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To zbiór esejów i reportaży o Sycylii dziennikarki Ewy Karoliny Cichockiej. Niewątpliwą 

jego cechą jest nieustanny zachwyt Sycylią, którym autorka zaraża czytelnika. Barwny język i 

liczne ciekawostki z zakresu literatury, historii, mitologii i kulturowych powiązań Sycylii 

sprawia, że lektura staje się słoneczną, pasjonującą wyprawą.                                                                   

 

Unikalnym walorem książki są sycylijskie wątki w polskiej literaturze i sztuce od XVI do 

XXI w., które autorka wyśledziła, opisała i umiejętnie wplotła we współczesną podróż. 

Dzięki temu możemy spojrzeć na Sycylię oczyma Niemcewicza, Krasińskiego, 

Iwaszkiewicza czy Szymanowskiego oraz współczesnych polskich artystów, oczarowanych 

wyspą Krzysztofa Zanussiego i Jerzego Stuhra.  

Ważną częścią publikacji są oryginalne fotografie (szczególnie zdjęcia  Ewy Cichockiej  i  

Magdy Pannert z wystawy rzeźb Igora Mitoraja w sycylijskim plenerze Agrigento). 

Oryginalne ilustracje oraz okładkę wykonała Ewa Niewadzi, artystka mieszkająca na Sycylii. 

PATRONAT: Książka objęta jest patronatem radiowej „Trójki” oraz                                                                             

miesięcznika „Poznaj Świat”, a także stowarzyszeń: Societe Dante Alighieri, AMICI 

DELL’EUROPA i blogu Kochamy, bo czytamy. 

PREMIERA:  Warszawskie Targi Książki w maju 2016 r.  Książka zajęła tam III miejsce (ex 

aequo) w plebiscycie czytelników na najbardziej wyczekiwaną książkę targów - "Warszawska 

Premiera Targowa".  

http://www.bernardinum.com.pl/


NAGRODA: Książka wyróżniona w konkursie Magazynu Literackiego Książki na najlepsze 

publikacje turystyczne 2016 r. w kategorii: KSIĄŻKA PODRÓŻNICZA podczas 

warszawskich Targów Książki w maju 2017 w Warszawie. 

O AUTORCE: Dziennikarka, autorka podróżniczych relacji publikowanych m.in. w Gazecie 

Wyborczej, Rzeczpospolitej, Poznaj Świat, Wirtualnej Polsce. Uwielbia wyspy, wulkany i 

odkrywanie własnych szlaków. Pisze, fotografuje i gotuje. Zafascynowana jest Sycylią i 

Żuławami, które na przemian eksploruje od lat. 

Organizatorka i przewodniczka niebanalnych wyjazdów m.in. kobiecych wypraw z Fundacji 

Marka Kamińskiego tj. Robinson Crusoe była kobietą (na Mauritius) czy Wyspy z ognia 

(Sycylia). Inicjatorka plenerów, wystaw i spotkań podróżniczych.  

Ostatnie lata poświęciła poznawaniu Sycylii, przemierzając wyspę wielokrotnie m.in. z grupą 

kobiet z Polski i Sycylii (projekt pt. Polak tu był), a także na lekturze wspomnień stamtąd 

polskich peregrynantów od Dantyszka do Mitoraja. Jako autorka trasy po Sycylii - śladami 

polskich artystów zaprezentowała ją publicznie podczas gdyńskich KOLOSÓW.  

Sycylia i jej związki z polską literaturą i sztuką to temat, który prezentuje w swoich 

publikacjach oraz podczas wystaw dokumentacyjno-fotograficznych (m.in. w Muzeum 

Iwaszkiewiczów w Stawisku, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Nadbałtyckim Centrum 

Kultury w Gdańsku  i  Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego), a także podczas wystąpień na 

konferencjach naukowych. 

Jest także autorką zbioru wierszyków dla dzieci, opartych na mitach sycylijskich pt. 

RYMOWANKI SYCYLIANKI czyli mity z Wyspy Słońca.                                                                                                        

O KSIĄŻCE:  

Prof. Małgorzata Jarmułowicz, Uniwersytet Gdański: - Książka Ewy Cichockiej 

zdecydowanie wyróżnia się na tle rynku książek podróżniczych, który coraz częściej zalewany 

jest przez publikacje błahe, powierzchowne, eksponujące autora, a nie temat. W tym 

przypadku kompetencja, ogromna wiedza i pasja poznawcza autorki połączyły się z 

wnikliwością, sprawnym piórem oraz wrażliwością zmysłową i emocjonalną kogoś, kto 

widział, przeżył i opisuje, a przy tym jest od lat wierny jednemu tematowi. Autorka – z 

wykształcenia polonistka – poznaje i ukazuje wyspę również przez pryzmat podróży słynnych 

Polaków, którzy już od XVI wieku wizytowali to miejsce i zostawili po tym ślad na papierze. 

Jej książka staje się symbolicznym punktem zbornym Polaków od wieków zafascynowanych 

Sycylią. Zawiera także liczne fotografie. Często to uchwycone w kadrze impresje, detale, 

przyłapane w biegu sytuacje, których wspomnienie autorka ożywia równocześnie w tekście. 

Wyobraźnia czytelnika poddawana jest więc wielu kuszącym bodźcom – aż chce się kupić 

bilet, by doświadczyć tych wrażeń samemu!- przekonuje.   

Agnieszka Kwiatek, strona Ambasady RP w Rzymie: Książka ta stanowi bardzo 

specyficzny przewodnik po Sycylii, w którym wyznaczono siedem szlaków opowiadających 

o Sycylii przez pryzmat jej historii oraz dziedzictwa sztuki i kultury. Są w nim ponadto liczne 

anegdoty, spostrzeżenia, mity oraz legendy. Elementem, który odróżnia ten przewodnik od 

innych publikacji jest obecność słynnych Polaków, którzy Sycylię odwiedzili czy też 

odwiedzali, i która odwdzięczyła im się bogatymi wrażeniami i inspiracją 

twórczą.(…) Rozmowa z Ewą Cichocką choć na chwilę pozwoliła nam ponownie spojrzeć na 

Sycylię okiem przybysza i odkrywcy i jednocześnie sięgnąć pamięcią do początków naszej 

przygody z wyspą – pisze Agnieszka Kwiatek, po spotkaniu z autorką na Sycylii. 



 

 

Jerzy Stuhr, reżyser, aktor: - Jestem pod wrażeniem książki, a szczególnie jej warstwy 

erudycyjnej. Bardzo pięknie porządkuje wiedzę na temat fascynacji Sycylią wielkich artystów 

europejskich. 

Iwona Borawska, Radio Gdańsk: - Dziękuję za podróż. Kiedy czytam te eseje i reportaże 

oraz oglądam przepiękne zdjęcia, czuję się jakbym była na Sycylii po raz pierwszy. Mam w 

głowie kolorowe obrazy, historyczną plątaninę i przekonanie, że jest to miejsce całkowicie 

niezwykłe i ważne dla nas jako Polaków – mówi w audycji „Wspólne czytanie z RG”.  

Iwona Demska, Radio Plus: - Jest to książka dość niezwykła i nie jest to klasyczny 

przewodnik. Ta książka jest rodzajem podróży, eseju i refleksji. Zawiera jednak także wiele 

konkretnych informacji o wyspie. To nie jest książka, którą czyta się na kolanie. Trzeba na 

niej się skupić i delektować tekstem – mówi autorka audycji „Plus znaczy więcej”.   

Renata Frydrych, pisarka, scenarzystka: - „Sycylia. Między niebem a morzem”  jest 

lekturą lekką i pełną humoru. Styl Ewy Cichockiej  wytrzymuje najlepsze 

porównania podróżniczej gawędy. Przejrzysty podział i zakres, obejmujący całą Sycylię, 

sprawia, że książka może być uzupełnieniem bedekera dla podróżników i amatorów 

artystyczno-literackich kontekstów – pisze w recenzji.                                                                                                                 

Dorota Bazylczyk, Magazyn Lente: - Autorka konfrontuje własne wrażenia z obrazami 

Sycylii, stworzonymi na przestrzeni wieków przez polskich artystów, poetów i muzyków. 

Dzięki temu, przebywanie na Sycylii pozwala doświadczyć swoistej magii trwania, ale także 

przybliża niekończący się, fascynujący polsko-sycylijski dialog. Tekst uzupełniony barwnymi 

fotografiami i ilustracjami skłania do przemyśleń na temat ciągłości tradycji oraz 

nieprzemijalności sztuki – pisze w rozmowie z autorką. 

Sztukater.pl: - Zazdroszczę autorce podróży. Ja chwilowo nie mogę sobie na nie pozwolić, 

ale dzięki Ewie Karolinie Cichockiej na chwilę przeniosłam się do cieplejszego miejsca. To 

niesamowita wyprawa w nieznane. O niektórych miejscach w sumie niewiele wiadomo i 

autorka przybliża je czytelnikowi w ciekawy sposób. Mogłabym słuchać jej godzinami.                

Nie spotkałam się nigdy wcześniej z tego typu publikacją. Wspomnienia z podróży łączą się z 

ciekawostkami o kulturze i sztuce. Wątki sycylijskie zostały połączone z polskimi. Czegoś 

takiego jeszcze nie czytałam, więc jestem oczarowana publikacją. Ewa Karolina Cichocka 

nadała literaturze podróżniczej nowego wymiaru. Podniosła poprzeczkę i komuś, kto będzie 

chciał jeszcze opisać Sycylię, będzie ciężko zrobić to w lepszy od niej sposób – zastrzega 

autorka. 

Paweł Zalewski, Głos Katolicki: - Z pewnością nie jest to zwykła książka podróżnicza, 

opisująca dany zakątek świata. Ewa Cichocka napisała bowiem pracę z duszą. Z jej stron 

przebija prawdziwa fascynacja Wyspą Słońca. Autorka jest bardzo dokładna w swoich 

opisach, używa też ciekawych porównań, bardzo barwnego języka. Czuć niesamowity klimat 

Sycylii, który przez formę zapisu udziela się także czytelnikowi. Świetna książka podróżnicza, 

refleksyjna, kulturoznawcza – pisze recenzent.  

Agnieszka B.Gorzkowska, strona: Polacy we Włoszech: - To obowiązkowa lektura na 

wakacje dla globetrotterów, zakochanych we Włoszech podróżników i wszystkich, którzy 



chcieliby odkryć na nowo tę magiczną wyspę. Książka nie jest zwykłym przewodnikiem po 

Sycylii, to relacja z osobistych wrażeń z podróży po wyspie. Wraz z autorką czytelnik poznaje 

kolory, zapachy i smaki Sycylii, dotyka gorącego piasku, czuje podmuch morskiego wiatru, a  

fotograficzne niemal detale opisów doskonale wprowadzają w południowe klimaty wyspy i 

pobudzają najgłębsze emocje – pisze w recenzji. 

Sława Węgrzyn-Szulc, strona: jedziemynasycylie.pl: - To książka niezwykła, zupełnie inna 

od wszystkich, jakie o Sycylii czytałam. Bardzo osobista a  jednocześnie nawiązująca do 

literackich podróży po Sycylii wielu polskich, i nie tylko, pisarzy i poetów. Mnie urzekło 

pierwsze spotkanie autorki z Sycylią: dotrzeć tu najpierw statkiem przez Wyspy Eolskie, 

przepływając nocą obok Stromboli - to jak wskoczyć od razu w sam środek magii... A do tego 

piękne, również magiczne zdjęcia...- pisze na swojej stronie. 

Natalia, blog: Italia by Natalia: - Pierwszy łyk wina, pierwszy rozdział, pierwszy zachwyt 

nad treścią. Moja podróż z Ewą Cichocką rozpoczyna się od Eolie. Czuję, jakbym siedziała 

na tej samej ławce na wyspie Lipari. Ogrom pracy włożony przez autorkę w stworzenie 

książki budzi mój olbrzymi szacunek. Do tego anegdoty i ciekawostki, które niejednokrotnie 

zaskakują mnie i bawią. Czytam długo, po kawałku, po trochu każdego dnia.                         

Autorka włożyła nie tylko dużo pracy, ale też – a może przede wszystkim – dużo serca. To 

prawdziwa uczta dla znawców Sycylii. Ale uwaga, ta książka jest tyleż piękna, co 

niebezpieczna, bo mocno chwytająca za podróżnicze serce. Zupełnie jak Sycylia. Zachęcam 

Was do tej wspaniałej lektury!- pisze recenzentka. 

Weronika, blog: kto czyta ksiazki zyje podwojnie: - Nic tak naprawdę nie ukaże 

prawdziwego oblicza Sycylii jak osobista podróż po jej zakątkach i właśnie to uczyniła 

autorka książki „Sycylia. Między niebem a morzem”. Opleciony kwiecistym stylem zbiór 

esejów i reportaży to doskonały przewodnik dla wszystkich tych, którzy chcą tam pojechać. 

Ewa Cichocka rozbudza apetyty, kusi i tworzy spis wartych uwagi miejsc. Urzekające widoki, 

wąskie uliczki, zabytki i wulkany. Bogate we wrażenia wyprawy niosące ze sobą paletę emocji 

i nieśmiertelne słowo wybitnych Polaków. To także hołd oddany tej wyspie, zachwyt, w którym 

autorka dziękuje jej za bogatą ucztę nieśmiertelnych wspomnień. Otrzymałam tutaj prawie 

wszystko i czuję się tak, jakbym sama postawiła stopę na sycylijskiej ziemi. Już dawno nie 

czytałam tak ambitnej i przemyślanej książki podróżniczej – konstatuje recenzentka.  

Natalia, blog: lubimy czytac: - To jednocześnie przepiękna opowieść o włoskiej wyspie, jak i 

swoisty rodzaj przewodnika dla pilotów wycieczek, podróżników oraz turystów. Publikacja 

została podzielona na siedem rozdziałów, które opowiadają o przepięknych czasami wręcz 

zapomnianych zakątkach włoskiej wyspy. Jeżeli chciałabyś się dowiedzieć z czego i gdzie 

wydobywa się materiał na pumeks? Dlaczego liparyjskie balkony mają wygięte balustrady? 

Potrzebujesz garść konkretnych informacji o Błękitnej Wyspie? Koniecznie przeczytaj tę 

książkę – pisze w recenzji na portalu.  

Magda, blog: czytamy bo kochamy: - Od samego początku autorka zaraziła mnie swoim 

zachwytem tym urokliwym miejscem, że przez cały zbiór esejów i reportaży uśmiech nie 

schodził mi z twarzy. W pewnym momencie zamknęłam oczy i dałam się prowadzić pani Ewie. 

Złapałam ją pewnie za rękę i pozwoliłam na to, by stała się moim osobistym przewodnikiem. 

Zarysowała mi historię Sycylii, opowiedziała o tamtejszych mitach, odkryła przede mną 

przepiękne miejsca, krajobrazy, widoki, przedstawiła tamtejsze tradycje. Powolutku stąpałam 

po tym nieznanym świecie, z zapartym tchem pochłaniałam kolejne etapy podróży nie tylko 



pani Ewy, ale także rozmaitych pisarzy, którzy mieli możliwość odwiedzić Wyspę Słońca – 

pisze blogerka. 

Jarek, blog ItalJarek.pl: - Kiedy czytam książkę Ewy Cichockiej o Sycylii zazdrość miesza 

się z zainteresowaniem. Zazdroszczę autorce, że miała okazję tyle razy wracać na Sycylię, a 

jednocześnie otwieram się na informacje o słonecznej wyspie oraz jej mieszkańcach, chłonę 

polskie wątki i zaczynam planować nowe podróże. Dla mnie najciekawsze były fragmenty 

książki poświęcone miejscom, do których nawet nie zajrzałem.(…) Z chęcią wczytywałem się 

też w historie i opisy poświęcone miejscowościom, jakie odwiedziłem, ale ominąłem w nich 

ciekawe muzea, zabytki czy interesujące budowle. To dla mnie i dla innych podróżników 

prawdziwe wyzwanie – zachęta do nowej wyprawy. (…). Co niezwykle ważne, autorka 

opatrzyła swoją książkę bogatą bibliografią, dzięki czemu uzyskujemy bogate zestawienia 

literatury poświęconej Italii. (…) Polecam książkę Ewy Cichockiej, zwłaszcza w czasie zimy, 

aby choć na kilka godzin przenieść się na słoneczną Sycylię. 

Ewa Świderek, prezes Amici dell’Europe w Katanii: - Musze koniecznie podzielić się 

wrażeniami podczas czytania tej przepięknej, unikalnej podróży po Sycylii. Chłonę każdą 

kartkę i widzę Moją kochaną wyspę od 44 lat pani oczami. Wiele specyficznych sytuacji i 

zdarzeń, tradycji i przeżyć tak samo odbierałam podczas moich podróży po wyspie. 

Pani opowiadania są dokładniejsze, udokumentowane historycznie, przyozdobione 

interesującymi fotografiami. Jest to dla mnie książka na medal, "CAPOLAVORO", czyli 

arcydzieło reporterskie. Czyta sie jednym tchem, zwłaszcza kto zna trochę historię, geografię, 

przyzwyczajenia, specyfikę życia na wyspie. 

 


