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Kinga Burzyńska: Adam Woronowicz – fantastycz-
ny aktor, chodź dzisiaj chciałabym powiedzieć, że to 
Darek Wasiak do nas przyszedł, bo będziemy  mówić 
o drugim sezonie „The Office”. Dzień dobry Adasiu.
Adam Woronowicz: Cześć.

Adasiu, Darku – zastanawiałam się mocno, patrząc 
na tamto Twoje zdjęcie Można powiedzieć, że polski 
Dwight. Lubisz, jak tak się mówi?
Nie jest żadną tajemnicą, że początek „The Office” miał 
miejsce w BBC – dwa sezony w Wielkiej Brytanii i chy-
ba aż jedenaście w Stanach Zjednoczonych. Jest to nie-
malże kultowy serial. No i słynny Dwight, ale nie tylko. 
Pojawiło się tam kilka postaci, które pozamiatały. Nie 
obrażam się na takie określenie, natomiast w naszym 
polskim „The Office” niesamowite jest to, co zrobili 
Łukasz Sychowicz i jego dwóch kolegów. Nagle się oka-
zało, że akcja została sprowadzona do polskich realiów 
i to działa. Nie byłoby jednak tego „The Office”, gdyby 
nie Dorota Kośmicka. Teraz głośno się mówi o tym rów-
nouprawnieniu, jeśli chodzi o płace kobiet i mężczyzn. 
Za tymi sukcesami stoi Dorota Kośmicka i jakby się ktoś 
jeszcze nie zorientował, to jest to kobieta. Uwierzyła 
w ten projekt. Jak do mnie zadzwoniła, powiedziała: 
wiesz Adam, w każdym z krajów, w których pojawiło się 
„The Office”, wszystko po jednym sezonie upadało, a mi 
się marzy wiele, wiele sezonów. 

To nie brzmiało zachęcająco. Znałeś wcześniej 
„The Office”? 
Nie, ja tego w ogóle wcześniej nie oglądałem, nie było 
w moim zasięgu. Postanowiłem, że w ogóle nie będę tego 
oglądał. Przy rozpoczęciu prób Maciej Bochniak pokazał 
mi kilka scen, ale ja do końca nie wiedziałem, jak to bę-
dzie wyglądało – czy bierzemy format oraz odcinki i prze-
pisujemy je na polski, czy adaptujemy? Okazało się, że 
wszystko jest oryginalne, od początku i od nowa. Doszło 
do tego, ze BBC ciągle daje zielone światło. Zastanawiamy 
się nad tym fenomenem – jak to jest możliwe, że to się tak 
ogląda, śmieszy widzów i nas. Pamiętam, że jak robiliśmy 
pierwszy odcinek drugiego sezonu…

Możemy powiedzieć jak się nazywa – „Parapetówka”. 
Spotykamy się dlatego, że już zaraz wychodzi drugi 
sezon serialu. 
Tak, „Parapetówka” – nie będzie pewnie tajemnicą, 
że ta parapetówka jest u Michała Holca. Pojawili się lu-
dzie z BBC i to było niesamowite święto, wszyscy chcą 
w tym uczestniczyć.

Czyli przyjechałeś na parapetówkę? 
Tak, dokładnie.

Adam, od początku było tak, że dawali wam zielone 
światło? Czy dopiero gdy zobaczyli, jak dobry produkt 
robicie, to przyznawano wam coraz więcej tej wolności?
To była długa i żmudna droga. Stoi za tym niesamowita 
wiara Doroty Kośmickiej i jej ogromne serce do tego 
projektu. To, jak bardzo o to walczyła. Rzeczywiście, my 
zaczęliśmy od malutkich kroczków. Gdy doszło do pro-
dukcji, to nagle okazało się, że materiały, które spływają 
do montażowni – a tam siedzi Nikodem Chabior – i mówi: 

kurna, to jest strasznie śmieszne. Wiadomo, bardzo dużo 
robi montaż, wielkie ukłony do Pawła Chorzępy, ale i Mać-
ka Bochniaka, bo on włożył w tę historię swoje ogromne 
serce. I nagle się okazało, że to działa, że te postacie są 
stąd, znad Wisły, są prawdziwe. Zdarzało się, że tak zwa-
ne testymoniale, czyli offy do kamery, były dopisywane 
z dnia na dzień, w zależności od rozwoju sytuacji. To, co 
zrobili chłopcy ze scenariuszem, jest niesamowicie kom-
fortowe, bo w momencie, gdy przystępowaliśmy do pracy, 
to były już napisane wszystkie odcinki. 

Adam, skupmy się na Darku Wasiaku. Mówisz, że nie 
oglądałeś wcześniej „The Office” – rozumiem, że nie 
chciałeś go też oglądać w trakcie waszej realizacji. 
Powiedz mi, co w tym Darku Wasiaku jest Twoje? Ob-
serwuję cię i znam, więc wiem, że tam jest pewnie tona 
pomysłów Adama Woronowicza, zaczynając od klapek. 
Często dostaję takie pytania w ostatnim czasie: ile w tych 
postaciach jest pana? Pamiętam taki wywiad po „Milcze-
niu Owiec” z Anthonym Hopkinsem, dziennikarka zapy-
tała się go: Proszę pana, ile Hannibala Lectera…, a on prak-
tycznie odpiął mikroport i chciał wychodzić. 

Ja nie pytam o kreację – pytam o to, co wymyśliłeś. 
Miałem doświadczenia i spotkania z moimi profesorami: 
Zbigniew Zapasiewicz, Gustaw Holoubek, Andrzej Łapic-
ki i nie tylko. Dziś jak aktor się przygotowuje do roli, to 
przechodzi na pudełka i idzie na siłownię. To wszystko. 
Natomiast starzy mistrzowie uczyli tego, że budowanie 
roli zaczyna się od dołu, czyli w jakich butach chodzi po-
stać. Mam to tak zakonotowane, że naprawdę od tego za-
czynam. Potem idąc w górę – jakie mamy skarpetki, jakie 
są mankiety i tak dalej. Od razu wiedziałem, że do gar-
nituru Darka nie będzie nic lepszego, niż sandały. A to, 
że on wchodzi do biura i zmienia buty, to jest coś, co pod-
patrzyłem w czasie zdjęć na tak zwanym Mordorze, w ja-
kimś biurze. Zobaczyłem tam, ku mojemu zdziwieniu, że 
ludzie wchodząc do biura, zmieniają buty na wygodne. 

Na wygodne? A nie w drugą stronę? Bo kobiety 
przychodzą w płaskich, a potem zakładają niebo-
tyczne szpilki, żeby dobrze wyglądać.
To było czwarte piętro, więc nie wiem, co jest na ósmym. 
Utkwiło we mnie to zmienianie butów lub trzymanie je na 

D Z I Ś  JA K  A K T O R  S I Ę 
PR Z YG O T OW UJ E 
D O  RO L I ,  T O 
PR Z E C H O D Z I  N A 
P U D E Ł K A  I   I D Z I E 
N A  S I Ł OW N I Ę . 
T O  W S Z Y S T KO. 
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salony, na pokoje. To jest naprawdę bardzo 
wdzięczna postać do grania. 

Powiedziałeś, że były buty – no ale potem 
trzeba było zbudować resztę, prawda?
On jest rozpięty między dwiema epokami, 
człowiekiem uwikłanym, można tak powie-
dzieć, w PRL. Te wszystkie wywiady, służby 
– Darek ma to obcykane. Zastanawiamy się 
z chłopakami jak bardzo umoczył, czy był 
w Solidarności, czy był TW. Nie wiem o tym, 
nie wchodzimy w to. To jest świat Darka, on 
żyje dziś tu i teraz,  próbuje się w tej rzeczywi-
stości ogarnąć. Ma telefon, słynną motorolkę. 
Drugi sezon jest już nakręcony, to może w trze-
cim, ale uwaga, Darek Wasiak zmieni telefon. 
Może jakiś konkurs? Wszystkie telefonie ko-
mórkowe w Polsce, to będzie jakiś hicior – co 
on dostanie, jaki nowy sprzęt będzie miał?

To jest idealny pomysł na sponsora.
Ale tak serio, on rzeczywiście został gdzieś 
tam, ale próbuje żyć tu i teraz. Marzeniem sce-
narzystów jest, żeby pokazać mieszkanie Dar-
ka. Poznać jego żonę, z którą jest już 23 lata 
– od 3 lat w separacji, ale mieszkają razem. 
Mamy naprawdę dużo marzeń i nadzieję, że 
będziemy tę historię kontynuować. Oczywi-
ście nie tylko Darka, ale też całego naszego 
biura i wszystkich postaci. Oddźwięk jest nie-
samowity, ludzie na to czekają.

Tuż przed naszą rozmową powiedziałeś mi 
o tym, że młodzi ludzie zaczepiają cię na 
ulicy, kochają Darka. To jest niesamowite.  
Tak, to jest niesamowite. Jestem na jakimś 
klasycznym spotkaniu z publicznością, ktoś 
na przykład puszcza „Teściów”. Nagle podcho-
dzą do mnie młodzi, dwudziestoletni ludzie 
i dziękują za „The Office”, są tutaj z tego powo-
du. Jak się dowiadują, że właśnie skończyły 
się zdjęcia do kolejnego sezonu, to w ogóle są 
przeszczęśliwi i mówią, że czekają. Ja się cze-
goś takiego nie spodziewałem. 

Ale powiedziałeś też jedną fajną rzecz 
– o tym, że gdzieś w biurowcu zobaczy-
łeś te klapki. Myślę, że takich Darków 
też trochę spotkałeś. To też mogło być 
dla Ciebie inspiracją 
Myślę, że tak. Jak Polska długa i szeroka, 
w dziale logistyki na pewno zobaczylibyśmy 
dużo takich Darków. To jest postać z krwi 
i kości. Można powiedzieć everyman. Cudow-
ny gość, szczery do bólu, bardzo wdzięczna 
postać do grania. Darek jest poza tym łatwo-
wierny, można go w różne rzeczy wkręcić.

Na przykład piękny odcinek z Andrzejem 
Grubbą.
Ten odcinek. Ja nie mogłem w to uwierzyć, że 
ktoś tak się wkręci. 
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T O  J E S T  Ś W I AT  DA R K A , 
O N  Ż YJ E  D Z I Ś  T U 

I   T E R A Z ,   PRÓ B U J E  S I Ę 
W   T E J  R Z E C Z Y W I S T O Ś C I 
O G A R N ĄĆ .  M A  T E L E F O N , 

S ŁY N N Ą  M O T O RO L K Ę .

tych klapek będzie fajnym uzupełnieniem. To 
będzie też zaakcentowane w drugim sezonie 
w kilku miejscach. 

Możesz coś opowiedzieć, zwłaszcza o tym 
pierwszym odcinku drugiego sezonu?
Wszystko zaczyna się parapetówką u Micha-
ła Holca, więc wiadomo, że Darek przycho-
dzi i coś się tam będzie działo. Jeżeli cho-
dzi o zmianę butów, to Darek nie wymięka 
– wszystko jedno, jaka jest ranga miejsca. 
W obuwiu z podwórka nie wchodzi się na 

zmianę przy biurku. Tak, żeby sobie wygod-
nie pokonywać te kilometry. Potem pojawiły 
się, tak zwane, góralskie kapcie. Doszliśmy 
do wniosku, że jeśli Darek spędza gdzieś od 
trzydziestu lat wakacje, to zawsze są to góry, 
Zakopane. Co roku przywozi stamtąd nową 
parę tych kapci – dlatego, że bardzo łatwo 
się niszczą. W trakcie zdjęć też nam się roz-
waliły, ale to dlatego, że w podeszwie jest ka-
wałek drewienka – jak się za dużo pochodzi, 
to noga jest do wymiany, grubsza sprawa. Od 
tego zaczęliśmy i ja wiedziałem, że zmiana 



PODZIĘKOWANIA DLA 
Fabryki Norblina (ul . Żelazna 51/53, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.

Sytuacja jest taka: nie wszyscy wiedzą, że wicepre-
zeska Patrycja, grana przez Vanessę Aleksander, jest 
córką prezesa. Darek zostaje wkręcony, że Patrycja 
to była mistrzyni Polski w tenisa stołowego. 
No tak, Darek jest bardzo wdzięczną postacią. Na przy-
kład jego szacunek do historii – 1410 rok, bitwa pod 
Grunwaldem. W ogóle, zacząłem zastanawiać się, że 
gdyby Darek dostał nowy telefon, to tam wyświetlałaby 
się na przykład godzina 16:12 – to  przecież też jest jakaś 
bitwa, która gdzieś się kiedyś odbyła.

Cedyni nie dałoby rady.
Oj Cedyni nie dałoby rady. Natomiast przekrętki różnego 
rodzaju są możliwe. Na przykład pojawia się 14:12, czyli 
dwa lata po Grunwaldzie – co się wtedy działo? 14:11, rok 

po Grunwaldzie – to jest dopiero przestrzeń dla Darka. On 
chyba właśnie tak funkcjonuje.

Powiedziałeś o tym, że zbudowanie postaci to nie tylko 
siłownia i dieta pudełkowa. Tak lekko i wspaniale 
mówisz o Darku, wdzięcznie. To jest ciężka praca, czy 
jednak tylko i wyłącznie przyjemność? Słyszałam od 
wielu osób, że jesteście na planie niesamowitą drużyną. 
Tak, to jest naprawdę mocny team. Ale fakt, to jest ciężka 
praca, nie przychodzi nam to tak łatwo. 

Jadzia Basińska z Mumio powiedziała mi kiedyś, że 
żeby tak improwizować, jak oni w latach 90-tych, 
to trzeba być genialnie osadzonym w roli. I to chyba 
jest dokładnie ten sam przypadek. 

P R Z Y C I Ą G A M  D A R K Ó W  W A S I A K Ó W
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  ...U W I ER Z YĆ W T O, C O SI Ę ROBI,  U W I ER Z YĆ W T E 
P O S TAC I E.  W O G ÓL E N I E PR Z E J MOWAĆ SI Ę T Y M, 

JA K NA S W I DZ I K A M ER A , CZ Y T O J E S T G ŁU PI E , 
CZ Y N I E G ŁU PI E I  W E JŚ Ć NA S T O PRO C E N T.

powstawania tego jest niezwykle interesu-
jący dla kogoś, kto siedzi po drugiej stronie.
Wbijamy na miejsce, odbieramy swój zestaw 
śniadaniowy, czyli w przypadku Darka ogór-
ki kiszone i dwie konserwy mielonki. Ma mu 
to starczyć do obiadu – żartuję oczywiście. Są 
dwie kamery, no i tyle. Siadamy za biurkami, 
jest oczywiście scena, którą mamy zrobić. 
Tutaj reżyser i ekipa wymyślają, w jakiej się to 
przestrzeni zamknie. Czy te kamery podglą-
dają, czy są z nami bezpośrednio. Nie ma za 
dużo miejsc, w których realizujemy sceny – 
aneks kuchenny, małe biuro Michała Holca, 
sala konferencyjna i tak zwany open space. 
Chcielibyśmy bardzo, żeby powstała ładna 
łazienka z prawdziwego zdarzenia. Mamy wej-
ście, ale nie możemy go pokazać, podobno 
ma się to pojawić gdzieś w przyszłości.

Czyli wy, podobnie jak pracownicy 
biura, macie swoje marzenia dotyczące 
waszej przestrzeni.
Ta przestrzeń jest skromna. Troszkę taki 
„Twój Nowy Dom” – jest taki program – 
i mamy takie marzenia: ciepła woda i ła-
zienka, żeby nie chodzić do wychodka na ze-
wnątrz. Ja żartuję, ale rzeczywiście w biurze 
marzymy o łazience z prawdziwego zdarze-
nia. Realizujemy w pomieszczeniach na Że-
raniu, w dawnej fabryce  samochodów FSO, 
tam jest nasze biuro.

Czy Twoje piękne wejścia, jak na przy-
kład w scenie u Piotrka Polaka, czyli 
u Michała Holca, że nagle gdzieś pojawia 
się wychylona twarz Darka Wasiaka – 
improwizacja, czy macie to zaplanowane? 

To jest taka troszkę straceńcza szarża. Trze-
ba absolutnie się w to zaaplikować i uwie-
rzyć w to, co się robi, uwierzyć w te postacie. 
W ogóle nie przejmować się tym, jak nas wi-
dzi kamera, czy to jest głupie, czy nie głupie 
i wejść na sto procent. To jest bardzo trud-
ne, często po dziesięć lub jedenaście godzin 
harówy. Tak łatwo to nie przychodzi. Ilość 
dubli, różne ustawienia kamer – żadna dieta 
pudełkowa i siłownia by sobie z tym nie po-
radziły. Bardzo dużo jemy, zero diety pudeł-
kowej, zero siłowni, tłuste żarcie na maksa 
– i tak nie dajemy rady, więc gość, który przy-
szedłby na przykład z pudełkiem do obiadu, 
to jest wrak człowieka. 

A jak filmujecie? Wiadomo, że to-
warzyszy wam kamera. Sam proces 
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zwariuje w  tym temacie i  od razu odpali 
rakietę w mediach społecznościowych. Bę-
dzie pierwszy do bycia  influencerem. 

Ale chciałbyś?
Mamy wiele marzeń co do tej postaci. Jestem 
zdumiony, że ona się tak wymknęła i  żyje 
swoim życiem. Darek może równie dobrze 
reklamować nawozy, jak i elektrownie ato-
mowe. Rzeczywiście, elektrownie atomowe 
i Darek Wasiak. Kto jak nie on? 

A czy Tobie jest łatwo rozstać się z posta-
cią Darka np. gdy wracasz do domu? Już 
w transporcie przestajesz być Darkiem Wa-
siakiem, czy zabierasz go ze sobą? Pewnie 
twoje dzieciaki też są odbiorcami serialu. 
Mój czternastoletni syn kocha „The Office”. 
Łapię się na tym, że dużo takich rzeczy przy-
ciągam – tych Darków Wasiaków, tych typo-
wych sytuacji. Takich, które można spokoj-
nie wypożyczyć 1:1 do scen. Na przykład 
jestem w słynnym wagonie nr 7, pociąg Pen-
dolino, strefa ciszy. Zanim pociąg ruszył, wi-
dzę pana, który rozmawia głośno przez tele-
fon i już widzę te osoby, które się do niego 
odwracają. A on odkłada komórkę i mówi: 
Ruszył? Się nie ruszył jeszcze, nie?  

Czyli chcąc, nie chcąc, tropisz.
Wracamy z planu, leci prosty quiz w radio. 
Proszę pana, takie pytanie: znana polska teni-
sistka, potrzebuję jej nazwiska. Dla podpowie-
dzi dodam, że na imię ma Iga… Odpowiedź 
w radio: yyy, o Jezus Maria, no jak byłem bli-
sko, no właśnie mecz wygrała… – nie wiem, 
Świątek? A ja myślę, co za tuman! Jeszcze 
gość mówi do niego, że proszę się nie przej-
mować. Chłopak dostaje jakąś nagrodę po-
cieszenia. Nie no, jesteś bałwanem i nie znasz 
polskiej tenisistki, naprawdę? Przyciągam ta-
kie rzeczy. Przy okazji kręcenia mamy dużo 
poczucia humoru, Maciek Bochniak je abso-
lutnie gwarantuje. Wkręca niektórych ludzi 
z ekipy, aktorów. To jest coś przepysznego. 

może być pyszne dla widzów. Super, że ta po-
stać się pojawia i wpływa też na Darka. 

Wiem, że ponagrywaliście dużo różnych 
dodatkowych materiałów do internetu. 
Darek pojawia się oddzielnie, a ludzie go 
pokochali, abstrahując już od całej ekipa 
biura. Czy Tobie to sprawia frajdę? Czło-
wiekowi, który nie posługuje się mediami 
społecznościowymi w szaleńczy sposób?
Wręcz odwrotnie. Jestem bardzo wierny Dar-
kowi, nie mam nic poza moją starą motorol-
ką. Ja żartuję. Nie mam żadnych TikToków 
i tak dalej. Jestem bardzo wierny tej postaci. 
Dlatego wiem co się stanie, gdy Darek też 

Ja rzeczywiście się rzucam we wszystko. 
Czasami mnie ograniczają i mówią, że już 
za dużo, ale rzeczywiście jestem pierwszy 
do wychylania się. Nie jest żadną tajemnicą, 
było to też u amerykańskiego Dwight’a, że on 
naprawdę chciałby kiedyś zająć miejsce Hol-
ca. Darek uwielbia, gdy może usiąść na chwi-
lę na miejscu Michała i zachowywać się jak 
dyrektor. Mówi, że jest jego oczami i uszami, 
ale za swoimi uszami też trochę ma. Uwielbia 
zaglądnąć, podejrzeć.

Może skorzystać, donieść. 
On za bardzo nie ma komu donosić. Je-
dyną osobą, której mógłby donosić jest 
Michał. Ale Darkowi naprawdę wszystko 
można wybaczyć. 

W drugim sezonie pojawia się nowa bo-
haterka – Daria Widawska.
Tak, postać Moniki Obary idzie na zwolnie-
nie lekarskie, bo jest w ciąży. Pojawia się 
więc nowa, atrakcyjna kobieta.

A jak wiemy, Darek jest od 3 lat w separacji…
Tak, Darek jest w separacji. Ona siedzi akurat 
bardzo blisko Darka, więc będziemy oglądać 
ich perypetie. Umówmy się, Darek nie jest 
taki otwarty w stosunku do nowych pracow-
ników, wręcz przeciwnie. Musi być tak zwa-
na fala. Sam jestem strasznie ciekawy, jak 
to zostanie odebrane. Wydaje nam się, że to 
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Tam na zapleczu też się dużo dzieje, tak-
że naprawdę czasami śmiejemy się do łez. 

Można mieć poczucie, że robisz tylko to. 
A przecież jesteś również aktorem TR-u, cały 
czas pracujesz, skończyliście nad morzem 
„Teściów II”. Podejrzewam, że dobrą energię 
z biura zawiozłeś tam na nagrania. No i za 
chwilę będziemy mogli oglądać „Skazaną”.
Tak, drugi sezon. Cieszę się, że dołączyłem 
do tego projektu. Tutaj niestety nie ma Darka 
Wasiaka, tam jest Hepner. Pomyślałem sobie, 
że strasznie niemiecko brzmiało to nazwi-
sko. To nowa postać, ponieważ następuje za-
miana dyrektorów w więzieniu. Tomek Schu-
chardt odchodzi i przychodzi Hepner. 

No i nie jest najlepszym człowiekiem 
na świecie… 
Delikatnie mówiąc. W skrócie, nie jest naj-
bardziej subtelnym i delikatnym człowie-
kiem, chociaż świetnie się zapowiada. Począ-
tek jest pyszny i uroczy. Pamiętam pierwszy 
dzień zdjęciowy, pierwsza scena. Przywożą 
mnie na halę do Sękocina, gdzie zbudowany 
jest słynny spacerniak, a dokładniej peron-
ka. Stoi tam czterdzieści dziewcząt, wszyst-
kie nasze główne postacie z Agatą Kuleszą, 
Olą Adamską, Martą Malikowską – no i ja 
mam speech na dzień dobry. Tak mnie spię-
ło, tak mi odcięło tlen, niesamowicie. 

Dlaczego odcięło Ci tlen? Dlaczego wielkie-
mu aktorowi Adamowi Woronowiczowi za-
brakło tego powietrza? Zestresowałeś się? 
Spinka była straszna. Obawiam się, że gdy-
bym coś wtedy zjadł, to mundur mógłby być 
do wymiany.

Z czego to wynikało?
Wiesz, wchodzi gość jak na Santiago Ber-
nabéu, 40 czy 60 tysięcy ludzi się na ciebie 
patrzy, musisz coś zrobić piłką. Żeby się sło-
wa nie poplątały, bo masz pokazać, że tutaj 
nowy kogut przyszedł. 

Ale to miało znaczenie, że to są kobiety? 
Ogromne znaczenie, mnie to bardzo spię-
ło. Pierwszy raz w życiu miałem coś takiego, 
że wygłaszałem speech do tylu kobiet. Gene-
ralnie no to…  

Mówisz do jednej w domu…
Raczej jest odwrotnie. Słyszysz mnie? Teraz 
uwaga: 10 jajek i tak dalej… Ja żartuję. Ale 
nieczęsto w życiu zdarza się przemowa do 
czterdziestu dziewczyn, na takim gigancie. 
Byłem potwornie spięty, ale dałem radę. 

Dałeś radę, bo już to widziałam. Bardzo 
dobrze to wyszło. A dziewczyny potem 
biły brawo – to prawda czy plotki?

Tak, wszystkie spodziewały się, że nastąpi do-
bra zmiana. Ale potem okazało się, że ta zmia-
na  jest raczej na gorsze. 

Wydaje mi się, że Darek Cię niesie. Myśląc 
o Johnnym i o filmie Daniela Jaroszka, 
jesteś na takiej petardzie. A nawiązując do 
Hepnera – on może dołować, zabierać coś 
dobrego z człowieka.
Złe postaci się niestety o wiele łatwiej gra, 
niż takiego Darka Wasiaka. Łatwiej, bo są 

tak skonstruowane, że wszyscy się ich boją, 
na przykład jak w produkcji „Szadź”. Bardzo 
łatwo też kogoś wystraszyć, bo wystarczy, 
że otworzysz drzwi, krzykniesz „BOO” i już 
masz emocję strachu. To jest postać, która 
na wiele sobie pozwala, scenarzyści też na 
to pozwalają. Z drugiej strony myślę sobie, 
że mówienie o łatwości grania takiej postaci 
nie pozostaje bez konsekwencji. To jest ener-
gia o której mówimy ogólnie – zło. Gdy tego 
dotykamy, to może ona do nas nie wraca, ale 

Z Ł E P O STAC I SI Ę N I E ST ET Y 
O W I EL E Ł AT W I E J GR A , 
N I Ż TA K I E G O DA R K A 
WA SI A K A . Ł AT W I E J, BO SĄ 
TA K SKON ST RUOWA N E , Ż E 
WSZ YS C Y SI Ę IC H BOJĄ...

P R Z Y C I Ą G A M  D A R K Ó W  W A S I A K Ó W
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materials we sent to the editing room, where 
Nikodem Chabior sat, were hilarious. You 
know how much editing changes, so - thanks 
Paweł Chorzępa and Maciek Bochniak, who 
put their heart into this story. Suddenly, it 
turned out that it worked, and those Polish 
characters were real. Sometimes, those tes-
timonials to the camera were written a day 
before, depending on the situation's develop-
ment. What the boys did with the script was 
highly comfortable, as when we started work-
ing, all the episodes were already written.

Adam, let’s focus on Darek Wasiak. You 
say that you didn’t watch “The Office” 
before. As I understand, you didn’t want 
to watch him also during the produc-
tions. Tell me, what is yours in Darek 
Wasiak? I care about you and know you, 
so I know that many of your ideas are in 
there, starting from flip-flops.
I have gotten many of those questions recent-
ly: how much of you is in your characters? I re-
member this interview with Anthony Hop-
kins after “Silence of the Lambs,” when the 
journalist asked him: “Sir, how much Hanni-
bal Lecter…” he almost walked out on her.

I’m not asking about creation; I’m asking 
what you’ve thought.
I had many experiences and meetings with 
my professors, Zbigniew Zapasiewicz, Gus-
taw Holubek, Andrzej Łapicki, and others. 
As an actor, when I prepare for the role, I go 
through all these boxes and go to the gym. 
It’s everything. Those old masters taught 
me that you don’t build the character from 
down upwards; you make it from what kind 
of shoes the character wear. I  have it in-
scribed in me. Then, going up, what kind 
of socks do we have, what kind of shirt, etc. 
I always knew there would be no better thing 
for Darek to wear thanks sandals for his suit. 
And that when he comes to the office and 
changes his shoes is something I watched 
when I shot in some corporation. I saw peo-
ple who walked into the office change their 
shoes for more comfortable ones.

You told me that young people stopped 
you on the street before our live conver-
sation. They love Darek. It’s amazing!
Yeah, it is fantastic. When I am on some clas-
sic meeting with the audience, someone puts 
on the “In-Laws.” Suddenly, young people 
started coming up and thanking me for “The 
Office”, and they’re here because of that. 
They were pleased when the pleased the sec-
ond season shoot ended. I didn’t expect that.

Thank you for the conversation.
Thank you.  

ENGLISH

ADAM WORONOWICZ: I ATTRACT 
DAREK WASIAKS

Kinga Burzyńska: Adam Woronowicz 
- a fantastic actor, although I would 
like to say that it’s Darek Wasiak who 
came to us because now we’ll be talking 
about the second season of “The Of-
fice.” Good Morning, Adam.
Adam Woronowicz: Hi.

Adam, Darek - I wondered a lot while 
looking at your picture. You can say 
that you’re a Polish Dwight. Do you like 
when people tell you that?
It’s not a mystery that the beginning of “The 
Office” on BBC, two seasons in Great Brit-
ain and, I think, eleven in the United States. 
It’s a cult show. And this famous Dwight, but 
not only him. There are a few characters that 
ruled. I’m not getting offended when people 
say that, although, in our Polish “The Office”, 
it’s fantastic what Łukasz Sychowicz and his 
two friends accomplished. It suddenly turned 
out that when you set this action in Polish reali-
ty. There wouldn’t be this “The Office” without 
Dorota Kośmicka. There’s a lot of talk about 
equal pay for women. Well, Dorota Kośmicka 
stood at the forefront of that, and if someone 
didn’t notice, she’s a woman, so… She believed 
in this project. When she called me, she said, 
you know, Adam, in every country when they 
tried “The Office”, it always falls down after 
a season. I dream about many, many seasons.

 Adam, you got the green light from the 
beginning? Or maybe when they saw 
how good quality product you’re making, 
they got a little more freedom.
It was a long and windy road. There is a lot of 
work by Dorota Kuśmicka and her great heart 
for this project. How much she fought for it. 
We started with small steps. When it came to 
the production, it suddenly turned out that the 

na pewno igramy z ogniem. Nawet w formie 
gry, jakiejś zabawy i tego, że jestem akto-
rem… mimo wszystko trzeba mieć pewien 
rodzaj dystansu. Ja mogę zabrać Darka do 
siebie do domu bez konsekwencji, ale z Hep-
nerem naprawdę nie chciałbym wrócić.

No i przy tym pozostańmy. Zapraszamy 
do pójścia z Hepnerem na peronkę i obej-
rzeć „Skazaną” w listopadzie.
Ale nie zabierać go do domu. Natomiast Dar-
ka Wasiaka, absolutnie. Jeżeli on się pozwoli 
zaprosić, a jest lisem na mielonkę i ogórki ki-
szone, to bardzo proszę. 

A swoją drogą, lubisz sam mielonkę 
i ogórki?
Uwielbiam. 

Ja wiem, że lubisz boczek i te kurczaczki…
Niestety, żeby grać tę rolę, to zostawiam kar-
tony i wchodzę na bardzo ostrą, tłustą dietę. 
Tak zwaną dietę Kwaśniewskiego, jak to się 
kiedyś mówiło. 

Czyli to dlatego chciałeś grać tę rolę, 
żeby sobie ten boczek podjeść.
Tak, dokładnie. 

Pamiętam, jak spotkaliśmy się i byłeś 
w kostiumie Darka. Miałeś trochę przy-
małą koszulę – rozumiem, że już wtedy 
Darek zjadł tego boczku za dużo. 
Nie nie, doszywają tam kolejne płaty. Ja sobie 
folguję i wiem dobrze, że to bardzo wpływa na 
postać. Natomiast rzeczywiście, jest to o wie-
le trudniejsze do grania. Bycie w tym Darku, 
niż pobawienie się Hepnerem. 

Zapraszamy od 4 listopada na drugi 
sezon „The Office”, nie tylko z Adamem 
Woroniczem, ale też z całą wspaniałą ob-
sadą. Serial wyreżyserowany przez Maćka 
Bochniaka. Dziękujemy za rozmowę. 
Dziękuję bardzo. 
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Kinga Burzyńska: Agnieszka Smoczyńska, laureat-
ka Złotych Lwów na 47 Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni za film „Silent Twins”. Nie masz 
już dosyć zadawania pytań o twój jakże piękny, mą-
dry i poruszający film? Każda rozmowa jest inna, czy 
jest jeszcze jakieś pytanie, na które czekasz?
Agnieszka Smoczyńska: Takiego pytania nie ma, każda 
rozmowa jest inna. Choć jak ktoś zapyta się, skąd pomysł 
na film, to odpowiedź w głowie mam już jak pacierz.

Masz wciąż kontakt ze swoimi aktorkami? Bo ten 
film tak naprawdę teraz zaczął żyć własnym życiem. 
Jaka jest twoja relacja z Letitią i Tamarą?
Bardzo bliska. Ona zaczęła się już podczas castingu. 
Zbliżyłyśmy się do siebie w trakcie pandemii, kiedy 
prace nad filmem zostały przerwane. Nie wiedzieliśmy, 
czy wrócimy, czy ten film w ogóle zrobimy. Podczas 
pandemii wszystko było niewiadomą. Spotykałyśmy 
się wtedy z aktorkami na Zoomie praktycznie codzien-
nie, przez trzy godziny. To nas bardzo zbliżyło. Nadal 
jesteśmy w stałym kontakcie.

Jak odebrały festiwal w Gdyni, tę atmosferę?
Świetnie! One do Polski przyjechały na 10 godzin. Na pew-
no zastanawiały się jak to będzie, one uwielbiają Polskę 
i Polaków. Wcześniej były tu przez trzy miesiące, więc bar-
dzo się ze wszystkimi zżyły. Dziewczyny były zachwycone. 
Były w szoku, kiedy zobaczyły ilu jest widzów na sali. Nie 
spodziewały się, że jest to tak wielki festiwal.

Wspominałaś, że wykonałaś katorżniczą pracę, aby 
ten film powstał. Co sprawiło największą trudność? 
Co dla ciebie było emocjonalnie najtrudniejsze w ro-
bieniu tego filmu?
Chyba to, jak ten film stanął, kiedy byliśmy w zawiesze-
niu. Emocjonalnie to był najgorszy moment dla wszyst-
kich. Nie było przez pewien czas kontaktu z Letitią, nie 
wiedzieliśmy czy coś ruszy. Kiedy okazało się, że może-
my działać i zaangażował się Focus Features, to Anglia 
się zamknęła i nie mieliśmy jak przetransportować do 
Polski naszej brytyjskiej ekipy – zablokowały nas loc-
kdowny. W czasie kręcenia filmu pojawiają się różne wy-
zwania, natomiast ja nie lubię sytuacji, kiedy nie mam 
na coś wpływu. To bardzo frustruje.

Zawsze byłaś taka, że frustrowało cię to, że nie 
masz na coś wpływu?
Tak, na pewno. Jednak z drugiej strony odpuszczam, no 
bo co masz zrobić? Musisz odpuścić.

Co wtedy robiłaś, kiedy czekałaś, aż film znów ruszy?
Miałam te trzy-godzinne calle z aktorkami i z operato-
rem. Spędzałam czas z całą rodziną na wsi. Prywatnie 
to był wspaniały czas. Dodatkowo wykorzystałam ten 
moment na dopracowanie scenariusza. Potem okazało 
się, że to wszystko się przydało.

Przeczytałam w jednej z recenzji, że to film o tok-
sycznej miłości. Jest to historia emigrantek miesz-
kających w Walii. Bliźniaczek, które mają kontakt 
tylko ze sobą, odcinają się od świata. Ta relacja 
między nimi jest przedziwna. Oglądając film miałam 

w sobie bardzo skrajne emocje. Pod koniec, jedna z ich 
odchodzi. Pomyślałam wtedy „W końcu ta druga będzie 
mogła odżyć”.
Na tym właśnie polegał scenariusz: ogromna irytacja 
i jednocześnie wielka czułość. Zresztą, nawet jak się 
przyjrzymy jakiejkolwiek bardzo intensywnej relacji, to 
one właśnie takie są. Wpadające ze skrajności w skraj-
ność. June pisała, że ich relacja przypomina toksyczne 
małżeństwo – one mówią też o tym w scenie otwiera-
jącej. Dziewczyny były bardzo dojrzałe, potrafiły spoj-
rzeć z boku na swoją relację, niczym psychoterapeuta, 
a jednocześnie potem wracały do swoich emocji z któ-
rych nie potrafiły wyjść. 

Recenzenci piszą, a ja się z tym zgadzam, że 
Agnieszka Smoczyńska nie ocenia.  Nie kusiło cię, 
żeby jednak oceniać?
Nie, nie mogłam oceniać. Sama też nie lubię filmów, 
w których bohaterowie są oceniani przez autorów. Tu-
taj w naszym filmie ta relacja była bardzo skompliko-
wana, dziewczyny były niejednoznaczne.

Masz racje, tę relację jednocześnie się lubiło i nie 
lubiło. Trudno byłoby oceniać. Chociaż to ty jesteś 
reżyserką i mogłabyś narzucić swoją opinię.
Ja tak naprawdę, nie mam prawa ich oceniać. Film byłby 
z tezą, kogo by to interesowało? Wchodzimy głębiej w lu-
dzi, w kobiety i im towarzyszymy.

To prawda, że reżyserką zostałaś przez przypadek? 
Chciałaś być aktorką?
Chciałam być aktorką, ale tylko do 14 roku życia. Ro-
biłam z  koleżankami przedstawienia i  jeździłyśmy po 
przedszkolach, prezentowałyśmy to i w taki sposób za-
rabiałyśmy pieniądze. Uwielbiałam to robić. Później zro-
zumiałam, że to mi sprawia największą frajdę. Że mogę 
stanąć z boku i podpowiadać innym jak mogą zagrać. 
Tworzenie scenografii, szukanie tekstu i muzyki. To się 
powoli uruchamiało. Gdy poszłam do klasy filmowej, to 
już byłam przekonana, że chcę zostać reżyserką.

C HC I A Ł A M BYĆ 
A KT OR K Ą, A L E 
T Y L KO D O 14 ROK U 
Ż YC I A . ROBI Ł A M 
Z KOL EŻ A N K A M I 
PR Z ED STAW I E N I A 
I  J EŹ DZ I ŁYŚ M Y P O 
PR Z ED SZ KOL AC H, 
PR EZ E N T OWA ŁYŚ M Y T O...
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mnie nie rozwijały, były tylko odtwarzaniem wiedzy. To 
mnie nie interesowało. Historia sztuki to kierunek bardzo 
specjalistyczny, natomiast kulturoznawstwo to bardziej 
ogólny, humanistyczny kierunek, w którym łatwiej posze-
rzać swoją wiedzę ale też myślenie. Genialne przygotowa-
nie na reżyserię. 

Twoja droga jako reżyserki jest bardzo konsekwent-
na. To jest taka cecha, którą miałaś zawsze?
Chyba tak. Zrozumiałam, że nie chcę studiować histo-
rii sztuki po roku studiów – we wrześniu. Mieszkałam 
we Wrocławiu – pamiętam, że kiedy stałam na dworcu 
i usłyszałam zapowiedź wjeżdzającego na peron pocią-
gu do Poznania, to aż się we mnie zagotowało. Stwier-
dziłam, że nie ma szans, nie wracam tam. Na drugi 
dzień wybrałam się do katedry kulturoznawstwa za-
pytać,  czy mogę się przenieść i zrobić drugi fakul-
tet. Studiowałam więc dwa kierunki w dwóch różnych 
miastach. Już po pierwszym tygodniu wiedziałam, 
że zostanę na kulturoznawstwie. Wzięłam dziekan-
kę w Poznaniu i już tam nie wróciłam.

Pamiętasz w jakich okolicznościach przyszedł ci do 
głowy pomysł na pierwszy film?
Jeśli chodzi o krótki metraż, to był to „Kapelusz”, na 
podstawie opowiadania Kazimierza Brandysa, „Sobie 
i Państwu". Książkę podsunął mi mąż, wtedy chłopak, 
który akurat ją czytał.

Wydaje mi się, że przełomem były „Córki Dancin-
gu”. Od tego momentu stałaś się międzynarodo-
wą reżyserką. Jesteś jedną z niewielu reżyserek 
w Polsce, która ma sławę międzynarodową. Czy 
ten film to był przełom, podczas którego zrozu-
miałaś, że chciałabyś robić te filmy inaczej?
W 2007 roku zrobiłam „Arię Divę” Minęły trzy lata od mo-
jego dyplomu. Gabrysia trzy lata pisała scenariusz, druga 
koleżanka, Radka, pisała drugi scenariusz, a ja jeszcze 
rozwijałam projekty, jeździłam na warsztaty. W pewnym 
momencie poczułam, że już chce zrobić ten film, ileż 
można rozwijać ten projekt. Wtedy odezwał się do mnie 
Robert Bolesto, z którym współpracowałam nad etiuda-
mi powiedział, że ma pomysł na film: „Córki Dancingu”. 
To był pomysł absurdalny i wciąż jestem przekonana, że 
nikt by takiego filmu nie zrobił. Wszyscy pukali się w czo-
ło, łącznie z producentami, zarówno doświadczonymi jak 
i młodymi, którzy jeździli po świecie.

W końcu go zrobiłaś. Miałaś dziką satysfakcję?
Miałam ogromną satysfakcję każdego dnia.

Nigdy nie miałaś wątpliwości, czy idziesz właści-
wą drogą?
Wątpliwości nie miałam. Siedzieliśmy z twórcami przy 
biurku, rozmawialiśmy, wymyślaliśmy niestworzone rze-
czy a potem ja wiedziałam, że te pomysły trzeba wtłoczyć 
w życie. Zrobić ogony, nosić dziewczyny na planie, charak-
teryzacja na pewno będzie długo trwała. Jak to się wszyst-
ko miało złożyć, na przykład piosenki z realistycznymi 
scenami? Oglądaliśmy musicale, czytaliśmy artykuły – 
naprawdę nie mieliśmy pojęcia, jak to zrobić. To była masa 
pracy i nauki ale przede wszystkim zabawa. 

Klasa o profilu filmowych, ale zanim zdawałaś na 
reżyserię, to byłaś na kulturoznawstwie. Świadomie 
poszłaś najpierw na inne studia?
Świadomie. Wiedziałam, że chcę iść do Katowic. Mówi się 
tam, że reżyser bądź reżyserka powinien najpierw mieć ja-
kiś zawód, żeby dojrzał do opowiadania historii. Najpierw 
przez rok studiowałam w Poznaniu historię sztuki, a póź-
niej przeniosłam się na kulturoznawstwo.

A dlaczego nie zostałaś na historii sztuki?
To był bardzo wymagający i intensywny kierunek. My-
ślałam, że skupimy się głównie na sztuce nowoczesnej, 
że będę mogła oglądać obrazy, poznawać interpretacje. 
A musiałam bardzo dużo czasu spędzać na rzeczach które 



odtwarzam, bo jest to dla mnie nudne. To 
jest bardzo intuicyjny proces.

Czy to nie jest tak, że skoro miałaś mię-
dzynarodowe pieniądze, spoczywała na 
tobie ogromna odpowiedzialność? Musia-
łaś mieć wszystko idealnie zaplanowane?
Oczywiście, że tak. To, że powstanie „Dear 
Deth” wiedzieliśmy dużo wcześniej, ale pio-
senka finałowa, którą skomponował Marcin 
Macuk, powstała już po zdjęciach, podczas 
montażu.  Bardzo lubię jak podczas pracy 
spotykają się różne wrażliwości. 

SI EDZ I EL IŚ M Y Z T WÓRC A M I 
PR Z Y BI U R K U, ROZ M AW I A L IŚ M Y, 
W Y M YŚL A L IŚ M Y 
N I E ST WOR ZON E R Z E CZ Y 
A P O T E M JA W I EDZ I A Ł A M, 
Ż E T E P OM YS ŁY T R Z EBA 
W T Ł O CZ YĆ W Ż YC I E. 

PODZIĘKOWANIA DLA 
Fabryki Norblina (ul . Żelazna 51/53, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.

Wydaje mi się, że w twoim świecie jest 
dużo muzyki. Jak Agnieszka Smoczyńska 
funkcjonuje z muzyką?
Muzyka jest blisko ze mną. Może dlatego, że 
jako mała dziewczynka chodziłam na lekcje 
muzyki, które bardzo lubiłam. Tak samo jak 
lekcje rytmiki. Wydaje mi się, że w reżyserii 
to poczucie rytmu jest bardzo ważne. Zresz-
tą, jak wiemy, muzyka jest najważniejszą ze 
wszystkich sztuk.

A czego słuchasz?
To zależy od filmu, nad którym pracuje, po-
nieważ ja tak naprawdę jestem ciągle w pracy. 
Słucham w kontekście tego nad czym pracu-
ję, o czym myślę.

Czego słuchałaś w przypadku „Córek 
Dancingu”?
Tu akurat była bardzo różna playlista, nato-
miast w przypadku „Silent Twins” to była 
Nina Simon, chociaż ona się w filmie nie po-
jawia. Natomiast gdy puściłam aktorkom 
piosenkę „Dear Death”, którą skomponowa-
ła, napisała i zaśpiewała Zuzka Wrońska, to 
dziewczyny powiedziały „Nina Simone”! 
Gdzieś to wszystko się składa, jest intu-
icyjne. Ja też nigdy nie pracuje nad filmem 
tak, że sobie cały wymyślam, a później to 

A ty słuchasz tych wrażliwości?
Tak, uwielbiam. Basia Rupik, która doszła 
do nas jako nowa osoba, niesamowicie od-
dała mrok, a jednocześnie poczucie humo-
ru Jennifer. Jej wrażliwość była dla mnie 
kluczowa do tego filmu. A pojawiła się w ze-
spole bardzo późno, jeżeli chodzi o proces 
powstawania „Silent Twins”. 

Ten film powstawał w Polsce, czyli wyczaro-
waliście Walie w Polsce? Gdzie kręciliście?
To jest Walia stworzona przez Jagnę Do-
besz i jej zespół oraz przez operatora Kubę 

K O N S E K W E N C J A  W  B U N C I E
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Kijowskiego. Pojechaliśmy najpierw do Wa-
lii na trzy dni, do prawdziwego domu boha-
terek. Tam się okazało, że bardzo przypomi-
na Górny i Dolny Śląsk. W filmach jest też 
tak i ja to bardzo lubię, że składasz tę całą 
wizję z małych puzzli. Myślisz zatrzymanym 
obrazkiem w ruchu. Uczę się tego od opera-
torów i scenografek. Uwielbiam, kiedy przy-
chodzą ze zdjęciem i  ja tego zupełnie nie 

widzę, a oni robią projekt i potem to wszyst-
ko faktycznie jakoś dobrze się składa.

Czyli obejrzeliście Walię i stwierdziliście, 
że spokojnie możecie to odtworzyć na 
Górnym i Dolnym Śląsku.
Tak, chociaż ja się bardzo bałam niektó-
rych obiektów. Na początku plan był taki, 
że polecimy do Walii na jakiś czas, ale ze 

względu na budżet i pandemię musieliśmy 
z tego zrezygnować. Nikt z nas nie wiedział, 
że uda nam się zrobić Walię w Polsce. Oka-
zało się, że się da.

A czy twój film zobaczył ktoś z rodziny 
prawdziwych bohaterek?
Tak, June dała błogosławieństwo temu filmo-
wi i bardzo się cieszy, że powstał. Nie mogę 
mówić za dużo, bo poprosiła o dyskrecję. 
Film wszedł do Anglii na początku grudnia. 
June przyjaźni się z Marjorie Wallace, autor-
ką książki i Timem Thomasem. Wszyscy oni 
zobaczyli film i bardzo byli poruszeni. Zresz-
tą bez ich akceptacji myślę, że Focus Featu-
res nie zdecydowałby się na dystrybucję. 

Zwłaszcza, że część bohaterów i bo-
haterek żyje. Ja, jako matka, oglądając 
ten film myślałam cały czas o rodzicach 

W F I L M AC H J E ST T EŻ TA K 
I  JA T O BA R DZO LU BI Ę, Ż E 
SK Ł A DA SZ T Ę C A Ł Ą W I Z J Ę 

Z M A ŁYC H PUZZ L I.  



bohaterek. Zastanawiałam się, jak to możliwe, że 
rodzice do tego dopuścili. Pozwalają na zamknięcie 
córek w szpitalu psychiatrycznym.
Trzeba też na to inaczej spojrzeć. To było Windrush 
generation, które wyemigrowało do Anglii i oni bar-
dzo ufali systemowi. Rodzice byli bezradni wobec 
córek, bardzo je kochali uważali, że tylko system jest 
w stanie im pomóc. Oni naprawdę byli przekonani, że 
oddanie ich do Broadmoor, najcięższego szpitala psy-
chiatrycznego  w Anglii, pomoże ich córkom. Dziew-
czyny też tak uważały.

Co w Tobie zostawił ten film?
On jeszcze we mnie jest. Myślę, dopiero teraz w grud-
niu, po premierze w Londynie będę mogła całkowicie 
ten film oddać światu.

Ale on już teraz cię zmienił,  prawda? Jako twórcę, 
jako kobietę?
Myślę, że na pewno. Dziewczyny bardzo imponowały 
mi swoją postawą.

Czego się od nich nauczyłaś?
Konsekwencji w buncie, niesłychanej siły, szalonej wy-
obraźni, niesamowitej miłości, poświęcenia. Trudno 
jest to zamknąć w kilku słowach. 

Myślę, że trzeba być konsekwentną w buncie, żeby 
robić takie filmy. Bardzo za te filmy dziękuję.  

ENGLISH

AGNIESZKA SMOCZYŃSKA: CONSISTENCY 
IN REBELLING

Kinga Burzyńska: Agnieszka Smoczyńska, Złote 
Lwy winner at the 47 Polish Film Festiwal in Gdynia 
for “Silent Twins”. Are you not done with people 
asking questions about your beautiful, intelligent, 
and moving film? Every conversation is different, or 
is there a question you’re still waiting for?
Agnieszka Smoczyńska: There is no such question; 
every conversation is different. Although, if someone 
asks me where the idea for the film comes from, I al-
ready start praying.

Do you still have contact with your actresses? Be-
cause this movie now has a life on its own. What are 
your relations with Letitia and Tamara?
Very close. It started during casting. We became close 
to each other during the pandemic when the work on 
the movie stopped. We didn’t know if we’d come back 
if we were going to do this movie. During the pandem-
ic, everything was unknown. we met with actresses on 
Zoom almost every day for three hours. It made us clos-
er together. We’re still in contact to this day.

How did they take the Gdynia festival? The atmos-
phere around it?
Great! They came to Poland for 10 hours. They probably 
wondered how it would be as they love Poland and Polish 
people. There were here before for three months, so they 
are close to everyone already. The girls were delighted. 

There were in shock when they saw how many people were 
in public. They didn’t think it was such a big festival.

You’ve mentioned the hard work that you went 
through to make this film happen. What was the 
hardest thing about it? What was the emotionally 
most challenging thing in making this movie?
I think the moment when the film stopped was when we 
were suspended. Emotionally it was the worst moment 
for us all. There was no contact with Letitia; we didn’t 
know if anything would start again. When it turned out 

K O N S E K W E N C J A  W  B U N C I E



That is what the whole script was based around: signif-
icant irritation and extreme sensitivity. If we’d to look 
at any very intensive relations, those are just like that. 
They go all out in every direction. June wrote that their 
relationship looks like a toxic marriage - they also talk 
about it in the opening scene. Girls were very mature; 
they could look at their relationship from the side, like 
psychotherapists, and then go back to their emotions 
they couldn’t escape.

Reviews say, and I agree, that Agnieszka 
Smoczyńska does not judge. Were you not tempt-
ed to judge a little?
No, I couldn’t. I don’t like movies where the authors 
judge characters. This relationship was very compli-
cated in our film, and the girls were multifaceted.

You’re right; this relationship is loved and hated 
simultaneously. It’s hard to judge. Although you are 
the director, you can impose your opinion.
I have no right to judge them. A movie would be with 
a thesis, and you care about that? Let’s get deeper into 
people, in women, and be with them.

Thanks for the conversation.
Thank you.  

that we could work again and Focus Features engaged in 
the project, England went into lockdown, and we couldn’t 
transport to Poland our British crew. There are always 
some challenges during the shoot, but I don’t like when 
I don’t influence something. It’s very frustrating.

Were you always that frustrated with things you 
can’t control?
For sure. On the other hand, I let go because what can I do? 
You have to let go.

What did you do when you waited for the movie to 
start again?
I had those 3-hour calls with actresses and operators. 
I spend time with my whole family in the country. Pri-
vately, it was a wonderful time. Additionally, I used this 
moment to make the script better. Then, it turned out 
that everything was for the best.

I read in one of the reviews that it’s a movie about toxic 
love. It’s a story of emigrants living in Wales. Twins who 
have contact only with themselves are cut out from the 
world. The relationship between them is extraordinary. 
Watching this movie, I had a crazy emotional rollercoast-
er. In the end, one of them leaves. I thought to myself - 
now the second one will be able to live.
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GDA ŃSK GOSPODA R ZEM 
FI NAŁÓW SIATK ARSKIEJ 
LIGII NARODÓW

G D A Ń S K2 6 – 2 7

PO TEGOROCZNYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA SIATKAREK, 
CZAS NA EMOCJE W MĘSKIM WYDANIU. NA POCZĄTKU 
GRUDNIA OFICJALNIE OGŁOSZONO, ŻE FINAŁOWY TURNIEJ 
SIATKARSKIEJ LIGII NARODÓW VNL 2023 MĘŻCZYZN ZOSTANIE 
ROZEGRANY W ERGO ARENIE W LIPCU PRZYSZŁEGO ROKU.

K

Tym razem zmierzą się tu uczestnicy wielkiego finału 
tych rozgrywek.

SIATKÓWKA NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE
- Kolejny raz siatkówka na najwyższym, międzyna-
rodowym poziomie trafi do Gdańska. Cieszymy się, 
że najlepsi siatkarze świata z reprezentacją Polski 
na czele zagrają w lipcu w Ergo Arenie. Zapraszamy 
wszystkich kibiców na mecze i do wspólnego prze-
żywania sportowych emocji – mówi Piotr Borawski, 
zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości 
i ochrony klimatu.

SZESNAŚCIE REPREZENTACJI 
ZMIERZY SIĘ W GDAŃSKU
Siatkarska Liga Narodów 2023 kryje już coraz mniej ta-
jemnic – do pełnego obrazu brakuje jeszcze szczegółowego 

  Szesnaście reprezentacji zmierzy się w Gdańsku już w lipcu przyszłego roku.

TEKST Dariusz Wołodźko   ZDJĘCIA Mat. prasowe

ibice w Gdańsku nie będą musieli więc długo cze-
kać na kolejny siatkarski turniej najwyższej ran-
gi. W zeszłym roku nie ominęły ich Mistrzostwa 

Europy, podczas których Biało-Czerwoni rozegrali w Ergo 
Arenie fazę pucharową, a cały turniej EuroVolley zakoń-
czyli z brązowym medalem.

W Gdańsku rozegrana została też faza wstępna te-
gorocznej edycji Siatkarskiej Ligi Narodów mężczyzn. 



G D A Ń S K  G O S P O D A R Z E M  F I N A Ł Ó W  S I A T K A R S K I E J  L I G I I . . .

terminarza rozgrywek fazy wstępnej. Założenie jest takie, 
by każdej z uczestniczących w Lidze Narodów reprezen-
tacji zagwarantować po 12 meczów z tak samo silnymi 
rywalami. Wszystkie 16 zespołów jest klasyfikowanych 
według światowego rankingu po zakończeniu poprzed-
niej edycji Ligii Narodów.

Kto z kim zagra w Siatkarskiej Lidze Narodów 2023, 
a przede wszystkim z kim na boisku spotkają się repre-
zentanci Polski? Tego dowiemy się już w nowym roku.   

ENGLISH

GDAŃSK TO HOST THIS YEAR’S FINALS OF THE 
VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE

After this year's World Championship for female volleyball, 
it’s time for emotions in male volleyball. At the beginning 
of December, it was officially announced that the final 
tournament of the men’s Volleyball Nations League VNL 
2023 would take place in Ergo Arena in July next year.

Fans in Gdańsk will not have to wait long for another 
volleyball tournament of the highest rank. Last year, 
European Championship took place there, during 
which White-Reds played the knockout stage in Ergo 
Arena, and the whole EuroVolley tournament ended 
with a brown medal.

  Przyszłoroczny kalendarz Siatkarskiej Ligii Narodów z finałem w Gdańsku

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

The initial phase of this year’s men’s Volleyball Na-
tions League took place in Gdańsk. This time, the tour-
nament's grand final will also take place there.

VOLLEYBALL AT THE HIGHEST 
LEVEL 
Once again, volleyball at the highest international 
level in Gdańsk. We’re glad that the best volleyball 
players, including the Polish team, will play in July 
at Ergo Arena. We invite all the fans to the games 
and live those sports emotions together - said Piotr 
Borawski, vice president of Gdańsk for development 
and climate protection.

SIXTEEN TEAMS WILL FACE OFF IN 
GDAŃSK.
Volleyball Nations League 2023 has fewer and fewer 
secrets every day - the only thing missing is the de-
tailed schedule of the initial phase games. The idea 
is to guarantee that all teams can play 12 games with 
equally strong opponents. All 16 teams are classified 
according to the world ranking after the last Nations 
League commenced.

Who will play against who in Volleyball Nations 
League 2023? And most importantly, who will face 
the team from Poland? We’ll know that next year.    



PIT W GDA ŃSKU SIĘ OPŁACIŁ: 
E LE KTRYC Z N Y  PE UGE O T  DL A 

M Ł ODE J  NAUC Z YC I E LK I
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GŁÓWNA NAGRODA W ORGANIZOWANEJ W GDAŃSKU PO RAZ SZÓSTY LOTE-
RII PIT TRAFIŁA TYM RAZEM DO PANI KATARZYNY. KLUCZYKI DO SAMO-
CHODU PRZEKAZAŁA LAUREATCE PREZYDENT ALEKSANDRA DULKIEWICZ.

w  Gdańsku, "właściwym miejscowo ze 
względu na adres zamieszkania", czyli wska-
zała w deklaracji podatkowej PIT Gdańsk 
jako miejsce zamieszkania.

KTO WYGRAŁ GŁÓWNĄ 
NAGRODĘ?
Nagrodą główną w tegorocznej loterii był 
srebrny, elektryczny Peugeot E-208 Active. 
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz 
kluczyki do auta oficjalnie przekazała wy-
łonionej w losowaniu właścicielce na po-
czątku grudnia. Pani Katarzyna, do której 
trafiła główna nagroda w tegorocznej loterii 
z zawodu jest nauczycielką i uczyła języ-
ka polskiego w jednej z gdańskich szkół, 
pisze także książki. 

  Pani Katarzyna została właścicielką elektrycznego samochodu – głównej nagrody w miejskiej loterii PIT-owej / www.gdansk.pl

TEKST Dariusz Wołodźko   ZDJĘCIA Piotr Wittman

oteria „PIT w Gdańsku. Się opłaca!” 
zorganizowana została w  tym roku 
w  Gdańsku po raz szósty. Jej ce-

lem jest zachęcenie osób, które mieszka-
ją w mieście do rozliczania się z podatków 
właśnie w Gdańsku. Udział w podatku PIT 
jest jedną z najważniejszych składowych 
budżetu miasta. W 2021 roku przychody 
do budżetu Gdańska z tego tytułu wyniosły 
dokładnie 1 095 720 624 zł.

L PONAD 15 TYSIĘCY OSÓB 
WZIĘŁO UDZIAŁ W LOTERII
W szóstej edycji loterii wzięło udział 15122 
osób, w tym blisko 1000 osób, które po raz 
pierwszy złożyły deklarację podatkową 
w mieście.

Udział w  loterii mogła wziąć osoba za-
mieszkała na terenie miasta Gdańsk, któ-
ra złożyła deklarację podatkową PIT za 
2021 rok w jednym z urzędów skarbowych 
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  Po przekazaniu kluczyków, samochód trzeba było od razu wypróbować.. . / www.gdansk.pl

  Zwyciężczyni odebrała kluczyki do nowego, elektrycznego auta z rąk prezydent Aleksandry Dulkiewicz / www.gdansk.pl

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

will also use this electricity in the family 
as well, " said Mrs. Katarzyna.

CARS, BIKES, SMARTPHONES
There are 26 prizes in this year's lottery. 
Besides the electric car, lottery winners got 
15 trekking bikes and ten smartphones.

Congratulations to the winners, and 
everyone is welcome to participate in the 
next edition!  

Pani Katarzyna nie ukrywała radości 
z wygranej, ale przyznała też, że samocho-
dem elektrycznym nigdy nie jeździła. Po 
przekazaniu kluczyków obie panie wsia-
dły więc do samochodu i przejechały „na 
próbę” kilkanaście metrów.

- Na co dzień jeżdżę częściej rowe-
rem elektrycznym, ale samochód i pra-
wo jazdy też posiadam. Ten elektrycz-
ny, jak już ustaliliśmy w rodzinie, będzie 
wspólny. Będą z niego korzystać także 
moi rodzice – mówiła podczas uroczysto-
ści pani Katarzyna.

SAMOCHÓD, ROWERY, 
SMARTFONY
W puli tegorocznej loterii było 26 nagród. 
Poza samochodem o napędzie elektrycz-
nym, do laureatów loterii trafiło także 15 
rowerów trekkingowych i 10 smartfonów.

Gratulujemy wygranej, a  wszystkich 
zachęcamy do wzięcia udziału w następ-
nej edycji.    

ENGLISH

PIT IN GDAŃSK PAID OFF: ELECTRIC 
PEUGEOT FOR THE YOUNG TEACHER

The main prize in the Gdańsk PIT lottery 
went to Mrs. Katarzyna. The keys to the car 
were given to the winner by the president, 
Aleksandra Dulkiewicz.

“PIT in Gdańsk. It pays off!” lottery was 
organized in Gdańsk for the sixth time. It 
main goal is to encourage people who live 
in the city to do their taxes in Gdańsk. 
PIT taxes are one of the essential ele-
ments of the city budget. In 2021, it was 
1 095 720 624 zł.

OVER 15 000 PEOPLE 
PARTICIPATED. 
In the sixth edition of the lottery, 15122 
people participated, with almost 1000 
people who made their declaration in the 
city for the first time. Participating in 
the lottery can be done by a person who 
made their PIT declaration for 2021 in 
one of the tax offices in Gdańsk accord-
ing to the place of living, which means - 
putting Gdańsk in the PIT declaration as 
the place of residence.

WHO WON THE MAIN PRIZE? 
The prize in this year’s lottery was a silver, 
electric Peugeot E-208 Active. Gdańsk 
President Aleksandra Dulkiewicz offi-
cially gave the keys to the car to the per-
son who won the lottery at the beginning 
of December. Mrs. Katarzyna, who won 

this year’s lottery, is a  teacher of Polish 
in one of the schools in Gdańsk. She also 
writes books.

Mrs. Katarzyna was pleased to win the 
car but also said she never drove an elec-
tric car. After passing off the keys, both 
ladies entered the vehicle and went a few 
meters to test it out.

I drive an electric bike daily, but I also 
have a car and a driving license. My parents 
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TEKST Ewa Janusz    ZDJĘCIA Paweł Poręcki

iramida zdrowego żywienia i aktyw-
ności fizycznej to bardzo prosty, gra-
ficzny sposób przedstawienia zaleceń 

dotyczących odżywiania oraz zdrowego stylu 
życia. Co kilka lat zasady te ulegają zmianom 
w związku z coraz to nowszymi badaniami na-
ukowymi. Warto poznać aktualne zasady pra-
widłowego komponowania posiłków.

CZYM JEST PIRAMIDA ZDRO-
WEGO ŻYWIENIA?
Jest to jak najprostsze i jak najkrótsze ogólne 
przedstawienie kompleksowej idei żywienia, 
której realizacja daje szansę na zdrowe długie 
życie oraz zachowanie sprawności intelektu-
alnej i fizycznej do późnych lat życia. Została 
stworzona przez Instytut Żywności i Żywienia 
na podstawie piramidy USDA. Pierwsza pi-

P

w zapobieganiu nadwagi i otyłości oraz utrzy-
maniu dobrego stanu zdrowia.

ZASADY ZDROWEGO 
ŻYWIENIA PRZEDSTAWIONE 
W PIRAMIDZIE
1.  Posiłki należy spożywać regularnie co 
3-4 godziny. W ciągu dnia powinno się 
pojawić 4-5 posiłków.
2.  Warzywa i owoce stanowią fundament 
piramidy żywienia. Powinny stanowić 
podstawę odżywiania.
3.  Należy spożywać produkty zbożowe, 
głównie te z pełnego ziarna.
4.  Zaleca się spożywanie 2 szklanek mleka 
dziennie, dodatkowo należy spożywać 
nabiał w postaci fermentowanych 
produktów mlecznych i serów.
5.  Należy ograniczyć spożycie mięsa 
do 0,5kg na tydzień. Warto ograniczyć 
ich spożycie na korzyść ryb, roślin 
strączkowych i jaj.
6.  Tłuszcze zwierzęce należy ograniczać 
i zastąpić tłuszczami roślinnymi.
7.  Należy ograniczyć spożywanie cukru 
i słodyczy na rzecz świeżych owoców.
8.  Zaleca się zredukowanie ilości 
spożywanej soli w diecie na rzecz ziół.
9.  Warto zadbać o prawidłowe 
nawodnienie, zaleca się wypijanie 
minimum 1,5 l wody dziennie.
10. Należy unikać alkoholu.

PIRAMIDA ZDROWEGO 
ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA 
DZIECI I MŁODZIEŻY
Została stworzona osobna piramida dla dzie-
ci i  młodzieży dostosowana do ich wieku 
wzrostu. W piramidzie dla dzieci i młodzieży 
zwiększone jest rekomendowane spożycie 
mleka do 3-4 szklanek dziennie. W pirami-
dzie została podkreślona waga snu, w kontek-
ście prawidłowej regeneracji oraz poprawy 
pamięci i koncentracji. Dzieci powinny rów-
nież zadbać o codzienną aktywność fizyczną 
– minimum 1 godzina dziennie oraz ograni-
czenie korzystania z urządzeń elektronicz-
nych do 2 godzin dziennie. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

ramida w Polsce powstała w 2005 roku, nato-
miast najnowsza wersja pochodzi z 2016 roku.

Zalecenia żywieniowe zawarte w  pira-
midzie skierowane są do osób zdrowych. 
W  przypadku osób chorych należy dosto-
sować sposób żywienia do występujących 
jednostek chorobowych.

JAK ROZUMIEĆ PIRAMIDĘ?
Piramida została podzielona na części, tak aby 
w prosty sposób przedstawić kategorie pro-
duktów oraz ich sugerowaną ilość spożycia. 
Im niżej znajduje się dany produkt, tym więcej 
powinniśmy go spożywać. W bocznej części pi-
ramidy znajdują się rekomendacje dotyczące 
spożycia słodyczy oraz napojów w diecie.

Podstawę piramidy stanowi aktywność 
fizyczna, która podkreśla istotną rolę ruchu 

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA 
I  AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

ZASADY, KTÓRE KAŻDY 
POWINIEN ZNAĆ
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C O  J E S T  D L A  M N I E  N A J W A Ż N I E J S Z E  W  S M A R T F O N I E ?

 Jakość, 
która robi wrażenie
Quality that makes an impression
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PASCAL BRODNICKI 
NAKARMI POLAKÓW SWOIM CATERINGIEM 

KALORIE NIE MOGĄ 
RZĄDZIĆ PYSZNOŚCIĄ 
PascalBox to pierwszy catering pysznościo-
wy w Polsce, w którym, jak mówi sam Pascal, 
„pyszność zjada dietetyczność na śniadanie”. 
Najważniejsza jest przyjemność jedzenia, 
świadome zrównoważone składniki najlep-
szej jakości, różnorodność smaków kuch-
ni światowej a nie dietetyczność i kalorie. 
Znakiem rozpoznawczym kuchni Pascala są 
sosy będące podstawą kuchni francuskiej, 
której Pascal jest mistrzem. Są sercem sma-
ków i nadają posiłkom niepowtarzalny cha-
rakter, dlatego w proponowanych potrawach 

posiłków pomiędzy poszczególnymi linia-
mi i to bez dodatkowych opłat.  Jeśli jakieś 
danie z  wybranej linii nam nie odpowia-
da, możemy zamienić je na inne dostęp-
ne w danym terminie. Do wyboru zama-
wiających są setki autorskich popisowych 
potraw Pascala. Można także skorzystać 
z opcji Wybór menu i wybrać każdy posi-
łek w modelu á la carte.  

Zdecydowałem się na catering pudeł-
kowy, bo chcę, żeby każdy, kto zechce, 
mógł spróbować mojej kuchni. Osoby, 
które znają mnie z ekranu, mają teraz 
okazję spróbować moich potraw, poczuć 

I ZADZWONI SPYTAĆ,
 CZY SMAKOWAŁO

zastosował sosy znane i zaskakujące, przy-
jemne i pobudzające, domowe i światowe. 

Każdy, kto zapragnie spróbować posił-
ków z kuchni Pascala, może je teraz po 
prostu zamówić. Potrawy w ekologicznych 
pudełkach z pulpy trzcinowej, które łatwo 
segregować i recyklingować, są dowożone 
do ponad 3 tys. miast i miejscowości w ca-
łej Polsce. Oferta jest bardzo elastyczna 
- do wyboru mamy cztery linie: Domowo, 
Światowo, Zielono i Energia, a w planach 
są kolejne dwie. 

Tym, co dodatkowo wyróżnia catering 
Pascala, jest możliwość pełnej wymiany 

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



ich smaki i zapachy oraz doświadczyć 
mojej filozofii kuchni. Jestem łasuchem 
kuchni światowej i chce się dzielić moją 
pasją. To dla mnie ważne, żeby być bli-
sko ludzi i  wspaniale się czuję mogąc 
w  końcu karmić ich pysznościami  – 
mówi Pascal Brodnicki.

 
BONJOUR, PRZY TELEFONIE 
PASCAL, CHCIAŁEM ZAPYTAĆ, 
CZY CATERING SMAKOWAŁ?
Pascal jest w  kuchni perfekcjonistą, dlatego 
posiłki w  PascalBox są przygotowywane tyl-
ko według jego popisowych przepisów, które 
poznawał i udoskonalał w swoim rodzinnym 
domu, w wieloletniej pracy w zawodzie kucha-
rza (zaczął ją w wieku 16 lat!) oraz setek podró-
ży, podczas których zgłębiał tajniki kuchni 
domowych z całego świata. 

Żaden składnik czy przyprawa nie są przy-
padkowe. Pascal uważa, że piękne przepisy 
mogą powstać tylko z  najlepszych plonów 
i przetworów, produktów sezonowych, pocho-
dzących w miarę możliwości od lokalnych do-
stawców, oraz tych sprowadzanych z  krajów 
ich pochodzenia dla zapewnienia oryginal-
ności smaków. Z  takich właśnie składników 
powstają potrawy przygotowywane przez 

P A S C A L  B R O D N I C K I  N A K A R M I  P O L A K Ó W . . .

PA S C A L  J E S T  W   K U C H N I 
PE R F E KC J O N I S TĄ , 
D L AT E G O  P O S I Ł K I 
W   PA S C A L B OX  S Ą 
PR Z YG O T OW Y WA N E 
T Y L KO  W E D Ł U G  J E G O 
P O PI S OW YC H  PR Z E PI S ÓW, 
K T Ó R E  P O Z N AWA Ł 
I   U D O S KO N A L A Ł  W   S WO I M 
RO D Z I N N Y M  D O M U...
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PA S C A L , JA K SA M 
T W I ER DZ I,  N I E LU BI 

RU T Y N Y I  N U DY, 
Z A T O U W I EL BI A 

RÓŻ NORODNO Ś Ć, 

M I E J S C A  /  P L A C E S

mi warzywami i pita, a na kolację prowansal-
ska pasta w sosie śmietanowym, karczochy 
na białym winie z parmezanem, suszonymi 
pomidorami i natką pietruszki. Brzmi jak 
uczta dla podniebienia! 

A  jak PascalBox wygląda cenowo? Na 
początek można zamówić Paczkę Próbną 
i to od razu z rabatem. Cena trzydniowego 
pięciodaniowego cateringu (z uwzględnio-
ną już zniżką) to 217 zł, czyli 72,5 zł dzien-
nie za 5 top posiłków. Posiłki można zama-
wiać oczywiście także na dłuższe okresy, 
w trybie tygodniowym, miesięcznym lub 
na wybrane dni tygodnia - im dłuższy okres 
subskrypcji, tym stawka staje się niższa.

Pysznego!  

 WIĘCEJ INFORMACJI NA:
https://pascalbox.pl
https://www.facebook.com/pascalboxpl

masa pyszności. Chciałoby się zjeść wszyst-
ko. Pascal, jak sam twierdzi, nie lubi rutyny 
i nudy, za to uwielbia różnorodność, dlatego 
proponuje cztery linie cateringu dostosowa-
ne do różnych preferencji i  gustów. Znajdą 
coś dla siebie zarówno zwolennicy tradycyj-
nej kuchni domowej i schabowego (linia Do-
mowo), fani potraw z różnych krajów świata 
(Światowo), wegetarianie (Zielono) oraz oso-
by prowadzące bardzo aktywny tryb życia 
(Energia). Wkrótce do obecnych dołączą ko-
lejne dwie linie do wyboru.

Co powiedzielibyście na poniższe menu 
z linii Światowo? Na śniadanie croissant z se-
rem brie, pasta z cieciorki i papryki oraz sa-
łatka. Przekąska to wiedeński tort Sachera 
w konfiturze i czekoladzie z prażonymi płat-
kami migdałów. Na lunch łosoś w salsie man-
go z ryżem basmati i czarnym sezamem. Na 
podwieczorek buraczany hummus ze świeży-

Pascala i jego zespół doświadczonych kucha-
rzy, którzy dbają o zapewnienie posiłkom re-
stauracyjnej jakości.

Chcę poznać opinię swoich klientów 
i  dowiedzieć się, czy im smakuje to,  co 
proponuję, dlatego regularnie dzwonię do 
nich i pytam o ich doświadczenia. Cza-
sem bywa zabawnie. Nie wiem, dlaczego, 
ale wielu z nich nie dowierza, że dzwonię 
do nich osobiście.  Jestem przecież Che-
fem, a nie celebrytą! – mówi z uśmiechem. 

 
OGÓRKOWA Z PRZEPISU 
BABCI, WIETNAMSKA 
SAŁATKA NOM XOAI HAI, 
ŁOSOŚ W SALSIE MANGO - 
CO MOŻNA ZAMÓWIĆ?
Już podczas czytania menu PascalBox kub-
ki smakowe zaczynają intensywniej praco-
wać. Na każdy dzień zaplanowana jest cała 
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N I E  W I A D O M O ,  J A K  B Y Ł O

Przyrządzać posiłki dla Przyjaciół to największa przyjemność.
Pragnę podzielić się tym, co kocham najbardziej - pysznym,
pomysłowym, prostym, pięknym i praktycznym jedzeniem w

restauracyjnej jakości premium. 
 

Przyjmijcie moje zaproszenie, by doświadczać prawdziwych
przyjemności i kulinarnych podróży po domowych smakach Polski

i świata!

Przyrządzać posiłki dla Przyjaciół to największa przyjemność.
Pragnę podzielić się tym, co kocham najbardziej - pysznym,
pomysłowym, prostym, pięknym i praktycznym jedzeniem w

restauracyjnej jakości premium. 
 

Przyjmijcie moje zaproszenie, by doświadczać prawdziwych
przyjemności i kulinarnych podróży po domowych smakach Polski

i świata!
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autobiografię Matthew Perry’ego sięgałam, 
jak zapewne większość innych czytelników, 
z oczekiwaniem, że dostanę przede wszyst-

kim zgrabnie napisany zbiór anegdotek kręcących się 
wokół „Przyjaciół”. Jako wielka fanka serialu i postaci 
Chandlera (odtwarzanej przez Matthew) liczyłam, że 
przez te kilka godzin poczuję się jak na planie kultowego 
show. Nic bardziej mylnego. 

Chociaż Matthew Perry nie zaistniałby w maso-
wej świadomości bez „Przyjaciół”, to nie o tym jest 
ta książka i  nie to odcisnęło największe piętno na 
życiu aktora. Na pierwszy plan wysuwa się tytułowa 
„Wielka Straszna Rzecz”, czyli uzależnienie. Od alko-
holu, opioidów i papierosów. Uzależnienie, które za-
częło się jeszcze przed „Przyjaciółmi” i trwało po ich 
zakończeniu. Uzależnienie, które – jak opisuje aktor 
– niszczyło jego relacje z kobietami, filmy, w których 
grywał i zdrowie. Finalnie doprowadziło go prawie do 
śmierci. To, że żyje, spokojnie można uznać za coś 
w kategoriach cudu (w końcu 2% szans na przeżycie 
nocy to całkiem niewiele). Tak to zresztą traktuje sam 
Matthew, który mocno podkreśla wiarę w Boga i zwią-
zaną z tym misję pomagania innym. I właśnie częścią 
tej misji jest jego autobiografia.

W „Przyjaciołach, kochankach i tej Wielkie Strasznej 
Rzeczy” dostajemy oczywiście cały przekrój twórczej 
kariery aktora. Przechodzimy przez skomplikowane 
relacje z rodzicami (którzy jednak wspierają go po 
dziś dzień), pierwsze castingi i w końcu zdobycie roli 
w „Przyjaciołach”, za co następnie inkasował milion 
dolarów za odcinek. Wszystko jednak przedstawione 
jest w cieniu nałogu, który dominuje całe życie Matthew. 
Czytając książkę zastanawiałam się głośno, czy to nie za 
wcześnie na pisanie o uzależnieniu. W końcu aktor jest 
czysty od stosunkowo niedawna, a w swojej historii wal-
ki z nałogiem zaliczył wiele powrotów do picia i ćpania. 
Mój chłopak stwierdził jednak, że może to jest właśnie 
najlepszy moment i część jego leczenia. Jedno jest pew-
ne – aktor wypada bardzo wiarygodnie. Co prawda czę-
sto zdarza mu się wchodzić w rolę pragnącego wszyst-
kich rozbawić Chandlera, ale poza niefortunnym żar-
tem o śmierci Keanu Reevesa (za co już zresztą zdążył 
przeprosić), nie osłabia to przekazu. Dzięki temu całość, 
która ma mocno dołujący wydźwięk, jest do przełknię-
cia i czyta się ją naprawdę szybko. Nie zostanę fanką 
nieco wymuszonego stylu pisania aktora i momentami 

R E C E N Z J A  K S I Ą Ż K I  „ P R Z Y J A C I E L E ,  K O C H A N K O W I E  I  . . .

TEKST Karolina Kołodziejczyk    ZDJĘCIA Mat. Prasowe   

nadmiernej pobłażliwości dla własnych zachowań, ale 
jestem wdzięczna za to, czym się z nami podzielił. 

Czy jestem więc zawiedziona, że nie jest to książ-
ka o „Przyjaciołach”? Absolutnie nie. Miło czyta się 
anegdoty o romansowaniu przez faks z Julią Roberts, 
odrzuceniu przez Jennifer Aniston czy opisy imprez 
z Bruce’m Willisem, ale ostatecznie to nie to jest dla 
mnie najciekawsze. Biografia Matthew to dobitny przy-
kład na to, że można osiągnąć wszystko, a przy tym nie 
mieć tak naprawdę nic. I zamiast cieszyć się sukcesami, 
myśleć tylko o kolejnym łyku czy tabletce, bo w oczach 
uzależnienia wszyscy jesteśmy tak samo biedni.

Jak napisał aktor: „Myślę, że tak naprawdę muszą się 
spełnić wszystkie twoje marzenia, żebyś zrozumiał, że 
były to niewłaściwie marzenia”. Przestroga z małą daw-
ka nadziei – tak podsumowałabym „Przyjaciół, kochan-
ków i tą Wielką Straszną Rzecz”.   

Po

R E C E N Z J A  K S I Ą Ż K I 

„ PR Z YJAC I E L E ,  KO C H A N KOW I E 

I  TA  W I E L K A  S T R A S Z N A  R Z E C Z ”
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Twój ulubiony rytuał?
Uwielbiam poranki. Traktuję każdy dzień jak nowy po-
czątek i  ta myśl budzi mnie do działania. I  poranna 
kawa – magiczne święto kawoszy! Mają je każdego dnia. 
Z nowych rytuałów – ostatnio zasypiam przy dźwiękach 
ulewnego deszczu w słuchawkach.

Kiedy ostatni raz robiłaś coś po raz pierwszy 
(i co to było?)
O rety, zaraz coś wymyślę! Kiedyś miałam założenie, że 
każdego dnia zrobię coś nowego, pierwszy raz, choćby to 
była drobnostka. I na przykład brałam w kiosku gazetę, 
której jeszcze nigdy nie miałam w rękach albo wjeżdża-
łam na 15. piętro budynku, w którym mieszkam, żeby zo-
baczyć, jaki stamtąd jest widok.

Gdybyś mogła wybrać dla siebie supermoc, to jaką 
byś wybrała?
Nie spać – działać! Życie jest tak fascynujące i jest tyle 
do zrobienia dla siebie, dla innych… A czas przyspiesza. 
A ja lubię spać. I śnić.

Czego na świecie powinno być mniej?
Przemocy. W każdej postaci – fizycznej i psychicznej. 
Wiemy, że świat bez zła nie jest możliwy, musi być biel 
i czerń. Ale odkąd zostałam mamą mam podwyższoną 
wrażliwość na przemoc, zwłaszcza nie potrafię zrozu-
mieć jej nadużywania i nieuzasadnionego używania w fil-
mach i serialach. Wyłączam.

Czego na świecie powinno być więcej?
Edukacji. Tej mądrej, dobrej, nastawionej na to, co na-
prawdę ważne. I radości - kocham widok szczerze śmie-
jących się ludzi. 

Piosenka, która mogłaby być hymnem kobiecości?
Natalia Grosiak - Chyba będę święta

Gdyby świat mógł mieć prezydentkę, to która kobie-
ta powinna objąć to stanowisko? 
Patti Smith na prezydentkę! Prezydent/ka powinien 
przede wszystkim kochać ludzi. Bez tego nie wydarzy się 
nic dobrego, nawet jeśli wszystkie pozostałe predyspozy-
cje do bycia prezydentem/tką kandydat posiada.

Jaki hasztag powinien podbić Instagram?
#porzućinstagram

Jaką radę udzieliłabyś szesnastoletniej sobie?
I tak bym nie posłuchała. Trzymaj się, dziewczyno!

Od której kobiety otrzymałaś najważniejszą lekcję/
radę (i jaka to była lekcja)?
Cały czas się uczę od innych kobiet. Nie wyróżniam 
żadnych lekcji, biorę, co mi teraz jest potrzebne, ob-
serwuję. Świat kobiet jest fascynujący i porywający na 
każdym etapie. 

Opowiedz nam swój ostatni sen.
Tu sen się kończy. 

 BELA KOMOSZYŃSKA – wokalistka Sorry Boys, autorka tekstów 

i kompozytorka.   

Bela Komoszyńska
Bardzo charyzmatyczna, 

kreatywna i energetyczna 
wokalistka zespołu Sorry Boys 

ZDJĘCIE Dawid Grzelak
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asem wypada zastanowić się nad 
początkiem. Nad tą pierwszą 
chwilą, której ślad naznacza przy-

padkowego delikwenta już na stałe, bez od-
wrotu. W wielu przypadkach zaczyna się nie-
winnie – jakieś ciche, wypowiedziane półgęb-
kiem marzenie o studiach humanistycznych. 
Później przychodzi człowiekowi do głowy, że 
trzeba podjąć jakąś decyzję, a po decyzji…. 
No cóż, a po decyzji wszystko toczy się już 
bardzo szybko. Delikwent nawet nie zdąży się 
obejrzeć, kiedy trzyma w ręku dyplom ukoń-
czenia studiów humanistycznych (tak, do-
kładnie tych samych, które w naszym kraju 
uznawane są za fanaberie dobre do produkcji 
bezrobotnych magistrów) i już stawia pierw-
sze kroki w instytucjach kultury. Oczywiście 
jeśli ma to szczęście i udało mu się upolować 
etat, ewentualnie bezpłatny staż.

Potem to już standard, czyli pytania dal-
szej rodziny (ta bliższa milczy dyplomatycz-
nie lub szybko zmienia temat, ewentualnie 
jest śmiertelnie obrażona), krewnych i zna-
jomych królika i oczywiście nieocenionych 

sąsiadów: Co ty w ogóle w tej kulturze robisz? 
Pewnie całe dnie się nudzisz? Potrzeba stu-
diów do zawieszenia kilku obrazków? Całe 
życie będziesz ciężarem dla rodziców? Z tej 
pensji da się przeżyć?  Przecież na kasie wię-
cej płacą, wiesz? 

Tak, wie. Nie dobijaj! I, o dziwo, wie także, 
że z pasji w tym kraju wyżyć się nie da. Co wię-
cej, zdarzyło się raz, że zamierzał kupić chleb 

CO T Y W OG ÓLE W TEJ 
KU LTU R ZE ROBISZ? 
PEW N I E C A ŁE DN I E SI Ę 
N U DZISZ? POTR ZEBA 
STU DIÓW DO ZAW I E SZEN I A 
K I LKU OBR A ZKÓW? 

Cz

i kilka kajzerek za swoją pasję, ale okazało się, 
że w piekarni wolą jednak złotówki. Do mię-
snego już nawet nie próbował wchodzić.

Zakupy to jedno, zawsze można rzucić 
na odczepnego, że żyje się energią słoneczną 
albo uzdrawiającą mocą bębnów, ale to cią-
głe tłumaczenie, kim się jest z zawodu, bywa 
naprawdę nużące. Etnolog? Kulturoznawca? 
Teatrolog? Historyk sztuki? O, tu już coś świ-
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... MOŻE PODZIELIĆ LOS MEN ELA 
I SKOŃCZ YĆ W I NST Y TUCJI 

KU LTU RY. A W TEDY PO Ż YCIU! 
O SA MOCHODZIE PROSTO 

Z SA LON U ZA POM N IJ, NA DROGIE 
METK I NAW ET N IE PATR Z...

szy, na bilety komunikacji miejskiej nie stać, 
więc chodzi pieszo w znoszonych trampkach, 
cukru nie widział na długo przed tym, zanim 
jego brak stał się modny, a od ciągłego kom-
binowania jak przetrwać do pierwszego posi-
wiał już całkowicie, nastaje niezręczna cisza. 

Nie wiedząc jak przerwać ten nagły impas, 
wszyscy zainteresowani wnikliwie zaczynają 
analizować czystość swoich butów lub stan 
powierzchni sufitu, by w odpowiednim mo-
mencie przerwać ciszę charakterystycznym 
chrząknięciem i kiwaniem głową z dezapro-
batą (to goście) oraz żałosnymi westchnięcia-
mi (delikwenta rzecz jasna). 

Delikwent dowie się za chwilę, że do-
stojnikom jest bardzo przykro, ale co oni 
mogą? I tak co miesiąc dokładają do tego 
zbytku. Poza tym, najważniejsze jest po-
czucie misji i niczym nieskrępowana ra-
dość codziennego przebywania w instytu-
cji kultury, wobec których połatane buty 
i regularne zadłużenie u rodziny są ofiarą, 
którą delikwent może znosić z dumą godną 
menela. Menela kultury rzecz jasna!  

*SJP PWN 

 

ta. Najlepiej chyba być bibliotekarzem, bo od 
podstawówki człowiek z nim obeznany, więc 
nie kręci później głową z niedowierzaniem 
i nie próbuje udowadniać, że taki zawód to 
chyba jednak nie istnieje. 

Nie można się więc później dziwić, że po 
tych wszystkich „życzliwych” uwagach, od 
równie „życzliwych” znajomych, delikwent 
co jakiś czas sam zaczyna się na sobą zastana-
wiać – kim on, do jasnej choroby, jest?!

Kilka lat temu z pomocą, choć zupeł-
nie nieświadomie, ruszył jeden z naszych 
narodowych wieszczy, ten od zachwytów 
nad wrocławskimi niewiastami. Rzucił on 
bowiem myśl, która na początku mogła obu-
rzyć, zasmucić nawet, by na końcu zmusić 
do dłuższego zamysłu i przyznać wieszczo-
wi, że co prawda niezwykle rzadko, ale jed-
nak czasem zdarzy się, że wyrwie mu się coś 
wcale niegłupiego. Otóż powiedział on, że 
pewne miasto w centralnej Polsce zamiesz-
kują sami menele! I to jest myśl, której tak 
potrzebował nasz delikwent! Ten moment 
zmienił wszystko – koniec z karkołomny-
mi tłumaczeniami, zapewnieniami, że nie 
robi sobie żartów i taka profesja istnieje i że 
jeszcze za to płacą! Od tej pory może z dumą 
mówić o sobie, że jest menelem! I to nie byle 
jakim. Jest menelem kultury!

Myślał nad tym długo, analizował, dys-
kutował z równymi sobie, zaprzeczał, by na 
powrót krzyczeć „eureka”! Wszystko się zga-
dza. Wszystko pasuje. Nawet definicja słow-
nika języka polskiego, wedle której menel, 
to „osoba z marginesu społecznego, budząca 
lęk lub odrazę swoim zachowaniem i nie-
chlujnym wyglądem”*. 

Nie zdarzyło się co prawda, żeby na jego 
widok dzieci płakały, a dorośli z odrazą brali 
nogi za pas czyniąc wcześniej znak krzyża, ale 
już straszenie delikwentem ma się całkiem 
dobrze. Ileż to już razy nasłuchał się, jak zacna 
sąsiadka ostrzegała wnuka, żeby wybrał do-
brą szkołę, w innym wypadku bowiem może 
podzielić los menela i skończyć w instytucji 
kultury. A wtedy po życiu! O samochodzie 
prosto z salonu zapomnij, na drogie metki na-

wet nie patrz, sushi co dnia również nie wcho-
dzi w grę, nawet schabowy! A zagraniczne 
wakacje? Chyba żartujesz?! 

Co prawda delikwenta czasem pochwa-
lą. Napiszą coś w lokalnej gazecie, przyślą 
dyplom. Zdarza się również, że odwiedzą go 
w pracy goście (często ci z najwyższej półki), 
uśmiechną się, zrobią pamiątkowe zdjęcie, 
nawet rękę uścisną. Kiedy jednak delikwent 
– kulturalnie, jak to ma w zwyczaju, zaczyna 
delikatnie wspominać, że chleb coraz droż-
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TEKST Jakub Wejkszner   ZDJĘCIA Mat. Prasowe

SOLVITA „KETOBUŁKA” 
KALUGINA-BUŁKA: 

KETO 
TO 
STYL 
ŻYCIA!

sen i regenerację. Jest to również aktywność fizyczna, 
więc na zdrowie składa się wiele filarów. 

Jak to mówią – jesteś tym, co jesz. W przypad-
ku diety ketogenicznej jesteśmy zatem przede 
wszystkim tłuszczem i białkiem. 
I tak, i nie. Jedząc tłuszcz uczymy nasz organizm spa-
lania tego tłuszczu. Bardzo często pojawia się obawa, 
którą ja również miałam przed rozpoczęciem diety 
keto, czyli jak to jest, że jem tłuszcz, a chudnę. Nasz 
organizm, jeśli otrzyma sygnał, że dostarczono od-
powiednią ilość tłuszczu, przestaje go gromadzić. 
Oczywiście, będziemy chudnąć, jeżeli utrzymamy 
deficyt kaloryczny. 

Kuba Wejkszner: Jesteśmy w naszym gościnnym 
studiu AnywhereTV, na Scenie Relax w Warszawie. 
Ze mną Ketobułka. Miło mi Cię powitać w naszym 
programie. 
Solvita Kalugina-Bułka: Bardzo dziękuję za zaprosze-
nie. Jest mi niesamowicie miło wystąpić przed wami 
i opowiedzieć troszkę o diecie ketogenicznej. 

Dzisiaj będziemy rozmawiać o diecie ketogenicznej 
i nie tylko, bo – tak jak rozmawialiśmy w kuluarach 
– jest to także pewnego rodzaju styl życia. 
Dokładnie – to nie tylko to, co przyjmujemy do na-
szego ciała jako pokarm. Są to również wiadomości, 
którymi karmimy nasz mózg. Dbanie o rytm dobowy, 
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Jak zaczęła się Twoja przygoda z dietą keto. Jest to 
historia poruszająca i wzruszająca – księga Twojego 
dzieciństwa i pewnych trudnych sytuacji życiowych. 
Jak to wyglądało?
Dietę ketogeniczną odkryłam w wieku nieco ponad trzy-
dziestu lat. Podczas pewnego eventu zobaczyłam, że mój 
znajomy schudł w spektakularny sposób. Ja w tamtym 
momencie ważyłam 132 kilogramy. W wieku 32 lat mia-
łam stan przedzawałowy, otyłość i bardzo dużo chorób 
towarzyszących. Próbowałam już tyle diet w swoim ży-
ciu, które nie zadziałały, a powodowały ciągłe zwiększa-
nie masy mojego ciała. Postanowiłam, że spróbuję tego, 
co mój znajomy. Wywróciłam swoją piramidę żywienio-
wą do góry nogami i zaczęłam jeść więcej tłuszczu. Co 
się wydarzyło? Schudłam ponad 30 kilogramów. 

Ponad 30 kilogramów? Czyli zrzuciłaś dziesięciolaka. 
Można tak powiedzieć, dwa worki z ziemniakami. (śmiech)

Keto nie jest jednak tylko dietą na schudnięcie. Die-
ta cud nie istnieje, więc z keto powiązana jest także 
zmiana stylu życia. Według teorii keto, nie tylko 
tracimy zbędne kilogramy, ale wspieramy też nasz 
organizm. Jesteś pewnego rodzaju ekspertką, jak to 
u Ciebie wygląda? 
Ketogeniczny styl życia spowodował u mnie oczywi-
ście redukcję masy ciała, czego efektem był powrót 
to stanu homeostazy, stanu zdrowia. Hormony zosta-
ją uregulowane, organizm zostaje odżywiony, pracu-
je lepiej i  wydajniej. Dzięki odpowiedniemu odżywia-
niu,  masa ciała będzie wraca do normy. To, z  czym 
zmagałam się przed dietą ketogeniczną, czyli nadci-
śnienie, stan przedcukrzycowy, insulinooporność – ja 
to wszystko wycofałam, tak samo jak refluks. Jest to 
powrót do korzeni, zadbanie o odżywanie. Ten styl ży-
cia pozwolił mi na powrót do lepszego samopoczucia 
i lepszego stanu zdrowia. 

Jeżeli chodzi o ten słynne węgle – co w nich takiego 
jest, że warto ich unikać?
Warto unikać – tak. Czy warto je całkowicie elimino-
wać? Nie. Jeżeli chodzi o węglowodany, to musimy je na 
diecie ketogenicznej zminimalizować. Podczas pierw-
szego miesiąca do poziomu 20 gramów węglowodanów 
netto, później zwiększamy tę pulę po to, żeby organizm 
zrozumiał, że nadrzędnym paliwem nie są węglowoda-
ny, tylko właśnie tłuszcze. 

Dlaczego tłuszcze są lepsze od węglowodanów? 
Nie mówią że są lepsze ogólnie, one są lepsze dla mnie. 

Bo to kwestia preferencji i organizmu?
Jest to sprawa indywidualna. Dieta ketogeniczna to 
dieta, która nie musi być dla każdego. Węglowodany 
nie są niczym złym i nie ma co ich demonizować, po-
nieważ węglowodany to również błonnik, a błonnik jest 
potrzebny naszym bakteriom jelitowym, ponieważ ma 
właściwości prebiotyczne, które odżywiają nasz mikro-
biom. A odporność i zdrowie bierze się właśnie z jelit. 

Podobno w jelitach jest drugi mózg. Dużo ludzi 
mówi o tym, że dieta ketognieczna ma bardzo dobry 

S O V I T A  „ K E T O B U Ł K A ”  K A L U G I N A - B U Ł K A :  K E T O  T O  . . .

T E N ST Y L Ż YC I A 
P OZ WOL I Ł M I NA 
P OW RÓ T D O L EP SZ E G O 
SA MOP O CZ UC I A 
I  L EP SZ E G O STA N U 
Z DROW I A . 

wpływ na pewne rzeczy w naszej głowie i nie jeste-
śmy w stanie wyjaśnić dlaczego. 
Wszystko da się wyjaśnić!

Z tego co czytałem, to naukowcy nie są jeszcze 
pewni do końca.
Gdzie jest tak napisane?

Czytałem pewne badania dotyczące choroby Parkin-
sona i tego rodzaju schorzeń – dieta ketogeniczna 
faktycznie pomaga, ale nie mamy w stu procentach 
pewności dlaczego. 
Rozbierając to na chłopski rozum – co stanowi więk-
szą część mózgu? Mózg to jest tłuszcz, to jest chole-
sterol, który jest nam potrzebny między innymi do 
syntezy witaminy D. W momencie w którym odżywia-



my się wysokotłuszczowo – nie chce powie-
dzieć, że nadbudowujemy – ale nasz mózg 
lepiej funkcjonuje na paliwie tłuszczowym.

Czyli karmimy nasz mózg. A jeżeli chodzi 
o krytykę diety ketogenicznej? Jest część 
ludzi, którym to się nie podoba, z różnych 
przyczyn – sama pewnie najlepiej wiesz 
z jakich. Mówią, że jest to niezdrowe dla 
naszych nerek, niezdrowe jeżeli chodzi 
o schorzenia związane z kamienicą itd. 
Jak do tego podchodzisz? 
Naszych nerek nie uszkadza tłuszcz, a cu-
kier oraz nadmierna ilość białka. Dieta ke-
togeniczna nie jest dietą białkowa. Makro-
składniki pochodzące z białka to jest tylko 
od 15 do 30 procent energii, której dostarcz-
my będąc na keto. Większość to są tłuszcze, 
więc nie ma opcji, że ktoś przez dietę ke-
togeniczną będzie miał chore nerki. Jeżeli 
ktoś już ma z nimi problemy, to oczywiście 
powinien konsultować wszystkie zmiany ży-
wieniowe z lekarzem, bo nie wiadomo, z cze-
go to może wynikać. Dieta ketogeniczna nie 
powoduje uszkodzenia nerek. 

W twojej książce jest sporo przepisów. 
Rekombinujesz receptury, które kojarzą 
się z węglami – ciasta, makarony. Co jest 
najciekawsze, jeżeli chodzi o reinterpre-
tacje węgli? Jaki przepis jest szczególnie 
wart wprowadzenia w życie?
Przepisami, które polecałabym każdemu do 
wprowadzenia są wywar kolagenowy na ko-
ściach oraz podroby, czyli mózg, wątróbka. 
Mózg jest najbardziej bogatym superfoodem 
na świecie. Nie ma nic lepszego dla naszego 
organizmu, jest bogaty w różne mikroele-
menty i witaminy. Jeżeli chodzi o ciasta to 
mogę sketonizować wszystko, oprócz piero-
gów, bo to święty Graal, nie do podrobienia. 
Ale jak najbardziej, w wersji keto można wy-
konać ciasta czy pizzę i smakują o wiele lepiej 
niż oryginalne wersje. 

odpowiedniej kaloryczności, żeby nie jeść 
za mało, bo bardzo dużo ludzi nie odczuwa 
głodu. To jest właśnie zaleta diety keto, 
że nie odczuwa się głodu, ale jeżeli go nie 
odczuwamy, to jest ryzyko, że dostarczy-
my za mało pożywienia, witamin i mine-
rałów. Rozregulujemy w ten sposób hor-
mony, mogą nam zacząć wypadać włosy. 
Jeżeli zaczyna się dietę keto, to najważniej-
szymi są przygotowanie i edukacja. 

Chciałbym zacząć dietę keto jutro – jaki 
jest pierwszy krok?
Pierwszym krokiem jest rozplanowanie 
w ciągu kolejnych dwóch tygodni tego co 
i kiedy się przeczyta. Czerpanie wiedzy 
z różnych publikacji. Moja książka to kom-
pendium wiedzy napisane bardzo prostym 
językiem. Tutaj jest skondensowana wie-
dza na temat keto, napisana w sposób lek-
kostrawny. Postanowiłam napisać książkę 
tak, jak sama chciałabym ją przeczytać, 
kiedy zaczynałam. 

Zapraszamy więc do zakupienia. Jak 
to się kiedyś mówiło – dostępna tylko 
w najlepszych księgarniach.
Tylko w najlepszych! Sztuka KETO. Jak 
schudnąć trwale i zdrowo.

Bo zdrowie jest najważniejsze. Dziękuję za 
rozmowę.
Dziękuję bardzo.   

WA Ż N E SĄ NAW Y K I, 
W Y BI ER A N I E L EP SZ E G O 

D OBR A DL A SI EBI E , 
P OKO C H A N I E SI EBI E. 

W Y BORY, KT ÓRYC H 
D OKONA M Y P OW I N N Y 

NA M SPR Z YJAĆ. 
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Jak można zacząć taką dietę? Wiadomo, 
że ważnym elementem jest motywacja. 
Oczywiście motywacja jest iskrą, ale to na-
wyki będą podtrzymywały płomień. Moty-
wacja jest moim zdaniem przereklamowa-
na – dzisiaj jesteśmy zmotywowani, jutro 
też, ale pojutrze już nie. Ważne są nawyki, 
wybieranie lepszego dobra dla siebie, po-
kochanie siebie. Wybory, których dokona-
my powinny nam sprzyjać. Nasze nawyki 
trzymają nas przy postanowieniach i to jest 
najważniejsze. Jeżeli podejmujemy się die-
ty ketogenicznej musimy pamiętać o moż-
liwych blaskach i cieniach, które mogą wy-
stąpić podczas adaptacji. Trzeba pamiętać 
o elektrolitach,  nawodnieniu i pilnowaniu 
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KARS :  WELCOME TO THE 
HOTEL CALIFORNIA ! 

RECENZJA VW CALIFORNIA
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ak to powiedział onegdaj Ernest Hemin-
gway, gdy wypoczywał nad morzem, ocze-
kując starości – „Tak, to można zabrać, tego 

jeszcze nie.”
Podobnież było z tym tekstem o jakże wyjątko-

wej przygodzie z VW California. Niektóre rzeczy 
można było zabrać, inne nie. Na niektóre trzeba 
było poświęcić uwagę wyjątkowej wartości, inne 
należało zupełnie zignorować.

Niemniej – jesteśmy tutaj, pełni wrażeń, sił wi-
talnych i zimna, które studzi nasze kości, sprawia-
jąc, że jesteśmy bardzie podobni do szykujących się 
do hibernacji niedźwiedzi niż zarobionych i jakże 
odpowiedzialnych osób, pełnych marzeń i obowiąz-
ków, których nie da się przełożyć na nigdy.

I czy gdybyśmy byli bardziej uczciwi,  nie ucie-
klibyśmy stąd? Jak bociany? Albo ludzie ze śred-
nim wykształceniem z małych miasteczek, którzy 
masowo zwiewają w pogoni za pieniądzem, któ-
rego raczej by u nas nie uzyskali; do Holandii, Wiel-
kiej Brytanii i Norwegii?

I czy gdybyśmy mieli taką, proszę ja Ciebie, 
Californię, to czy nie słusznym obecnie byłoby 
uciec w nieznane, greckie czy hiszpańskie dzielni-
ce, gdzie cieplej, przyjemniej i wspanialej?

Otóż to!
VW California pozwala na to wszystko i jeszcze 

więcej! Jest to mikrokawalerka idealna na dzisiej-
sze czasy patowynajmów, kłótni małżeńskich i, co 
najgorsze, gdy Twoje dzieci chcą zrobić sylwestra, 
bo jeszcze mają znajomych, a Ty właściwie je-
steś już na etapie, kiedy wszyscy Cię zdradzili 
i jedyne czego chcesz to chociaż raz się wyspać 
jak masz wolne. TO WTEDY TEŻ JEST IDEALNA!

W Californii znajdziemy właściwie wszystkie 
potrzebne do życia elementy. Jest woda, są krze-
sełka wyciągane z miejsc różnych (o podobień-

J

K A R S :  W E L C O M E  T O  T H E  H O T E L  C A L I F O R N I A !

W C A L I F OR N I I  Z NA J DZ I E M Y 
W Ł A Ś C I W I E WSZ YS T K I E 
P O T R Z EBN E D O Ż YC I A EL E M E N T Y. 
J E S T WODA , SĄ K R Z E SE Ł K A 
W YC I ĄGA N E Z M I E JS C 
RÓŻ N YC H, J E S T GA Z , MOŻ NA 
S OBI E Z ROBIĆ K AW K Ę...

stwie tego samochodu do filmu Waterworld 
z  Kevinem Costnerem jeszcze przejdzie-
my), jest gaz, można sobie zrobić kawkę, 
ugotować pyszne noodle z Płaza czy Owada 
i ogólnie – żyć w pełni.

Co jeszcze? Cóż, możemy też tam spać. 
Czy to na dachu pod całkiem cool namio-
tem, gdzie zmieszczą się spokojnie dwie oso-
by, które jednak muszą się trochę lubić; czy 
też na dole, miejsca jest naprawdę sporo.

Podczas naszego bajkowego pobytu 
w  Chorwacji, na które dzielne Samochody 
Dostawcze VW zabrały nas, nie znając jesz-
cze podówczas naszych możliwości, ani razu 
nie czułem się niewygodnie. Grzańsko też 
działa dobrze, choć przypuszczam, że jak 
temperatura jest -30 to niespecjalnie świet-
nym pomysłem będzie spanie w kamperze, 
choć podobno to do odważnych świat należy.

W każdym razie, jak zobaczycie w filmiku 
poniżej (który to zrobiliśmy wspólnie ze Stefa-
nem Roniszem z NaTemat), wszystko eleganc-



ko można powyciągać, powsadzać, poklikać 
i tak dalej. Przypomina to właśnie film Wa-
terworld, gdzie nasze wspaniały protagonista 
wkłada rzeczy w rzeczy i w jeszcze inne rzeczy, 
i w jakiś sposób to wszystko sprawia, że działa. 
https://www.youtube.com/watch?v=XtX9n-
GuAvrI&ab_channel=naTemat.pl

Co do samego auta, jest ono dostępne 
w różnych wariantach silnikowych. Ja miałem 
do swej dyspozycji 2.0 z turbo i sprawdzało 
to się naprawdę przyzwoicie. Drogi w  Chor-
wacji są kręte, jeździliśmy po błotach, kocich 
łbach, psich miętkach i wszystkim, co się da, 
by sprawdzić wyporność tego auta i  ani razu 
nie mieliśmy choćby najmniejszego problemu 
z zawieszeniem, prędkością, rozpędzaniem się 
czy czymkolwiek innym.

To zresztą jest najmocniejszy punkt tego 
auta – autentycznie, jest to legitny samochód, 
którym można jeździć na co dzień. Koło dy-
chy, może jedenaście litrów pali w  mieście, 
nie jest żadnym klocem ani nic, ale napraw-
dę spoko sposobem poruszania się po, jakże 
wspaniałych, polskich drogach.

A z trzeciej strony, to także nie jest prze-
cież najważniejsze. Przez te kilka dni spę-
dzonych w kamperze, człowiek zaczyna ro-
zumieć ideę wolności, braku zobowiązań 
i kredytu na najbliższe trzy stulecia. Wy-
starczy wsiąść i już się jest u siebie. Jest to 
zresztą powiązane z całą ideologią związaną 
z  kamperowaniem. Rozmawiałem wielo-
krotnie z ludźmi na naszym kempingu i ich 
doświadczenia zawsze pokrywały się z moim 
przeczuciem. Nie chodzi tu li tylko o to, by 
wyjechać na wakacje w ramach raty leasin-
gu. Chodzi tu o to, by móc wyjechać kiedy 

się chce. Być zawsze u siebie, zawsze wśród 
swoich przyzwyczajeń. Brać tę cząstkę zwa-
ną domem pod pachę i zwiedzać świat. Być 
może brzmi to nieco górnolotnie, ale ileż 
można wytrzymać cynizmu w tym świecie, 
gdzie poważnie mogą mówić tylko politycy?

Oczywistym jest bowiem, że ta atmosfera 
nie bierze się znikąd. Kempingi na całym świe-
cie odznaczają się jedną, bardzo ważną cechą, 
a mianowicie, jest to zbiór ludzi o podobnych 
wartościach, sposobie życia i bycia. I jeśli to 
nie przemówi do Was, to pewnie nic i nie ma 
sensu kupować tego auta.

P.S. Możecie się zastanawiać skąd po-
jawia się nagle ta recenzja w  listopadzie. 
Otóż, odpowiedź jest prosta – jest to ide-
alne postanowienie noworoczno/świątecz-
ne! Plus – jest to swego rodzaju ucieczka 
przed milionem recenzji w  miesiącach po-
przednich, byście mogli docenić nasze sta-
rania w wyjątkowości.     
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P R E Z E N T O W N I K  G W I A Z D K O W Y . . .

SKLEP 
INTERNETOWY 
stworzony 
specjalnie 
dla przyjaciół 
anywhere.pl

więcej na buy too.pl

EstroVita MEN 
Sięgnij po codzienną dawkę zdrowia 
z EstroVitą MEN! Suplement diety, 
zawierający kompleks ultraczystych, 
wysoce skoncentrowanych kwasów 
omega-3,6,9 oraz unikatowego kwasu 
omega-5, pochodzącego z owocu grana-
tu, który wspiera organizm mężczyzn 
w każdym wieku.   |  Cena: 99,91  zł

Bransoletka HORSE
Bransoletka marki Farys z orygi-
nalnym wzorem  konia artystycz-
nie uchwyconym w jego ruchu. 
Szczegóły: bransoletka z zawiesz-
ką ażurowego konia zakończona 
delikatnym karabińczykiem.
Długość 18 cm. Materiał : srebro 
– próba  925.  |  Cena: 120 zł

Aphrodite’s Tears  
W starożytnej Grecji jedną z dwuna-
stu prac Heraklesa było przyniesienie 
złotego jabłka z ogrodu Hesperydów. 
Dla archeolog Oriel Anderson dołą-
czenie do zespołu greckich nurków na 
wyspie Helios wydaje się być złotym 
jabłkiem jej marzeń. 

Hannah Fielding



P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O CO Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .  
T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M OŻ E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P OZ W A L A O D M I E N I Ć 
N I E T Y L KO W YG L Ą D,  A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A .  P R O B L E M Y 

E S T E T Y K A P R O W A DZ Ą D O Z A I N T E R E S O W A N I A 
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R OZ W I Ą Z A N I E 
Z N A J D U J E L E K A R Z S T O M AT O L O G D A R I U S Z S R O KO W S K I .

Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

-
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie 
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom 

-
-

micznym. Nierzadko potrzeba zobrazowania trójwymiarowego, 
czyli wykonania tomografu. Propozycji leczenia może być kilka, 

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

Innym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach 
protez akrylowych mocowanych na zaczepach. 

-
wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapew-
ne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo. 

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

Utrudnieniem przed omawianym zabiegiem bywa mała ilość 
masy kostnej. Obecne metody pozwalają jednak na zwiększenie jej 

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E NTA L I M PL A NT AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
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I M P L A N T Y
S T O M AT O L O G I A  E S T E T YC Z N A
S T O M AT O L O G I A  Z A C H O W A W C Z A

Z A B I E G I  P E R I O D O N T O L O G I C Z N E
C H I R U R G I A  S T O M AT O L O G I C Z N A

P R O T E T Y K A
P R O F I L A K T Y K A

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 
REGULAR SECTION OF POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT

RZYM PIĘKNY O KAŻDEJ PORZE
ROME BEAUTIFUL IN EVERY SEASON

WYSPY KANARYJSKIE ZIMĄ? DLACZEGO NIE!
THE CANARY ISLANDS IN WINTER? WHY NOT!

Let’s travel
GORĄCY ZANZIBAR
HOT ZANZIBAR

Let’s fly Let's look around
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LINIA LOTNICZA RYANAIR OGŁOSIŁA OSTATNIO SPORO NOWOŚCI, DOSTĘPNYCH 
W NAJBLIŻSZYM CZASIE Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA. TO JEDNAK 
NIE KONIEC DOBRYCH WIEŚCI DLA WIELKOPOLAN. IRLANDZKI PRZEWOŹNIK 
WPROWADZIŁ BOWIEM DO SYSTEMU REZERWACYJNEGO KOLEJNE, NOWE 
POŁĄCZENIE NA 2023 ROK. JUŻ OD 26 MARCA PASAŻEROWIE BĘDĄ MOGLI 
POLECIEĆ Z POZNANIA DO PAFOS NA CYPRZE!

TEKST: MARTA NOWACKA   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W EUROPIE I NA ŚWIECIE PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE  
AKTUALNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU.!

Zwane zakątkiem piękna i miłości, Pafos sły-
nie z licznych, wspaniałych zabytków. Jest tu co 
zwiedzać – bogata historia miasta sprawiła, że 
nie brakuje w nim pozostałości z różnych epok 
(wpływy rzymskie, tureckie, weneckie czy bry-
tyjskie), dzięki którym jest ono wpisane w cało-
ści na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Najważniejsze spośród zabytków to Grobowce 
Królewskie, Park Archeologiczny oraz średnio-
wieczny zamek. 

Nadmorska promenada prowadzi do cen-
trum z niewielkim portem oraz licznymi tawer-
nami. W mieście znajdziemy także dzielnicę 
handlową oraz wykopaliska. Port lotniczy Pafos 
położony jest zaś ok. 16 km od jego centrum.

PA F O S  P O L E C A 
S I Ę  N A  WA K AC J E

wanych na wyspie. Zresztą znaczna część jej 
historii związana jest z kultem tej bogini, który 
już w starożytności przyciągał tu przybyszów 
z całego świata.

To znakomity pomysł na wakacyjny kieru-
nek. A do tego loty będą realizowane dwa 

razy w tygodniu – w czwartki i niedziele, dzięki 
czemu wolny czas można zaplanować według 
indywidualnych preferencji. Podróż do tego wy-
spiarskiego państwa można bowiem traktować 
zarówno jako weekendowy city break, jak i peł-
nowymiarowy urlop.

Cypr, nazywany krainą wiecznego słońca, 
które świeci tu przez prawie 300 dni w roku, 
to trzecia pod względem wielkości wyspa Mo-
rza Śródziemnego. Przyciąga turystów swym 
urokiem, piękną naturą, bogatą kulturą i cu-
downą pogodą przez cały rok – to doskonałe 
miejsce do spędzenia wakacji. 

Pafos, położone na południowo-zachodnim 
wybrzeżu Cypru, to ważny ośrodek turystycz-
ny i czwarte pod względem wielkości miasto 
kraju. Dawniej było głównym ośrodkiem kultu 
Afrodyty. Legenda głosi, że u jego wybrzeży ta 
grecka bogini miłości wyłoniła się z morskiej 
piany. Miejsce to, nazywane Skałą Afrodyty, 
jest obecnie jednym z najchętniej fotografo-

5 2 – 5 3 L E T ’ S  F L Y



DUE TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR  
THE CURRENT SANITARY REQUIREMENTS IN A GIVEN COUNTRY ON AN ONGOING BASIS. !

of its history is linked to the cult of this goddess, 
which attracted visitors from all over the world 
in ancient times.

Paphos is referred to as the haven of beauty 
and love and it is famous for its many magnifi-
cent monuments. There is plenty to see here – 
the city's rich history has made it home to many 
remnants from different eras (Roman, Turkish, 
Venetian or British influences), making it a UN-
ESCO World Heritage Site in its very entirety. 
The most important of the monuments are the 
Royal Tombs, the Archaeological Park and the 
medieval castle. 

The seaside promenade leads to the centre 
with a small harbour and numerous taverns. 
In the town you will also find a shopping dis-
trict and excavations. Paphos airport is locat-
ed about 16 km from the centre of Paphos..

The entire region of Paphos is known for its 
mild subtropical Mediterranean climate, which 
allows the cultivation of citrus trees. Villag-
es surrounded by vineyards and olive groves 
also add to its charm. 

Fabulous sandy beaches, crystal-clear tur-
quoise water and picturesque landscapes – 
this is the essence of Cyprus, which is a true 
paradise for lovers of beach and water sports. 
And quaint restaurants with excellent food 
and a unique blend of traditions, nature and 
cultures will ensure that no one will be bored 
here. Cyprus is a magical island. The perfect 
place to blend relaxation with sightseeing. 
A holiday spent here is a formula for a dream 
holiday for the whole family!  

Cały region Pafos charakteryzuje się ła-
godnym, śródziemnomorskim klimatem po-
dzwrotnikowym, który pozwala na uprawę 
drzew cytrusowych. Uroku dodają mu także 
wioski otoczone winnicami i gajami oliwnymi. 

Bajeczne, piaszczyste plaże, krystaliczna, 
turkusowa woda i malownicze krajobrazy – to 
kwintesencja Cypru, będącego prawdziwym 
rajem dla miłośników plażowania i sportów 
wodnych. A klimatyczne restauracje ze znako-
mitym jedzeniem oraz wyjątkowa mieszanka 
tradycji, przyrody i kultur sprawią, że nikt nie 
będzie się tu nudził. Cypr to magiczna wyspa. 
Idealne miejsce na połączenie wypoczynku ze 
zwiedzaniem. Urlop tu spędzony to przepis na 
wymarzone wakacje dla całej rodziny!  

  IN ENGLISH

PAPHOS RECOMMENDS ITSELF FOR 
HOLIDAY

THE AIRLINE RYANAIR HAS RECENTLY 
ANNOUNCED A NUMBER OF NEW 
ROUTES AVAILABLE IN THE NEAR FUTURE 
FROM POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT. 
HOWEVER, THIS IS NOT THE END OF 
GOOD NEWS FOR THE PEOPLE OF 
GREATER POLAND. INDEED, THE IRISH 
CARRIER HAS INTRODUCED YET ANOTHER 
NEW CONNECTION FOR 2023 INTO ITS 
BOOKING SYSTEM. FROM 26 MARCH, 
PASSENGERS WILL BE ABLE TO FLY FROM 
POZNAŃ TO PAPHOS IN CYPRUS!

This is an excellent idea for a  holiday desti-
nation. On top of this, flights will run twice 
a week – on a Thursday and Sunday – so you 
can plan your free time according to individ-
ual preferences. Indeed, a trip to this island 
state can be treated as both a  weekend city 
break and a 'full-fledged' holiday.

L E T ’ S  F L Y

Dubbed the land of eternal sunshine, which 
shines here for almost 300 days a year, Cy-
prus is the third largest island in the Med-
iterranean. It lures tourists with its charm, 
beautiful nature, rich culture and wonder-
ful weather all year round – a perfect place 
to spend a holiday. 

Paphos, located on the south-west coast of 
Cyprus, is an important tourist destination and 
the fourth largest city in the country. It used to 
be the main centre of the cult of Aphrodite. Leg-
end has it that on its shores this Greek goddess 
of love emerged from the sea foam. The site, 
known as Aphrodite's Rock, is now one of the 
most photographed on the island. In fact, much 
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z których plantacji słynie Zanzibar. Podobnie 
jak z wielu przypraw i owoców. Wycieczka na 
plantację jest niezapomnianym przeżyciem 
– także edukacyjnym. Znamy smak i zapach 
większości z nich, jednak na półki marke-
towe docierają często w mocno zmienionej 
formie – suszone czy zmielone. Na wyspie 
możemy zobaczyć jak rosną i posmakować je 
w świeżej formie.

MASAJOWIE
Są kolorytem wyspy, chociaż nie są rodowi-
tymi jej mieszkańcami. Pochodzą z Tanzanii, 
przypływają w celach handlowych i rozrywko-
wych. Ich folklor uatrakcyjnia często hotelowe 
eventy. Zanzibar jest w ogóle wielkim zlepkiem 
kultur. Mieszkają tu Europejczycy, Arabowie, 
Hindusi, Chińczycy i rdzenni mieszkańcy Afry-
ki Wschodniej. Na Zanzibarze 5 września 1946 
roku urodził się Farrokh Bulsara, czyli Freddie 
Mercury. Jego dom w Stone Town jest oznaczony 
skromnym szyldem.

STONE TOWN 
To historyczna część stolicy wyspy, będącej 
kiedyś centrum handlu niewolnikami z Afry-
ki. Nazwa nawiązuje do kamiennego bruku 
i  starej arabskiej zabudowy. Fasady jedno 
lub dwupiętrowych domów zdobią charakte-

GORĄCY 
ZANZIBAR
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jak z folderów – prawie biały i bardzo drobny. 
Chodzenie po nim to czysta przyjemność, jed-
nak uwaga! Może parzyć w stopy.

MORZE
Już w samej nazwie Ocean Indyjski mieści się 
moc wakacyjnych emocji. Miękki piasek i cie-
pła woda zachęcają do kąpieli. Jednak pamię-
tajmy, że to nie Bałtyk. Plaże nie są strzeżone 
przez ratowników, a napotkane meduzy mogą 
solidnie poparzyć. Wśród miejscowych, fakul-
tatywnych atrakcji znajdziemy zarówno rejsy 
wzdłuż wybrzeża lub na okoliczne wysepki, jak 
i oferty nurkowania i snurkowania na wybra-
nych lagunach. Przy odrobinie szczęścia napo-
tkamy sympatyczne delfiny.

PALMY
Rosnące na plaży są kwintesencją rajskiego 
krajobrazu. Zazwyczaj są to drzewa kokosowe, 

W zasadzie tego kierunku nie trzeba spe-
cjalnie promować. Zanzibar jest modny. 

Szczególnie w zimowych miesiącach pobyt na 
nim jawi się niczym w turystycznym raju. Dla 
spragnionych gorącego słońca to jeden z naj-
lepszych kierunków dostępnych z Poznania.

PLAŻE
Co trzeba wiedzieć o tej wyspie? Leży na Oce-
anie Indyjskim, 40 km na wschód od wybrzeży 
Tanzanii. Politycznie jest autonomiczną czę-
ścią tego państwa. Z turystycznego punktu wi-
dzenia to właśnie położenie jest jednym z jego 
największych atutów.

Ocean Indyjski oblewa plaże ciepłymi fala-
mi, o temperaturze powyżej 30°C. Wieczorami 
przypływ podnosi poziom wód nawet o kilka-
dziesiąt centymetrów, natomiast przed połu-
dniem ocean cofa się pozostawiając szerokie 
łachy piasku. Skoro o nim mowa, piasek jest 
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an invitation to swim. However, we should re-
member that this is not the Baltic Sea. The 
beaches are not guarded by lifeguards, and the 
jellyfish you encounter can sting badly. Among 
the local, optional attractions you will find both 
cruises along the coast or to the surrounding is-
lets, as well as offers of diving and snorkelling in 
some lagoons. If we are lucky, we will encounter 
friendly dolphins.

THE PALMS
Growing on the beach they are the essence of 
paradise landscape. They are usually coconut 
trees, for which Zanzibar is famous for its plan-
tations. As well as for its many spices and fruits. 
A trip to a plantation is an unforgettable experi-
ence – an educational one too. We know the taste 
and smell of most of them, but they often arrive 
on market shelves in a  heavily altered form – 
dried or ground. On the island, we can see them 
grow and taste them in their freshest form.

THE MASAI 
They are the colour of the island, although they 
are not native to the region. They come from 
Tanzania, arriving for trade and entertainment. 
Their folklore often enhances hotel events. Zan-
zibar in general is a great cluster of cultures. 
Europeans, Arabs, Indians, Chinese and indige-
nous East Africans live here. Farrokh Bulsara, or 
Freddie Mercury, was born in Zanzibar on 5 Sep-
tember 1946. His home in Stone Town is marked 
with a simple plaque.

STONE TOWN 
It is a historic part of the island's capital, once 
the centre of the African slave trade. The name 
refers to the stone paving and old Arab build-
ings. The facades of the one or two-storey hous-
es are decorated with characteristic balconies 
and massive doors. They were usually imported 
from India. They are often richly decorated and 
reinforced with powerful studs. The idea is that 
they should defend the entrance to the house 
against the impact of combat elephants.

THE FAUNA
There are, of course, no elephants on the is-
land. Its natural inhabitants are mainly birds 
and small mammals. However, mini safaris 
have been created for tourists, some even un-
der noble auspices – according to the organis-
ers, sick and deprived animals from the main-
land are treated there. However, amateurs of 
meeting the Big Five of Africa – lion, leopard, 
elephant, rhino and buffalo – should head to 
one of the national parks in nearby Tanzania. 

It is possible to purchase optional events via 
our website: 
https://poznanairport.pl/loty/mapa-polaczen/
zanzibar/   

rystyczne balkony i potężne drzwi. Sprowa-
dzano je zazwyczaj z Indii. Są często bogato 
zdobione i wzmacniane potężnymi ćwiekami. 
W założeniach powinny bronić dostępu do 
domostwa przed uderzeniem słoni bojowych.

FAUNA
Słoni oczywiście na wyspie nie ma. Naturalnymi 
jej mieszkańcami są głównie ptaki i drobne ssa-
ki. Dla potrzeb turystów stworzono jednak mini 
safari, niektóre nawet pod szlachetnymi auspi-
cjami – według organizatorów leczy się tam cho-
re i potrzebujące zwierzęta z lądu. Jednak ama-
torzy spotkania Wielkiej Afrykańskiej Piątki, 
czyli lwa, lamparta, słonia, nosorożca i bawołu, 
powinni wybrać się do jednego z parków narodo-
wych w niedalekiej Tanzanii. 

Istnieje możliwość zakupu imprez fakulta-
tywnych przez naszą stronę :
https://poznanairport.pl/loty/mapa-polaczen/
zanzibar/  
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HOT ZANZIBAR 

WE HAVE EXCELLENT NEWS FOR ALL 
THOSE LONGING FOR HOT SAND, 
SUN AND WARM OCEAN. FROM 25 

DECEMBER, CHARTER FLIGHTS TO 
ZANZIBAR WILL BE AVAILABLE FROM 
POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT AS A PART 
OF TRAVEL AGENTS' OFFERS.
In fact, this destination does not need to be 
specially promoted. Zanzibar is in vogue. Par-
ticularly in the winter months, a stay there 
feels like a tourist paradise. For those yearning 
for hot sunshine, this is one of the best destina-
tions available from Poznań.

THE BEACHES
What do you need to know about this island? 
It is located in the Indian Ocean, 40 km east of 
the coast of Tanzania. Politically, it is an auton-
omous part of that country. From a tourist point 
of view, its location is one of its greatest assets.

The Indian Ocean washes the beaches with 
warm waves, with temperatures above 30°C. 
In the evenings, the tide raises the water level 
by up to several tens of centimetres, while by 
midday the ocean recedes leaving wide patch-
es of sand. Speaking of which, the sand here is 
picture-perfect – almost white and extremely 
fine. Walking on it is a sheer pleasure, but be-
ware: it can burn your feet.

THE SEA
The very name Indian Ocean contains the thrill 
of a holiday. The soft sand and warm water are 

L E T ’ S  F L Y
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KTÓŻ Z NAS NIE TĘSKNI ZA SŁOŃCEM AKURAT WTEDY, GDY GO NAJBARDZIEJ BRAKUJE? W ŚRODKU ZIMY NAJCZĘŚCIEJ 
MARZYMY WŁAŚNIE O BŁOGIM WYLEGIWANIU SIĘ W JEGO CIEPŁYCH PROMIENIACH. PRZYKŁADEM TAKIEJ RAJSKIEJ 
DESTYNACJI, GDZIE BEZ WYSIŁKU MOŻNA ODERWAĆ SIĘ OD SZAREJ CODZIENNOŚCI, SĄ WYSPY KANARYJSKIE. A CO 

NAJLEPSZE, JUŻ W GRUDNIU MOŻNA TAM POLECIEĆ PROSTO Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA!

TEKST: MARTA NOWACKA   ZDJĘCIA: UNSPLASH.COM

WYSPY KANARYJSKIE ZIMĄ? 

DLACZEGO NIE!

Hiszpański archipelag górzystych wysp pochodzenia 
wulkanicznego położony jest na Oceanie Atlantyckim, 
niedaleko zachodnich wybrzeży Afryki. Wyspy Kanaryjskie 
są jednymi z najpiękniejszych w Europie, a niesamowite 
widoki, piaszczyste plaże i przyjazny klimat przyciągają tu 
urlopowiczów nawet poza sezonem.

Wbrew pozorom, urlop spędzany podczas zimowych 
miesięcy, niesie ze sobą wiele korzyści. Mniejsze ilości tu-
rystów, brak kolejek do najczęściej odwiedzanych miejsc, 
a przede wszystkim niższe temperatury. Upały wcale nie 
służą przecież wypoczynkowi, a mogą być wręcz uciążli-
we. Także wiatr sirocco, wiejący od lipca do września we 
wschodniej części archipelagu, niesie ze sobą pył i piasek 
pustynny. Za to zima wydaje się wprost idealna, by odwie-
dzić popularne Kanary. Wiatr słabnie, a temperatura na-
dal pozostaje dość wysoka, bo w ciągu dnia utrzymuje się 
na poziomie co najmniej 20°C. Cudowna, słoneczna pogo-
da sprzyja turystom przez cały rok. 

Nie bez przyczyny Teneryfa nazywana jest wyspą wiecz-
nej wiosny – w ciągu roku jest tu ponad 300 słonecznych dni, 
a sezon trwa niemal przez cały czas. Jedną z najciekawszych 
atrakcji na wyspie jest karnawał odbywający się w jej stoli-
cy, Santa Cruz de Tenerife – to drugi największy (po bra-
zylijskim) karnawał na świecie.

Z kolei Fuertaventura, druga co do wielkości wyspa archi-
pelagu, jest najdłuższą i najbardziej dziewiczą wśród pozosta-

Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, by na Kanary wybrać 
się właśnie teraz. Nic, łącznie z podróżą, bowiem na po-

znańskie lotnisko wracają zimowe połączenia czarterowe, 
dostępne w ramach oferty biur podróży. Na Fuerteventurę 
możemy więc polecieć już od 19 grudnia, a na Teneryfę 
– od 22 grudnia 2022 r.
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łych. Jest położona najbliżej kontynentu afry-
kańskiego, a jej największym atutem są piękne, 
bezkresne plaże – na długości 350 km linii brze-
gowej rozciąga się ich ponad 150!

Kompleksowe propozycje wyjazdowe, or-
ganizowane przez biura podróży, z pewnością 
przypadną do gustu przede wszystkim rodzi-
nom z dziećmi oraz tym, którzy nie chcą za-
przątać swych myśli czymkolwiek innym, 
poza słodkim lenistwem. Dodatkowe atrakcje, 
np. wizytę w parku zoologicznym Oasis Wildli-
fe na Fuerteventurze, gdzie żyje ponad 3000 
zwierząt należących do 230 gatunków, czy 
zwiedzanie Teneryfy wraz z przejazdem do Par-
ku Narodowego Teide, nad którym góruje wul-
kan Teide (obecnie nieaktywny) – najwyższa 
góra Hiszpanii (3718 m), można zarezerwować 
także bezpośrednio poprzez stronę Ławicy: 
https://poznanairport.pl/loty/mapa-polaczen/
fuerteventura/ oraz https://poznanairport.pl/
loty/mapa-polaczen/teneryfa/. W jednym miej-
scu można zatem wykupić zarówno pobyt wraz 
z przelotem, jak i towarzyszące wycieczce im-
prezy fakultatywne. Wystarczy kilka kliknięć 
i gotowe! Pozostaje tylko spakować walizki i ru-
szać na niezapomniany wypoczynek.  

  IN ENGLISH

T H E  C A N A RY  I S L A N D S  I N 
W I N T E R?  W H Y  N O T!

WHO DOES NOT LONG FOR SUNSHINE 
JUST WHEN IT IS NEEDED THE MOST? 
IN THE MIDDLE OF WINTER, WE MOST 
OFTEN DREAM OF BASKING BLISSFULLY 
IN ITS WARM RAYS. AN EXAMPLE OF 
SUCH A PARADISE DESTINATION, 
WHERE YOU CAN EFFORTLESSLY BREAK 
AWAY FROM THE DULL EVERYDAY LIFE, 
IS THE CANARY ISLANDS. AND THE BEST 
OF IT IS THAT IN DECEMBER YOU CAN 
FLY THERE DIRECTLY FROM POZNAŃ-
ŁAWICA AIRPORT!

Nothing stands in the way of visiting the Ca-
nary Islands right now. Nothing, and that in-

cludes the journey, as the winter charter flights 
available from travel agencies are returning to 
Poznan airport. So we can fly to Fuerteventura 
from 19 December, and to Tenerife from 22 De-
cember 2022.

The Spanish archipelago of mountainous is-
lands of volcanic origin is located in the Atlantic 
Ocean, not far from the west coast of Africa. The 
Canary Islands are among the most stunning in 
Europe, and the incredible views, sandy beaches 
and friendly climate attract holidaymakers here 
even in the low season.

Contrary to what you might think, a holi-
day spent during the winter months has many 
advantages. Fewer tourists, no queues to the 
most visited places and, above all, lower tem-
peratures. After all, the heat is not at all con-
ducive to relaxation, and can be downright 
oppressive. Also, the sirocco wind, which 
blows from July to September in the eastern 
part of the archipelago, brings with it dust and 
desert sand. But winter seems just perfect for 
visiting the popular Canaries. The wind dies 

down and the temperature still remains quite 
high, with daytime highs of at least 20°C. 
Tourists may enjoy gorgeous, sunny weath-
er all year round. 

Tenerife is called the island of eternal spring 
for a reason – there are more than 300 days of 
sunshine a year and the season is nearly endless. 
One of the most interesting attractions on the is-
land is the carnival held in its capital, Santa Cruz 
de Tenerife – the second largest (after Brazil's) 
carnival in the world.

Fuertaventura, for its part, the second larg-
est island in the archipelago, is the longest and 
most pristine of the other islands. It is the clos-
est to the African continent and its greatest ad-
vantage is its beautiful, endless beaches – there 
are more than 150 of them stretching along 350 
km of coastline!

All-inclusive offers provided by travel agen-
cies are sure to appeal especially to families 
with children and those who do not want to be 
distracted by anything other than sweet indul-
gence. Additional activities, such as a visit to 
the Oasis Wildlife Park in Fuerteventura, home 
to more than 3,000 animals of 230 species, or 
a visit to Tenerife with a trip to the Teide National 
Park, with Teide volcano (now dormant) tower-
ing over the Spain's highest mountain (3,718 m),
can also be booked directly through the 
airport’s website: https://poznanairport.pl/
loty/mapa-polaczen/fuerteventura/ and 
https://poznanairport.pl/loty/mapa-polaczen/
teneryfa/. So in one place you can buy both 
your stay together with your flight and the op-
tional events that accompany your trip. Just 
a few clicks and you are all set! The only thing 
left to do is to pack your bags and set off on an 
unforgettable holiday.   
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MAMY ZNAKOMITĄ WIADOMOŚĆ NIE TYLKO DLA MIŁOŚNIKÓW 
PODRÓŻY DO ITALII. LOTY Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-
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RYANAIR, ODBYWA SIĘ DWA RAZY W TYGODNIU.
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cego nie jest w stanie objąć ogromu wartości prezento-
wanych tam eksponatów. Sam pobyt w salach z dziełami 
Rafaela i w Kaplicy Sykstyńskiej słynnej z fresków Michała 
Anioła wystarczy, by zająć umysł wrażeniami piękna sztuki 
i historii tworzenia.

ZAMEK ANIOŁA
Nie trzeba przekraczać Tybru, by znaleźć się w kolejnym fa-
scynującym miejscu. To monumentalna twierdza, pamięta-
jąca czasy starożytności. Wybudowano ją 1900 lat temu jako 
mauzoleum cesarza Hadriana. Dzięki kunsztowi architektów 
oparła się upływowi czasu i niejednokrotnie ratowała też 
swoich mieszkańców przed wrogimi najazdami. Połączo-
na tajemnym korytarzem z Pałacem Watykańskim, w niespo-
kojnych wiekach służyła też papieżom za schronienie. Dzisiaj 
jest jednym z częściej odwiedzanych muzeów.

PANTEON
Jest najlepiej zachowaną budowlą starożytną w mieście. 
Pochodzi z czasów początku Cesarstwa Rzymskiego i podbo-
ju Egiptu królowej Kleopatry, jednak obecny kształt także za-
wdzięcza wspomnianemu wcześniej cesarzowi Hadriano-
wi. W świątyni najpierw czczono wszystkich bogów mitologii 
rzymskiej – stąd nazwa, potem przekształcono ją w kościół 
chrześcijański, dzięki czemu uniknęła rozbiórki w wiekach 
średnich. Monumentalne wnętrze i będąca konstrukcyj-
nym arcydziełem kopuła – drugiego takiego miejsca nie ma 
nie tylko w Rzymie.

RZYM PIĘKNY 
O KAŻDEJ PORZE
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Pomysłów na spędzenie czasu w Wiecznym Mieście 
jest tyle, ilu turystów do niego przybywa. Każda pora 

roku jest dobra, by spędzić w nim niezapomniane chwile. 
Podróże poza wysokim, letnim sezonem mają ten plus, że 
zwiedzających jest mniej i nie doskwiera upał panujący tu 
w miesiącach letnich. Jak zaplanować city break? Przed-
stawiamy pierwszą część naszej check-listy.

WATYKAN
Zwłaszcza teraz, w okresie świątecznym, warto zajść do naj-
ważniejszej świątyni katolickiej na świecie. Okalającą Plac 
św. Piotra kolumnadę Berniniego możemy też podziwiać 
z tarasu widokowego na kopule bazyliki. To chyba najlep-
szy punkt widokowy w całym Rzymie. Pozwala poznać roz-
mach architektoniczny miasta. Muzeum Watykańskie to 
kolejny punkt, na realizację którego też trzeba zarezerwo-
wać kilka godzin (lub dni, jeśli ktoś chce dokładnie poznać 
każdą trasę zwiedzania). Percepcja przeciętnego zwiedzają-



time of year is good for an unforgettable expe-
rience. Travelling outside the peak summer 
season has the advantage that there are fewer 
visitors and you do not suffer from the heat that 
prevails here during the summer months. How 
to plan a city break? We are introducing the 
first part of our check-list.

THE VATICAN CITY
Especially now, during the festive season, it 
is worth taking a look at the most important 
Catholic temple in the world. The Bernini col-
onnade surrounding St Peter's Square can also 
be admired from the viewing terrace on the ba-
silica's dome. This is probably the best vantage 
point in entire Rome. It allows you to experience 
the architectural grandeur of the city. The Vati-
can Museum is another point for which you also 
need to set aside a few hours (or days, if you want 
to explore each route in detail). The perception 
of an average visitor cannot grasp the enormity 
of the value of the exhibits presented there. 
A sole stay in the rooms with works by Raphael 
and in the Sistine Chapel famous for Michelan-
gelo's frescoes is enough to capture the mind 
with impressions of the beauty of art and the 
history of creation.

THE ANGEL CASTLE
You don't have to cross the Tiber to find yourself 
in another fascinating place. This is a monumen-
tal fortress that dates back to ancient times. It 
was built 1900 years ago as the mausoleum of 
Emperor Hadrian. Thanks to the craftsmanship 
of the architects, it has withstood the passage of 

PIAZZA NAVONA
W  czasie świątecznym słynie z  jarmarków, 
w pozostałym okresie – z morza sprzedawa-
nych kwiatów, przepięknej fontanny i niespo-
tykanej gdzie indziej atmosfery. Jeśli do tego 
dodamy fakt, że plac znajduje się w miejscu 
starożytnej areny (linia zabudowy to linia 
dawnych trybun), uświadomimy sobie feno-
men nazwy Wieczne Miasto.

CZAS NA PRZEKĄSKĘ
O tym pamięta każdy rzymianin i każdy tury-
sta. Zalety włoskiej kuchni to przecież jeden 
z walorów naszej wyprawy. Możemy iść na 
Zatybrze, możemy zajrzeć na Campo di Fio-
ri. Możemy ruszyć w nieznane i zatrzymać 
się w  lokalu, gdzie mówią po włosku, a  po 
18.00 większość miejsc jest zajętych. Z pewno-
ścią nie będziemy żałować.  

  IN ENGLISH

ROME BEAUTIFUL IN EVERY 
SEASON

WE HAVE EXCELLENT NEWS NOT ONLY 
FOR LOVERS OF TRIPS TO ITALY. 
FLIGHTS FROM POZNAŃ-ŁAWICA 
AIRPORT TO ROME-CIAMPINO 
HAVE ALSO BEEN MAINTAINED FOR 
THE WINTER SEASON 2022/23. THE 
CONNECTION, WHICH IS OPERATED BY 
RYANAIR, RUNS TWICE A WEEK..
There are as many ideas for spending time in 
the Eternal City as there are tourists to it. Any 

DUE TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR  
THE CURRENT SANITARY REQUIREMENTS IN A GIVEN COUNTRY ON AN ONGOING BASIS. !

time and has also repeatedly saved its inhab-
itants from hostile invasions. Connected by 
a secret corridor to the Vatican Palace, it also 
served as a shelter for popes during troubled 
centuries. Today, it is one of the more frequent-
ly visited museums.

PANTHEON
It is the best-preserved ancient building in the 
city. It derives from the beginning of the Ro-
man Empire and Queen Cleopatra's conquest 
of Egypt, but it also owes its present shape to 
the aforementioned Emperor Hadrian. The 
temple first worshipped all the gods of Roman 
mythology – hence the name – and was later 
transformed into a Christian church, thus 
avoiding demolition in the Middle Ages. With 
its monumental interior and dome, which is 
an architectural masterpiece, there is no oth-
er place like it, and not just in Rome.

PIAZZA NAVONA
During the Christmas season it is famous for its 
fairs, at other times for the sea of flowers on sale, 
the beautiful fountain and the unique atmos-
phere found nowhere else. If we add to this the 
fact that the square is located on the site of an 
ancient arena (the building line is that of the for-
mer grandstands), we will become aware of the 
phenomenon of the name Eternal City.

LET’S GRAB A BITE TO EAT
This is something every Roman and every 
tourist remembers. After all, the virtues of 
Italian cuisine are one of the highlights of 
our trip. We can go to the Zatibra, we can 
have a  look at the Campo di Fiori. We can 
set off into the unknown and stop at a place 
where they speak Italian and where, after 6 
pm, most of the seats are taken. We certainly 
will not regret it.  

L E T ’ S T R A V E L



6 0 – 6 1 L E T ’ S  F L Y

LOTY Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA DO 
SZTOKHOLMU CIESZĄ SIĘ POPULARNOŚCIĄ NIE TYLKO 
WŚRÓD PASAŻERÓW UDAJĄCYCH SIĘ DO STOLICY SZWECJI. 
POZWALAJĄ TEŻ BEZPROBLEMOWO DOTRZEĆ DO INNYCH 
SKANDYNAWSKICH DESTYNACJI.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO
ZDJĘCIA: UNSPLASH.COM

ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W EUROPIE I NA ŚWIECIE PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE  
AKTUALNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU.!

jest jednym z największych lotnisk w regio-
nie. Największym w Szwecji, przystosowa-
nym do obsługi ponad milionów pasażerów 
rocznie. Znajduje się w  gminie Sigtuna, 42 
km na północ od stolicy kraju – Sztokholmu, 
i 28 km na południowy wschód od historycz-
nej, pierwszej stolicy – Uppsali. Jest też trzecim 
(obok Kopenhaga-Kastrup i Oslo-Gardermoen) 
hubem Scandinavian Airlines System. Cztery 
terminale obsługują połączenia krajowe, mię-
dzynarodowe (przewoźników tradycyjnych 
i niskokosztowych) oraz czarterowe. Loty z po-
znańskiej Ławicy odbywają się 2 razy w tygo-
dniu i trwają niewiele ponad półtorej godziny.

Jeżeli czas nam pozwoli, warto poświęcić tro-
chę czasu (i pieniędzy) na zwiedzenie tej najbar-
dziej monumentalnej skandynawskiej stolicy.

Sztokholm jest położony na 14 wyspach, 
połączonych tramwajami wodnymi i 53 mo-
stami. Większość najważniejszych miejsc jest 
w zasięgu dobrego spaceru. Ratusz znany z no-
blowskich gali, Zamek Królewski, żaglowiec 
Vasa, Muzeum Nordyckie, a także starówka. 
To na pewno warto zobaczyć. Na zwiedzanie 
samego Zamku trzeba zarezerwować dobrych 
kilka godzin. Miłośnicy regaliów oraz osoby śle-
dzące – choćby na plotkarskich portalach, losy 
koronowanych rodzin Europy, będą z pewnością 
usatysfakcjonowani, bowiem duża część wnętrz, 
nawet tych reprezentacyjnych, jest dostępna do 
zwiedzania. A jest co oglądać. Zamek Królewski 
(Kungliga slottet) jest jedną z najpiękniejszych 
i najbardziej okazałych rezydencji królewskich 
nie tylko w skali Europy. Był rozbudowywany 

W YG O D N Y  LOT 

D O  S Z TO K H O L M U

Szwecja jest pełna uroków, jednak podróż 
w ten rejon Europy nie należy do krótkich, 

a zimą też do przyjemnych. Na półwysep skandy-
nawski możemy dotrzeć okrężną drogą lądową 
– przez Niemcy, Danię i most nad cieśniną Sund, 
lub korzystając z połączeń promowych przez 
Bałtyk. Problem w tym, że musimy na to przezna-
czyć minimum kilkanaście godzin, a w przypad-
ku przeprawy morskiej – liczyć się też z wystąpie-
niem zimowych sztormów. 

Kierunek skandynawski o tej porze roku 
jest związany głównie z podróżami biznesowy-
mi i rynkiem pracy. Sprawne dotarcie do wy-
znaczonego celu jest zatem priorytetem w wy-
borze samolotu jako najbardziej optymalnego 
środka transportu. Port lotniczy Sztokholm-
Arlanda – Stockholm-Arlanda Flygplats (ARN) 



Stockholm is located on 14 islands, inter-
connected by water trams and 53 bridges. The 
majority of the most important sites are within 
a walking distance. The City Hall known for its 
Nobel Prize galas, the Royal Castle, the Vasa 
sailing ship, the Nordic Museum, and the Old 
Town. These are definitely something worth 
seeing. You need to set aside a good few hours to 
visit the Castle itself. Regal lovers and those who 
follow the lives of Europe's crowned families - if 
only on gossip portals – will be more than satis-
fied, as a large part of the interiors, even the rep-
resentative ones, is available for visiting. And 
there is plenty to see. The Royal Castle (Kungli-
ga slottet) is one of the most beautiful and im-
pressive royal residences not only in Europe. 
It has been re-developed over the centuries. Its 
present form dates back to 1754. 

DUE TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR  
THE CURRENT SANITARY REQUIREMENTS IN A GIVEN COUNTRY ON AN ONGOING BASIS. !
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Sweden has been a neutral country since 
the 19th century. It did not suffer the war 
destructions of the First and Second World 
Wars. Its monuments have the quality of 
authenticity, not reconstruction, and works 
of art have not been subjected to looting or 
loss. However, the Swedes themselves fought 
a lot of wars centuries ago, and war trophies 
and monarchical gifts adorn the interiors 
and treasuries today. The exhibits worth pay-
ing special attention to are the Polonica. We 
should remember that the 17th-century Pol-
ish kings of the Vasa dynasty (Sigismund III, 
Ladislaus IV and John Casimir) used the title 
of King of Sweden in their titles, which was 
the pretext for more than one war between 
the Kingdom of Sweden and the Polish-Lith-
uanian Commonwealth.   

na przestrzeni wieków. Obecny wygląd po-
chodzi z 1754 roku. 

Szwecja od XIX wieku jest krajem neutral-
nym. Nie doświadczyła zniszczeń wojennych 
I i II wojny światowej. Jej zabytki mają w sobie 
walor autentyzmu, nie rekonstrukcji, a dzieła 
sztuki nie były narażone na grabież i zatracenie. 
Sami Szwedzi jednak przed wiekami sporo wo-
jowali, a zdobycze wojenne oraz dary monarsze 
zdobią dziś wnętrza i skarbce. Eksponatami, 
na które warto zwrócić szczególną uwagę, są 
Polonica. Pamiętajmy, że siedemnastowieczni 
polscy królowie z dynastii Wazów (Zygmunt III, 
Władysław IV i Jan Kazimierz) w swojej tytula-
turze używali tytułu króla Szwecji, co było pre-
tekstem do niejednej wojny między Królestwem 
Szwecji a Rzeczpospolitą Obojga Narodów.   

  IN ENGLISH

COMFORTABLE FLIGHT TO 
STOCKHOLM
FLIGHTS FROM POZNAŃ-ŁAWICA 
AIRPORT TO STOCKHOLM ARE 
POPULAR NOT ONLY AMONG 
PASSENGERS GOING TO THE SWEDISH 
CAPITAL. THEY ALSO ENABLE 
HASSLE-FREE ACCESS TO OTHER 
SCANDINAVIAN DESTINATIONS.

Sweden is full of charm, but a trip to this part of 
Europe is not a short one, and in winter it is not 
a pleasant one either. We can reach the Scandi-
navian peninsula by a long overland route – via 
Germany, Denmark and the bridge over the Sun-
da Strait, or by taking a ferry across the Baltic 
Sea. The problem is that we have to spend at least 
a dozen or so hours, and in the case of the sea 
crossing, we have to account for winter storms. 

The Scandinavian direction at this time of 
year is mainly associated with business travel 
and the labour market. Getting to one's des-
tination efficiently is therefore a priority when 
choosing an aircraft as the most efficient means 
of transport. Stockholm-Arlanda Airport – 
Stockholm-Arlanda Flygplats (ARN) is one of 
the largest airports in the region. It is Sweden's 
largest airport, capable of handling more than 
millions of passengers per year. It is located in 
the municipality of Sigtuna, 42 km north of 
the capital Stockholm, and 28 km south-east 
of the historic first capital city of Uppsala. It is 
also the third (next to Copenhagen-Kastrup 
and Oslo-Gardermoen) hub of the Scandina-
vian Airlines System. The four terminals serve 
domestic, international (traditional and low-
cost carriers) and charter flights. Flights from 
Poznań-Ławica operate twice a week and take 
just over an hour and a half.

When time permits, it is worth spending 
some time (and money) exploring this most mon-
umental of Scandinavian capitals.



Vlastimil Hofman był jedynym spośród 
uczniów Malczewskiego w tak dużym stopniu 
ukształtowanym przez Mistrza i podążającym 
śladem jego sztuki.  

  IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES 
DECEMBER / JANUARY

WINTER SONGS OF FRANK 
SINATRA
21.12.2022 | Aula UAM
Enjoyable, swinging renditions of American 
Christmas standards will take listeners straight 
back to the 1940s, to the snowy streets of New 
York. We will hear popular winter favourites 
such as Let it snow, Jingle bells and Winter 
Wonderland. There will also be plenty of Sina-
tra's greatest hits, including the famous New 
York, New York or the beautiful ballad My Way. 
Songs by the greatest gentleman of all time per-
formed by women are a guarantee of an unfor-
gettable evening!

NATALIA PRZYBYSZ – SERCE 
SPOKOJNE TOUR
23.01.2023 | Aula UAM 
The autumn/winter tour is a  continuation of 
this spring's club and summer concerts pro-
moting the artist's latest album, Zaczynam się 
od miłości. The album was written to Kora's 
lyrics, which had never been sung, but also fea-
tures two fully original songs by Natalia Przy-
bysz and accompanying musicians. 

The repertoire of the Serce Spokojne tour 
will also include songs by Kora and Maan-

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

WINTER SONGS OF FRANK 
SINATRA
21.12.2022 | Aula UAM
Przyjemne, swingowe aranżacje amerykań-
skich standardów świątecznych przeniosą 
słuchaczy wprost do lat 40. XX wieku, na 
ośnieżone ulice Nowego Yorku. Usłyszymy 
popularne zimowe przeboje, takie jak: Let it 
snow, Jingle bells czy Winter Wonderland. 
Nie zabraknie również największych hitów 
Sinatry, m.in. słynnego New York, New York 
czy przepięknej ballady My Way. Piosenki 
największego dżentelmena wszechczasów 
w  kobiecym wydaniu to gwarancja nieza-
pomnianego wieczoru!

NATALIA PRZYBYSZ – SERCE 
SPOKOJNE TOUR
23.01.2023 | Aula UAM
Jesienno-zimowa trasa jest kontynuacją tej 
wiosennej, klubowej, oraz letniej odsłony 
koncertów promujących najnowszy album 
artystki – Zaczynam się od miłości. Płyta 
ta powstała do niezaśpiewanych tekstów 
Kory, ale znajdują się na niej także dwa, 
w pełni autorskie utwory Natalii Przybysz 
i towarzyszących jej muzyków. 

W ramach repertuaru trasy Serce Spokojne 
nie zabraknie też ważnych dla wokalistki 
utworów Kory i  Maanam w  odświeżonych 
aranżacjach. Będą to jednak zupełnie inne co-
very niż te zagrane w pierwszej odsłonie trasy. 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

POZNAŃ ZAPRASZA
GRUDZIEŃ / STYCZEŃ

6 2 – 6 3 L E T ’ S  F L Y

Kryterium wyboru utworów tym razem było 
ukojenie i otulenie słuchaczy, którzy zdecydu-
ją się spędzić zimowe wieczory na koncertach.

WARTO ZOBACZYĆ!
Tak je widział Vlastimil Hofman – 
Jasełka z 1918 r. z Galerii Malarstwa 
Pałacu w Rogalinie
Nazwa tego szczególnego misterium w języku 
polskim wywodzi się od słowa jasło, oznacza-
jącego żłób o drabiniastych bokach. W takim 
właśnie jaśle na obrazie Hofmana przedsta-
wiony został mały, siedzący Chrystus, z  de-
likatnymi promieniami aureoli wokół głowy. 
Nie ma tu, zazwyczaj obecnych, Marii i  Jó-
zefa, a  także wołu i osła. Są natomiast inne 
zwierzęta: biały królik i kura. Ich obecność 
może być znacząca. Sztuka symbolizmu od-
chodziła od tradycyjnej ikonografii chrześci-
jańskiej na rzecz przedstawień, odnoszących 
się do treści niejednoznacznych, bogatszych, 
otwartych na różnorodne interpretacje. 

Wiejskie bose dzieci przybiegły nie z za-
śnieżonej, a  wiosennej łąki. Królik i  kura, 
spotykane w  każdej niemal zagrodzie, wy-
dają się w  swej symbolice bliższe Wielkano-
cy niż Bożemu Narodzeniu. Anioł trzyma 
w ręku mały kwiatek. Wszystkie te sygnały, 
a także złowroga, oparta o ścianę kosa, któ-
rą widać za aniołem, odnoszą uroczą scenę 
Bożego Narodzenia do wielkanocnego miste-
rium śmierci i Zmartwychwstania. 
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UWAGA: ARCYDZIEŁO!
ATTENTION: A MASTERPIECE! 

is emerging from the depths. His mother is kneeling behind him, 

grasping the edge of the manger with one hand and raising the 

other in a gesture of blessing over the heads of the newcomers, 

dressed in shabby, worn-out clothes. These are the deportees, well-

known from Malczewski's Siberian cycle. 

Drenched in chilly light, the scene of God's welcome is an un-

settling, joyless image.  A group of fantastical figures are stand-

ing in the snow. Little Jesus, seated in a wooden manger as if on 

a throne, is emerging from the depths. His mother is kneeling be-

hind him, grasping the edge of the manger with one hand and rais-

ing the other in a gesture of blessing over the heads of the newcom-

ers, dressed in shabby, worn-out clothes. These are the deportees, 

well-known from Malczewski's Siberian cycle.  

L E T ' S  L O O K  A R O U N D

JACEK MALCZEWSKI, JASEŁKA, 1920 
 GALERIA MALARSTWA I RZEŹBY MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Zalana chłodnym światłem scena powitania Boga jest niepokoją-

cym, pozbawionym radości obrazem.  Gromada fantastycznych po-

staci stoi na śniegu. Mały Jezus, siedzący w drewnianym żłobie jak 

na tronie, wyłania się z głębi. Za nim przyklękła Matka, która chwy-

ta brzeg żłóbka jedną ręką, a drugą unosi w geście błogosławieństwa 

nad głowami przybyłych, ubranych w nędzne, zniszczone stroje. To 

zesłańcy, znani z syberyjskiego cyklu Malczewskiego. 

Centralna postać przesłonięta jest częściowo belką, przylega do 

niej. To aluzja do Ukrzyżowania. Klękający mężczyzna ma zaciśnię-

te dłonie, a na lewym nadgarstku widać obręcz zerwanych kajdan. 

Postać młodzieńca znajduje się na bliskim, pierwszym planie, zamy-

kając kompozycję. Z nim utożsamiamy się, patrząc na rozgrywający 

się spektakl w stajence. Przyglądają mu się od drugiej strony nagie 

postacie. To uskrzydleni aniołowie. Obserwują modlących się wokół 

Madonny z Dzieciątkiem, utrudzonych wygnańców, więźniów Sybe-

rii, witających Narodziny Boga bez radości, śpiewu, entuzjazmu cha-

rakterystycznego dla pokłonu pasterzy czy królów. Na progu widać 

ślady brudnych stóp, które zdaje się nadeszły nie po śniegu, lecz pro-

sto z ciemnych, okopconych przestrzeni syberyjskiego bezkresu. 

Obraz nie został przez artystę dokończony.  
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JACEK MALCZEWSKI, NATIVITY PLAY, 1920

THE GALLERY OF PAINTING AND SCULPTURE OF THE NATIONAL 

MUSEUM IN POZNAŃ

Drenched in chilly light, the scene of God's welcome is an unset-

tling, joyless image.  A group of fantastical figures are standing in 

the snow. Little Jesus, seated in a wooden manger as if on a throne, 

imals: a white rabbit and a hen. Their pres-
ence can be significant. Symbolist art was 
moving away from traditional Christian ico-
nography to representations that referred to 
ambiguous content, richer, open to a variety 
of interpretations.

The village's barefoot children came not 
from a snowy but a spring meadow. The rab-
bit and the hen, found on almost every farm, 
seem closer in their symbolism to Easter than 
to Christmas. An angel is holding a  small 
flower. All these signals, as well as the omi-
nous scythe leaning against the wall that can 
be seen behind the angel, relate the charm-
ing Christmas scene to the Easter mystery of 
death and Resurrection. 

Vlastimil Hofman was the only one of Mal-
czewski's disciples who was influenced to such 
a great extent by the Master and followed in his 
footsteps with his art.  

am, which are important to the singer, in 
revamped versions. However, these will be 
completely different covers than those played 
on the first leg of the tour. The  criterion for 
the songs this time was to soothe and wrap up 
the listeners who decide to spend their winter 
evenings at the concerts.

WORTH SEEING!
This is how Vlastimil Hofman saw them - 
The 1918 Nativity Scene from the Rogalin 
Palace Painting Gallery
The name of this particular mystery in Pol-
ish derives from the word jasło, meaning 
a manger with ladder-like sides. It is in just 
such a jasło that Hofman's painting depicts 
the small, seated Christ, with delicate rays 
of a halo around his head. Mary and Joseph, 
usually present, are not there, nor are the ox 
and donkey. There are, however, other an-
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Qingzhu Wenga (China) – this moment has 
changed a lot, if not everything. 

WHERE WIENIAWSKI WENT, 
OR EVEN FURTHER 
The winners almost immediately embarked on 
a months-long tour. From the end of October to 
December alone, they played 24 concerts and 
recitals in 16 major Polish cities. In the new year, 
the tour will include 43 concerts in 22 countries 
on five continents. The first prize winner will 
perform in Europe, Asia, the Americas and Afri-
ca. She will appear in countries that Wieniawski 
himself could not reach. And the violin virtuo-
so gave concerts in many places! The interest in 
the triumphs of the Competition makes the list 
of concerts ever longer.

GREEN CONCERT TOUR
In planning the tour in collaboration with the 
SONORA agency, we have the good of the plan-
et at heart. We want to reduce CO

2
 emissions, so 

we do everything possible to travel as little dis-
tance as possible from one concert hall to anoth-
er. If possible, we have chosen a 'green' mode of 
transport such as rail. An example? This year's 
concert route of competition winner Hina 
Maeda, was as follows: Katowice  Szczecin  
Zielona Góra Poznań  Wrocław  Bielsko-
Biała  Kraków  Gdańsk  Bydgoszcz.   

WIENIAWSKI 

NA PIĘCIU 
KONTYNENTACH

21 października 2022 r. Jury 16. edycji 
Konkursu Wieniawskiego ogłosiło wer-

dykt. Dla trojga młodych skrzypków – I. Hiny 
Maedy (Japonia), II. Meruert Karmenovej 
(Kazachstan) i III. Qingzhu Wenga (Chiny) – ta 
chwila zmieniła wiele, jeśli nie wszystko. 

TAM GDZIE WIENIAWSKI, 
A NAWET DALEJ
Laureaci niemal od razu wyruszyli w  wie-
lomiesięczne tournée. Tylko od końca paź-
dziernika do grudnia zagrali 24 koncerty 
i recitale w 16 największych miastach Polski. 
W  nowym roku trasa obejmie 43 koncerty 
w 22 krajach na 5 kontynentach. Laureatka 
I nagrody wystąpi w Europie, Azji, obu Ame-
rykach i Afryce. Pojawi się w krajach, do któ-
rych nie udało się dotrzeć samemu Wieniaw-
skiemu. A  wirtuoz skrzypiec koncertował 
w  wielu miejscach! Zainteresowanie triumfa-
torami Konkursu sprawia, że lista koncertów 
ciągle się wydłuża.

ZIELONA TRASA KONCERTOWA
Przy planowaniu trasy we współpracy z agen-
cją SONORA kierujemy się dobrem naszej 
planety. Chcemy ograniczać emisję CO

2
, 

dlatego robimy wszystko, by z jednej sali kon-
certowej do drugiej przejechać jak najmniej 
kilometrów. Jeżeli jest to możliwe, wybieramy 

Boeing 747-400 (747-443) Atlas Air, 
fot./photo: Adam Stopa (Poznań Airport Spotters)

6 4 – 6 5 L E T ’ S  F L Y

SUKCES W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE SKRZYPCOWYM 
IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W POZNANIU, NAJSTARSZYM 
ISTNIEJĄCYM TEGO TYPU WYDARZENIU NA ŚWIECIE, TO 
NIE TYLKO PRESTIŻ, WYSOKIE NAGRODY FINANSOWE 
I WPISANIE SIĘ W POCZET JEGO ZNAMIENITYCH LAUREATÓW 
NA PRZESTRZENI DZIESIĘCIOLECI. TO RÓWNIEŻ BEZCENNA 
DLA KAŻDEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ U PROGU KARIERY 
ARTYSTYCZNEJ MUZYKA, PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANA 
TRASA KONCERTOWA.

TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA     
GRAFIKA: MATERIAŁY PRASOWE

„zielony” środek transportu, jakim jest kolej. 
Przykład? Tegoroczny trakt koncertowy zwy-
ciężczyni Konkursu Hiny Maedy, przebiegał 
następująco: Katowice Szczecin   Zielona 
Góra Poznań  Wrocław Bielsko-Biała 

 Kraków  Gdańsk  Bydgoszcz.   

  IN ENGLISH

WIENIAWSKI ON FIVE 
CONTINENTS

THE SUCCESS IN THE INTERNATIONAL 
HENRYK WIENIAWSKI VIOLIN 
COMPETITION IN POZNAŃ, THE 
OLDEST EXISTING EVENT OF ITS 
KIND IN THE WORLD, IS NOT ONLY 
ABOUT PRESTIGE, HIGH FINANCIAL 
AWARDS AND ENTERING THE LIST 
OF ITS EMINENT LAUREATES IN THE 
COURSE OF DECADES. IT IS ALSO 
A PROFESSIONALLY ARRANGED 
CONCERT TOUR THAT IS PRICELESS FOR 
ANY MUSICIAN ON THE THRESHOLD OF 
HIS OR HER ARTISTIC CAREER.

On 21 October 2022 the jury of the 16th Wie-
niawski Competition  announced its verdict. For 
three young violinists – I. Hina Maeda (Japan), 
II. Meruert Karmenova (Kazakhstan) and III. 



W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

SPOTTERZY  
SPOTTERS

Boeing 737-800 Ryanair, fot./photo: Adam Stopa (Poznań Airport Spotters)
Boeing 747-400 (747-443) Atlas Air, 

fot./photo: Adam Stopa (Poznań Airport Spotters)

 Embraer 170-100LR LOT Polish Airlines, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)

Boeing 787-8 Dreamliner SP-LRE LOT Polish Airlines, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

L E T ' S  L O O K  A R O U N D



(TRF)

(WAW)
(EIN)

(MUC)

(MLA)

(DUB)

(BRS)

(LPL)

(STN)

(EDI)

(LTN)

 
 

  

(BGY)

(FRA)

(BLL)

(BUD)

(POZ)
(AMS)

(TSF)

(BVA)

(AMM)(AMM)

(TLV)

(CPH)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(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?*

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa  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  nowość / new

Kharkiv  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

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

* 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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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 
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Bristol (BRS)
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Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)
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(BUD)

* 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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Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 
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Barcelona-Girona (GRO) 
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(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)
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www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

* 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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All the destinations 
and the current timetable  
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on our website  
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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  nowość / new

Kharkiv  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

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

* 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.

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

(TRF)

(WAW)
(EIN)

(MUC)

(MLA)

(DUB)

(BRS)

(LPL)

(STN)

(EDI)

(LTN)

 
 

  

(BGY)

(FRA)

(BLL)

(BUD)

(POZ)
(AMS)

(TSF)

(BVA)

(AMM)(AMM)

(TLV)

(CPH)

lotniska?*

Where Can You Fly 
*

(BHX)

(HEL)

(MAN)

(CRL)

(ALC)

(ORK)

(CIA)

(ARN)

(LBA)

ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W EUROPIE I NA ŚWIECIE PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE  
AKTUALNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU.!

(KRK)



   Eindhoven (EIN)

(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.
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Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia
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Eindhoven (EIN) 
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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 
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Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 
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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.

   Frankfurt (FRA)

  Bristol (BRS)
www.ryanair.com

  Dublin (DUB)
www.ryanair.com

  Edinburgh (EDI)
www.ryanair.com

www.ryanair.com

      Budapest (BUD)

  Billund (BLL)
www.ryanair.com

  Warszawa (WAW) Warsaw
www.lot.com

  Wenecja Treviso (TSF) 
www.ryanair.com

  Liverpool (LPL)
www.ryanair.com

  Londyn Luton (LTN) London Luton

(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.

  Londyn Stansted (STN) London Stansted
www.ryanair.com

  Malta (MLA)
www.ryanair.com

    Mediolan - Bergamo (BGY)

     Monachium (MUC) / Munich  

  Oslo Torp (TRF)

(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.

www.ryanair.com

www.ryanair.com

     Kopenhaga (CPH) / Copenhagen  Birmingham (BHX)
www.ryanair.com

  Helsinki (HEL)
www.ryanair.com

    Manchester (MAN) 
www.ryanair.com

  Bruksela - Charleroi (CRL) 
www.ryanair.com

    Cork (ORK) 
www.ryanair.com

  Alicante (ALC)
www.ryanair.com

  Amsterdam (AMS) 
www.klm.com

  Amman (AMM) 
www.ryanair.com

www.ryanair.com

  Paryż Beauvais (BVA) Paris Beauvais

www.ryanair.com

(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.

  Rzym - Ciampino (CIA) 
www.ryanair.com

  Sztokholm (ARN) 
www.ryanair.com

  Leeds/Bradford (LBA) 
www.ryanair.com

DUE TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR  
THE CURRENT SANITARY REQUIREMENTS IN A GIVEN COUNTRY ON AN ONGOING BASIS. !

  Tel Awiw (TLV) 
www.ryanair.com

  Kraków (KRK) Cracow NOWY!

WYKAZ REGULARNYCH POŁĄCZEŃ LOTNICZYCH Z PORTU LOTNICZEGO 
POZNAŃ-ŁAWICA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY 

NA SEZON JESIEŃ / ZIMA 2022/2023
LIST OF REGULAR AIR CONNECTIONS FROM THE AIRPORT POZNAŃ-ŁAWICA SALE 

FOR SEASON AUTUMN / WINTER 2022 / 2023



(POZ)

 

(RMF)

(TFS)

(POZ)

 
*

(BOJ)

(VAR)
(DBV)

(TIV)
(GRO)

(BCN)

(CTA)

(RMF)

(HRG)

(ACE)

(TIA)

(TGD)

(CHQ)

(SKG)

(KGS)

(AGP)
(PMI)

(AGA)

(FAO)

(DJE)

(AYT)

(ADB)

(DLM)

(OLB)

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

(PFO)

(CFU)

(HER)

(RHO)

(ZTH)

(RKT)

(BJV)

(TFS)

(FUE)

(FNC)

(LCA)
(ECN)

(SSH)

(GPA)(EFL)

(LEI)

(MAH)

(NBA)

(SLL)

(POZ)

 
*

(BOJ)

(VAR)
(DBV)

(TIV)
(GRO)

(BCN)

(CTA)

(RMF)

(HRG)

(ACE)

(TIA)

(TGD)

(CHQ)

(SKG)

(KGS)

(AGP)
(PMI)

(AGA)

(FAO)

(DJE)

(AYT)

(ADB)

(DLM)

(OLB)

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

(PFO)

(CFU)

(HER)

(RHO)

(ZTH)

(RKT)

(BJV)

(TFS)

(FUE)

(FNC)

(LCA)
(ECN)

(SSH)

(GPA)(EFL)

(LEI)

(MAH)

(NBA)

(SLL)

lotniska?*

Where Can You Fly 
*

(HRG)

(POP)

(FUE)

(CUN)

(AYT)

(FNC)

(DXB)

ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W EUROPIE I NA ŚWIECIE PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE  
AKTUALNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU.!

(ZNZ)



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.

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.

PORTUGALIA/PORTUGAL:DOMINIKANA/ 
DOMINICAN REPUBLIC:

Puerto Plata (POP) 

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.

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.

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.

Hurghada (HRG)

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.

Fuerteventura (FUE)

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.

Teneryfa (TFS)

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.

Cancun (CUN) 

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.

MEKSYK /MEXICO:

Madera (FNC)

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.

Dubaj (DXB) NOWY! 

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.

ZJEDNOCZONE 
EMIRATY ARABSKIE 
/ UNITED ARAB EMIRATES:

DUE TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR  
THE CURRENT SANITARY REQUIREMENTS IN A GIVEN COUNTRY ON AN ONGOING BASIS. !

Zanzibar (ZNZ) 

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.

TANZANIA/TANZANIA:

POŁĄCZENIA CHARTEROWE
 W SEZONIE JESIEŃ/ZIMA 2022/2023

CHARTERS DESTINATIONS FOR SEASON AUTUMN / WINTER 2022 / 2023
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Unikalne podroze 
w wyselekcjonowane
miejsca, gdzie luksus 
ma wiele twarzy

Anna
Godlewska

KAtarzyna
KALIsz
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