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BODY
POSITIVE
ZATRZYMAJ CZAS Z INDIBA
DEEP CARE BEAUTY
– technologią przyszłości
w bio-estetyce komórkowej
- innowacja w regeneracji:
bezinwazyjnie - bezboleśnie – bezpiecznie
- biostymulacja, regeneracja oraz
odnowa komórkowa
- anti-aging
- modelowanie sylwetki
- redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu
- lifting i liposukcja - bez skalpela
- drenaż limfatyczny i mikromasaż
- ujędrnienie skóry

ZBUDUJ SWOJE MIĘŚNIE
Z EMBODY

„PIĘKNO
POCHODZI Z WNĘTRZA”

- bezinwazyjnie, bezboleśnie
- sprawdzona technologia HIFEM
- poprawa napięcia mięśni
- wzmocnienie, ujędrnienie i zarysowanie mięśni
- redukcja tkanki tłuszczowej brzucha,
pośladków, talii
- jędrne pośladki bez iniekcji
i rekonwalescencji

HYDRODERMABRAZJA
KWASOWA INNOFACIAL
– technologia nowej generacji
w kosmetyce aparatowej
- nieinwazyjne, bezbolesne i bezpiecznie
odmłodzenie
- piękna, odmłodzona i dogłębnie
oczyszczona skóra twarzy
- regeneracja i kondycjonowanie skóry

TERAPIE TLENOWE WELLOXY

Szafarnia 5/lok. U9, 80-755 Gdańsk
Rezerwacji można dokonać przez aplikację
a także przez kontakt bezpośredni
pod numerem telefonu +48 511 335 535
Nasze aktualne promocje znajdziesz i zobaczysz na:

www.aestheticszafarnia.pl
www.facebook.com/aesthetic.szafarnia
@aesthetic.szafarnia

- systemu Infuzji Tlenowej WellOxy
- biotherapy Anti-Aging – nieinwazyjna sztuka
upiększania
- autorskie kuracje tlenowe i tlenoterapia
- biokosmetologia i biokosmoceutyki
- nieinwazyjne i skuteczne nadamy nowy
blask Twojej skórze
- natlenienie, dotlenienie, nawilżenie,
detoksykacja
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Błażej Patryn
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STREFA VIP Filip Bobek Moja praca
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PROT
Brama Wyżynna
Wały Jagiellońskie 2a
80-887 Gdańsk
www.prot.gda.pl
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PATRONAT

TECHNOLOGIE Mieszczuchy nad
morzem - zabieramy dwa miejskie
Nissany w trasę!

doktorska będzie o Brzyduli:
VIP ZONE Filip Bobek: My PhD thesis will be
about Brzydula
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LUDZIE Czytaj skład

PODRÓŻE Czytnik w fotelu

PEOPLE Read ingredient labels

TRAVEL E-reader on the back seat

82

38

MODA Fish and chips

MIEJSCA Jesienna odnowa w Radisson

FASHION Fish and chips

Blu Hotel, Sopot
PLACES Autumn renovation in Radisson
Blu Hotel in Sopot

Gdańsk

Gdynia

Sopot

Nasze magazyny lotniskowe

Nasz Magazyn monitorowany jest przez
Instytut Monitorowania Mediów

Warszawa - Modlin

Gdańsk

Rzeszów

Szczecin

ZDJĘCIE NA OKŁADCE

SPRAWDŹ

Mat. Prasowe

na anywhere.pl

Olsztyn

Łódź
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RAFAŁ
BRYNDAL

TOMASZ
ORGANEK

IGA
GÓRECKA

KATARZYNA
ZDANOWICZ

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

JAKUB
WEJKSZNER

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

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

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

Muzyk, wokalista, autor
tekstów, kompozytor i powieściopisarz. Lider zespołu
Organek, z którym nagrał
dwa albumy: Głupi (2014)
i Czarna Madonna (2016).

Emocjonalna ekshibicjonistka.
Aktorka, wychowanka szkoły
filmowej. Z wykształcenia również mgr pedagogiki pracy. Od
2003 roku użycza swojego ciała
i duszy branży filmowej. Od 2013
pisze. Kieruje się zmysłami.

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

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

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

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

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

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

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

ENGLISH an actor of a ‘still’

ENGLISH A journalist,

ENGLISH His main goal

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

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

is to become a published
author or convince himself that society wasn't
ready. Editor-in-chief at
Anywhere.pl.

KATARZYNA
WOŹNIAK

MARIKA
KRAJNIEWSKA

PIOTR
SOBIK

MONIKA
SZAŁEK

ŁUKASZ
RADWAN

Dźwiękoczuła i światłolubna. Na co dzień analizuje
rynek w „Media i Marketing Polska”. Po godzinach
kolekcjonuje opowieści.
Z wykształcenia polonistka
i filmoznawczyni.

Pisze książki i scenariusze
filmowe. Jest reżyserką i producentką krótkometrażowego filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała
uprzedzeniom opartym na
krzywdzących stereotypach.

Od ponad 10 lat przygląda się
ludziom. Ich zachowaniom,
emocjom, przyzwyczajeniom.
Wykonał ponad 400 reportaży i sesji ślubnych w całej
Europie. Autor projektu „Najważniejszy dzień w życiu”.

Fotografka, artystka,
pasjonat, osoba zafascynowana ludźmi, twarzami, pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem
na pierwszym planie.
Skończyła Warszawską
Szkołę Filmową.

Dziennikarz i wieloletni zastępca szefa działu kultury
tygodnika „Wprost”. Znany
z ciętego języka i bezkompromisowych poglądów. Od
wielu lat w „DDTVN” realizuje reportaże o sztuce.

ENGLISH Sound-sensitive
and light-loving. Daily, she
deals with market analysis
in ‘Media i Marketing
Polska’. After hours, she
collects stories. A specialist
in Polish studies and film
expert by training.

ENGLISH A writer and

ENGLISH For more than 10

screenwriter. The director and
producer of a short feature
film ‘The Hunger’. Daily, she
breaks down prejudice based
on damaging stereotypes.

years, an observer of people,
their actions, emotions, and
habits. He has done over 400
reportages and wedding photoshoots all over Europe. The
author of the project ‘The Most
Important Day in Your Life’.

ENGLISH A director, screen-

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

urnalist, founder of cabarets,
playwright and screenwriter.
A jazz, golf, and hockey
enthusiast.

ENGLISH A musician, sin-

ger, songwriter, composer,
and novelist. The leader
of Organek, with whom he
has recorded two albums:
Głupi (2014) and Czarna
Madonna (2016).

ENGLISH An emotional exhibitionist. An actress and film school
graduate. An MA in Pedagogy
of Work by training. Since 2003,
she has been giving her body
and soul to the film industry. She
has been writing since 2013. She
follows her senses.

DAGMARA
KOWALSKA

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MALWINA
WAWRZYNEK

TOMASZ
KOWALSKI

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

Szkołę dziennikarską przeszła w mediach. Warsztat
telewizyjny doskonaliła m.in.
w TVN Warszawa i TVP 1.
W Chillizet codziennie nastawia słuchaczy na chillout.

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

Pasjonatka i analityk mody.
Redaktor, stylista, kolorysta
i baczny obserwator tego,
co w modzie było, jest
i będzie. Współpracuje
z poczytnymi tytułami oraz
instytucjami branży mody.

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

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH She went through

ENGLISH An actor and

ENGLISH A fashion fan and

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

the journalistic school in the
public media., Television
technique has been perfected at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chillout music on a daily basis.

the Artistic Director of the
Montownia Theatre. A specialist in one man shows
and stand-up comedy. To
him, writing is an occasional but long-term activity.

analyst. An editor, stylist,
colourist, and a watchful
observer or past, current,
and future fashion trends.
She works for popular
fashion magazines and
establishments.

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

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

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

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

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK (11), MAT. PRASOWE (12), TOMASZ SAGAN (13), MONIKA SZAŁEK (14), DOMINIKA WOŹNIAK (15), MAT. PRASOWE (16), MAT. PRASOWE (17) , MAT. PRASOWE (18) , MONIKA SZAŁEK (19), MAT. PRAWOWE (20).

GRZEGORZ
KAPLA

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), MONIKA SZAŁEK (2), EDYTA BARTKIEWICZ (3) , MACIEJ ZIENKIEWICZ, (4), MAT. PRASOWE (5), TOMASZ SAGAN (6), MAT. PRASOWE (7), MONIKA SZAŁEK(8), MAT PRASOWE (9-10).

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

ENGLISH A photographer

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

ENGLISH A journalist and
long-time Deputy Head
of Culture Department in
‘Wprost’ weekly. Known
for his sharp tongue and
uncompromising opinions.
For many years, he has
been doing reportages
about art on DDTVN.

PLATFORMA MEDIALNA
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MOJA PRACA DOKTORSKA BĘDZIE O BRZYDULI

STREFA VIP / VIP ZONE

M O JA PR AC A
D O KT O R S K A
B Ę DZ I E
O BR Z Y DU LI
TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Mat. Prasowe

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
ANYWHERE.PL
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MATERIAŁ
ZREALIZOWANY

STREFA VIP / VIP ZONE

we współpracy z TVN

T E 11 L AT M I N Ę Ł O
JA K J EDE N
DZ I E Ń. K AWA Ł
FA N TA S T YC Z N E G O
C Z A S U. PR Z EZ T E N
OK R E S K A Ż DY
Z NA S BA R DZ O
SIĘ ZMIEN IŁ.

Cześć Filipie, miło cię poznać. Spotykamy się w związku
z jedną konkretną kwestią, ale zanim przejdziemy
do tego, chciałem zapytać – jak ci minęły czasy od
poprzedniej „Brzyduli” do tej współczesnej?

Te 11 lat minęło jak jeden dzień. Kawał fantastycznego
czasu. Przez ten okres każdy z nas bardzo się zmienił. Nie
wiem czy dojrzał, czy przeciwnie, bo jak wiadomo, różnie
to bywa. Czasu się nie zatrzyma, licznik bije, mój za równo
miesiąc wskaże 40!
Wszystkiego najlepszego.

Dzięki.
Widziałem, że pojawiałeś się w serialach, miałeś kilka
spektakli, ale to było sporadyczne, raz na jakiś czas.
Miałeś może swoje własne inwencje twórcze?

Przez te 11 lat zawodowo cały czas się coś działo – raz
intensywniej, raz spokojniej. Poza tym nieustannie

oddaję się swojej drugiej największej pasji – fotografii. Absolutnie ją uwielbiam,
zarówno w postaci analogowej, jak i cyfrowej. Robienie zdjęć wymaga od ciebie
innego spojrzenia na świat – zrozumienia
otoczenia, dostrzeżenia tego, czego inni
nie widzą, zadania sobie pytań i próby odpowiedzenia na nie. Świat widziany przez
pryzmat obiektywu różni się od tego widzianego gołym okiem. To jak ja go spostrzegam, po części moi fani mogą zobaczyć na moim Instagramie. Jest to jednak
jedynie skrawek. Cały czas po głowie chodzi mi myśl o stworzeniu alternatywnego
konta, na którym byłyby jedynie zdjęcia
zrobione przeze mnie. Na razie jednak
doba jest dla mnie za krótka na dodatkowe zajęcia.

Z LU DŹ M I PR AC UJ E S I Ę
N A J C I Ę Ż E J, A L E T E Ż
N A J C I E K AW I E J.
Robisz fotografię artystyczną czy są to
raczej portrety, krajobrazy?

Bardzo różnie, lubię podglądactwo...
Czyli jesteś typem obserwatora.

Teraz jest taki etap w moim życiu fotografa, wcześniej były inne. Każda fotografia
jest inna. Z ludźmi pracuje się najciężej,

ale też najciekawiej. Z drugiej strony fotografia krajobrazu jest równie wymagająca – musisz znaleźć pomysł, żeby zdjęcie
nie było typowym landshaftem i do tego
miało w sobie coś intrygującego. Staram
się znaleźć na to swój własny sposób i zanim cyknę zdjęcie, to się trzy razy zastanowię, czy na pewno chcę je zrobić i w jaki
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sposób. To coś, czego nauczyłem się właśnie dzięki
fotografii analogowej.
Mam takie odczucie zawsze jak jestem gdzieś
w górach albo nad morzem i jest niesamowity widok
to myślę sobie: po cholerę mam robić zdjęcia teraz,
jest trzydzieści tysięcy fotek tego samego miejsca
i będę miał to teraz na aparacie przez trzy lata i nigdy
na to nie spojrzę.

Zgadzam się. Dosłownie zaraz jadę na wakacje i muszę
zrobić miejsce na nowy zestaw zdjęć. Mam jednak plan,
żeby dla odmiany „cykać” jak najmniej i skupić się na odpoczynku. Ale czy się uda? (śmiech)
Wracając jednak do motywu przewodniego naszej
rozmowy, czyli „BrzydUli” i powrotu. 11 lat minęło,
serial wraca na antenę. Jest trochę inna rzeczywistość
społeczna, w której teraz będziemy się obracać, ta
sytuacja Kopciuszka, Brzydkiego kaczątka, etc. nie jest
aż tak bardzo oczywista. Masz wrażenie, że żyjemy
w trochę innych czasach niż 11 lat temu, jeżeli chodzi
o tego rodzaju gloryfikację urody?

Choć od jakiegoś czasu się bardzo dużo o tym mówi,
świat nie zdążył jeszcze zmienić swoich przyzwyczajeń.
Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że, kiedy pojawiły się
pierwsze fotosy z planu, wraz z nimi wylały się nagłówki
typu: „Znów się oszpeciła”, „Zbrzydła do roli”, „Znowu
jest brzydka”. Wszystkie dotyczące oczywiście Julki Kamińskiej, która na co dzień jest bardzo piękną kobietą,
w wersji Uli Cieplak. A nasza serialowa bohaterka wcale
nie zbrzydła, nie oszpeciła się. Jest zwykłą kobietą, która dopiero co została matką. W związku z tym ma kilka
pociążowych kilo więcej oraz mało czasu dla siebie. Taka
reakcja nie tylko mediów, ale też ludzi, wskazuje, że nadal
odbieramy innych zerojedynkowo. I pomimo minionych
jedenastu lat, siedzi w nas głęboko zakorzeniony nawyk
oceniania. W nas wszystkich, również we mnie. Wszyscy
oceniamy, to silniejsze od nas, robimy to mimowolnie.
Nawet teraz, dywagując, czy serialowa Ula jest gruba czy
nie. To w ogóle nie powinien być temat do rozmowy, a jednak jest! Nie lubię tego.

P OM I MO M I N ION YC H
J EDE NA S T U L AT,
S I EDZ I W NA S G Ł ĘB OKO
Z A KOR Z E N ION Y NAW Y K
O C E N I A N I A . W NA S
WS Z YS T K IC H, RÓW N I EŻ
W E M N I E . WS Z YS C Y
O C E N I A M Y, T O S I L N I E J S Z E
OD NA S , ROBI M Y T O
M I MOWOL N I E .

Może nie zmieniło się tak, że jest idealnie, ale narracja
społeczna inaczej wygląda współcześnie i kwestia
atrakcyjności wizualnej nie jest już tak dominującą
cechą człowieka, jak jakieś 10 lat temu.

Do roli Marka specjalnie musiałem przestać chodzić
na treningi i zapuścić trochę brzuch, więc mam taką
nadzieję, że jest dokładnie jak mówisz.
A jak było wrócić na plan? Spotkać się z tymi ludźmi
po tylu latach?

Z jednej strony super, a z drugiej ogromny stres. Miałem tę okazję, ale i chyba szczęście, że brałem udział
w pierwszej kręconej scenie. Musiałem w niej podjechać
samochodem pod hotel. Na szczęście, to było jedynie 20
metrów i do tego w linii prostej. Byłem tak zestresowany, że gdyby trasa byłaby ciut bardziej skomplikowana,
skręciłbym w złą stronę lub kogoś potrącił. To moment,
na który bardzo długo czekaliśmy i chcieliśmy, żeby
wszystko było dobrze przygotowane, skrojone jak idealny garnitur, dopięte na absolutnie ostatni guzik. Stąd też
ta presja, która na szczęście z czasem ustąpiła, a finalnie
okazała się bardziej mobilizująca niż paraliżująca. Za
nami trzeci miesiąc i śmiało mogę powiedzieć, że już złapaliśmy swój rytm pracy.
Na pewno ludzie czekali na ten serial, od razu gdy
zakończył się pierwszy sezon, fani domagali się
kolejnych części. Z tego co czytałem, ostatni odcinek
pierwszej Brzyduli miał 5 milionów widzów, co jest
naprawdę imponującym wynikiem.

Wow! Nie wiedziałem.
Czujesz, że drugi sezon jest w stanie powtórzyć sukces
pierwszego? Że ludzie będą siadać przed telewizorem
o tej 20 i czekać na kolejny odcinek Brzyduli?

To za każdym razem jest jedna wielka niewiadoma.
W przeciwieństwie jednak do innych seriali, my nie zaczynamy od zera. Mamy już niemałą bazę wiernych fanów, którzy nie mogą doczekać się nowych odcinków.
Pamiętaj, że ten projekt powstał z inicjatywy Brzydulomaniaków, którzy pisali petycje i walczyli o jego powrót.
Pomimo mijających lat, cały czas wierzyli, że Ula i Marek
jeszcze mają coś do opowiedzenia. I to dzięki nim tak się
stało. Piotr Jasek poszedł za ciosem i stworzył oryginalny
scenariusz, będący kontynuacją „BrzydUli”. W takich sytuacjach zawsze są zdania, że dwójka jest gorsza niż jedynka. Naszym założeniem jest, żeby było dokładnie odwrotnie! I ekipa Piotra Jaska, scenarzysty, naprawdę stanęła na
wysokości zadania. Tekst wciąga już na etapie czytania.
Powtarzam taką anegdotę... Kiedy dostałem pierwsze odcinki, pomyślałem „zrobię sobie herbatę i rzucę okiem na
tekst”. Zanim się jednak spostrzegłem, skończyłem 5 odcinek, a herbata wystygła. To tylko dowód na to, jak świetnie i interesująco jest to napisane. Do tego dochodzi jeszcze montaż, na który składa się bardzo wiele czynników.
Akurat na te nie mamy już wpływu, ale wierzę, że finalnie
powstaje najlepszy z najlepszych produkt, który będzie towarzyszył widzom aż 7 dni w tygodniu – od poniedziałku
do piątku o 20:00 oraz w weekendy w blokach powtórkowych. Głęboko wierzę w to, że nie zawiedziemy naszych
widzów i nie tylko spełnimy, ale też przekroczymy ich najśmielsze oczekiwania.

MA MY JUŻ
NIEMAŁĄ BAZĘ
WIER N YCH
FA NÓW, KTÓRZY
NIE MOGĄ
DOCZEK AĆ
SIĘ NOW YCH
ODCINKÓW.
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GDZ I E BY Ł A TA
W YJĄT KOWO Ś Ć ? U WA Ż A M,
Ż E W E N ERGI I, KT ÓR Ą
S T WOR Z Y L I Ś M Y NA
PL A N I E . LU DZ I E JĄ
K U PI L I I U W I ER Z Y L I
NA M JA KO P O S TAC IOM
I S I Ę Z NA M I ZŻ Y L I.

Teraz też prawdopodobnie będzie trochę łatwiej dojść
do widza, szczególnie że platformy takie jak Player.
pl będą puszczać to od razu, ludzie nie będą musieli
konkretnie ustawiać się na godzinę i będą mogli sobie
obejrzeć ten serial gdzieś w międzyczasie.

Wszystko się totalnie zmienia. Kino już od jakiegoś czasu straciło na swojej wyjątkowości. Teraz wracasz z pracy
i możesz odpalić sobie najnowszy hit filmowy w domowym
zaciszu. Podobną transformację przechodzi telewizja.
Przejdźmy do twojej postaci, ile możesz zdradzić z tego,
co działo się z Markiem przez te 10 lat?

Marek ostro z Ulą pracował - nad rodziną i nad firmą.
I podobnie, jak we wspomnianej branży serialowo-filmowej, również w modowej zaszło dużo zmian. F&D, czyli
firma Marka i Uli, cały czas się rozwija, a jednocześnie
mierzy z kolejnymi problemami i kryzysem gospodarczym. Dodatkowo rodzina Dobrzańskich się powiększyła – o dużego, rodzinnego SUV-a z trzema miejscami z tyłu. Tak zaczynamy ten sezon. A co dalej? Nowe
zakręty na drodze zwanej życiem (śmiech), a co za tym
idzie kolejne problemy.

MOJA PRACA DOKTORSKA BĘDZIE O BRZYDULI

zatrzyma akcję i nada jej nowy bieg. I tu kluczowa będzie
postać Marka, który, w tej odsłonie jest facetem z tajemnicą. I to żeby jedną!
Możliwe, że będzie to polegało na tym, że można być
atrakcyjnym, niezależnie od ciąż, można prowadzić
zdrowy tryb życia.

Już na samym początku zauważyłeś, cały czas krążymy
wokół schematów. My poprzez „BrzydUlę” chcemy z nimi
walczyć. I wierzę, że nam się to uda.
Nie pozostaje więc nic innego, jak oglądać „BrzydUlę”...

Dokładnie tak. Gwarantuję, że emocji nie zabraknie. Ponownie wjeżdżamy na ekrany, żeby bawić, wzruszać i zarażać optymizmem.
Na koniec może zapytam, bo to rzecz, która mnie
ciekawi. Powstawało kilka prac naukowych na temat
Brzyduli, na temat komedii w Brzyduli, szczególnie
natomiast Violetty i jej przekręcania frazeologizmów.
Czy ten fenomen społeczny jest dla ciebie zrozumiały?
Wiesz o co w tym chodzi? Dlaczego ludzie aż tak się
wkręcili w to? Dlaczego to miało aż takie odbicie?

Do tej pory, jestem pod wrażeniem fenomenu tej postaci. Przez długi czas działo się to zupełnie obok mnie, nie
byłem świadomy, że Viola, jak i cała „BrzydUla” stały się
kultowe w Polsce. Jakiś czas później usłyszałem od znajomych, że 17:55 – w czasie emisji „BrzydUli” – to była
pora, kiedy każdy musiał mieć włączony TV. Nieważne,
czy uważnie śledził serial, czy przygrywał mu on jedynie
w tle. Wszystkich bohaterów totalnie kupowali. Wówczas
dotarło do mnie, jak wyjątkowego projektu byłem częścią.
Gdzie była ta wyjątkowość? Uważam, że w energii, którą
stworzyliśmy na planie. Ludzie ją kupili i uwierzyli nam
jako postaciom i się z nami zżyli.
Dziękuję. Czekamy na pracę doktorską na ten temat, jak
Brzydula wpłynęła na społeczeństwo polskie?

Mam nadzieję, że ktoś to opisze, bo jak nie to sam to zrobię. O, kiedyś napiszę o tym książkę!

A sam Marek na jakim jest teraz etapie?

Etapie rodzinnym. Jest totalnie oddanym ojcem, zakochanym w swoich dzieciach, a do tego potwornie zapracowanym. Już po kilku odcinkach wiedziałem, że należy mu
się odpoczynek. Czekam na odcinki, kiedy całą rodziną
wyjadą za granicę albo pojadą w góry. Bardzo chciałbym,
żeby wysłali nas w góry, ale nie w studiu czy pod Warszawą, ale prawdziwe.

Czekamy. Kiedy jest premiera „BrzydUli”?

5 października, dokładnie 4 dni przed moimi 40 tymi
urodzinami.
Zapraszamy też na urodziny. Gdzie urządzasz?

Ty zaprosiłeś, ty wyznaczasz miejscówkę.
Dam wam znać, gdzie będziemy imprezować z Filipem.

Zasadniczo „BrzydUla” wraca do tego konceptu
z pierwszego sezonu, czyli trochę tę Ulę
unieatrakcyjniają, brzydula jest brzydulą, po trzech
ciążach i wracamy w jakiś sposób do punktu wyjścia. Co
myślisz o tym chwycie? Jak to czujesz?

Dajesz adres, wbijamy na domówkę.

Również zastanawiałem się, jak scenarzyści to ujmą
i sprawią, że Brzydula jest brzydulą. Poszli w tym kierunku: Marek wrócił do firmy, a Ula jest żoną i matką na
cały etat, z dziećmi i całym domem na swoich barkach.
I w tym wszystkim mało ma już czasu, żeby pomyśleć
o sobie. W przypadku postaci Uli wyszło to bardzo naturalnie i fajnie. Czy tak będzie do końca serialu? Pewnie
nie. W tego typu historiach zawsze musi nastąpić coś, co

Cześć.

Wszystkiego miłego w życiu ci życzę.

Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie.

ENGLISH

MY PHD THESIS WILL BE ABOUT BRZYDULA
Hi Filip, it’s great to meet you. We’ve got together
to talk about one particular thing, but before that,
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initiative that came from Brzydulo-maniacs, who wrote
petitions and fought for the return of the series. Despite
all these years, they still believed that Ula and Marek
have more stories to tell. Thanks to them – it happened.
Piotr Jasek took this initiative and created an original
script, a continuation of the stories told in the original.
Most people say, that the sequel is always worse than
the original. We tried to show them that in this case, it’s
the opposite! Piotr Jasek, the main writer and his crew
really stood up to the task. The script is amazing and
I base it solely on reading it. Before I noticed, I finished
fifth episode and my tea got cold. It’s a solid proof that
it’s an amazingly written script. Combine it with an
amazing editing and you have a great show. I didn’t
really have much say in this, but I believe, that we have
finally the best possible product, that will accompany
our viewers 7 days a week, from Monday to Friday at 8
PM and reruns during the weekend. I deeply believe that
we won’t disappoint our fans and not only fulfill their
expectations, but will exceed them.
Lastly, I would like to mention something interesting
from my perspective. There were few scientific
works on Brzydula, comedy in it, especially about
Violetta and her loose use of idioms. Is this social
phenomenon understandable to you? Do you know
why it happens? Why people get so into this? Why it
had such an impact?

I would like to ask – how was your time between this
season of Brzydula [polish version of Ugly Betty –
note ed.] and the previous one?

Those 11 year have passed in a flash. A lot of fantastic
time, during which all of us have changed. I don’t know if
we grew or otherwise, because it’s different for everyone.
You can’t stop time, the clock is still ticking, mine will
point to 40 in about a month!
Happy Birthday!

Till this day I am still impressed by the phenomenon of
this character. For the longest time it happened right
beside me, because I didn’t know that Viola character
and Brzydula itself were such a cult series. I heard from
my friends, after Brzydula ended, that 5:55 PM – during
Brzydula run – was the time, when everyone had to
have their TV on. It didn’t matter if they followed the
story or it was only a background noise. They bought all
these characters. I realized then, that I was a part of an
amazing project. Where was this uniqueness? I believe,
that in energy that we created on set. People bought it,
they believed us, the characters we portrayed and they
get along with them.
Thanks for that. We wait for the PHD thesis on how
Brzydula changed polish society?

I hope that someone will do it or else I’ll just do it myself.
I will write a book on it someday!

Thanks.
Surely, people were waiting for the 2nd season right
after the first ended. Fans demanded continuation
of the story. From what I’ve read, the last episode
of Brzydula was watched by 5 million people. That’s
really impressive.

We wait for than in anticipation. When is Brzydula’s
premiere?

October 5th. Exactly 4 days before my 40th birthday.
We also invite you to that. Where is the party?

You invited people, you pick the place.

Wow! I didn’t know that.
Do you feel that the 2nd season can rise to the
expectations? That people will sit before the TV, 8
o’clock sharp and wait for another Brzydula episode?

It’s always a mystery. We have this advantage over other
series that we don’t start from the scratch. We have
a quite substantial amount of loyal fans, that can’t wait
to see new episodes. Remember, that this project was an

We will tell you then, where we’ll be partying with
Filip!

Let’s crash at your place!
I wish you well.

Thanks a lot, best wishes.
Bye.
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W FOTELU
TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik
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ostawił swojego Kindla w kieszeni
fotela samolotu, który właśnie wylądował w Bangkoku. Ja pewnie wtedy
zaczynałem się pakować i odczuwać powoli
zbliżająca się podróż, ponieważ drugi raz
miałem pojawić się w Bangkoku. Tym razem, już na innej energii niż rok wcześniej.
Bo właśnie wtedy po raz pierwszy opuściłem nasz kontynent, aby zobaczyć więcej.
Żadna podróż nie jest tak emocjonująca jak ta w nieznane. Ten pierwszy raz,
te wyobrażenia, historie i usłyszane rady.

O wszystkim jednak zapomniałem, kiedy
byłem na miejscu. Nowy świat ukradł mnie
niczym najlepsza sesja medytacji.
Tym razem nie czułem już uczucia, które wiąże się z „niewiadomą“, ale chciałem
odwiedzić ten kraj raz jeszcze. Plan był też
inny. Północ Tajlandii plus Laos.
Dzień przed wylotem przeczytałem informacje na jednej z grup podróżniczych,
w sprawie zagubionego Kindla. Cyfrowa
książka wraz z cennymi danymi wylądowała już bezpiecznie w kieszeni jednego

ŻA DNA PODRÓŻ
N IE JEST TA K
EMOCJON UJĄCA JA K
TA W N IEZ NA N E.

z foteli w Warszawie i co ważniejsze jest
już w posiadaniu znajomej właściciela,
który, biorąc pod uwagę, że już po 20tej, pewnie wypija, swojego Changa „zeroprzecineksześć“ litra w jednej z uliczek
stolicy Tajlandii.
Postanowiłem zgłosić się na ochotnika
i podrzucić temu człowiekowi jego zgubę
do Bangkoku.
Tak jak myślałem, samo lądowanie i poruszanie się po lotnisku już nie robi takiego
wrażenia. Zauważam tych, którzy wylądowali raz pierwszy. Mają oczy dookoła głowy, są w grupach zazwyczaj po dwie pary.
Oczekując na bagaż zauważam, że posiadają również reklamówki z napisem „duty
free“, które wydają dźwięki uderzanego
szkła, kiedy nimi poruszać.

Płynnie idę prosto do swojego celu, jakim jest zakup
karty telefonicznej, bez zawahania udaję się na pociąg,
wcześniej kupując bilet w automacie, którego rok temu
nie zauważyłem. Czuję się tak pewnie, że nawet już nie
narzekam na brak jakichkolwiek nowych doznać.
I znowu ten pociąg, ten język spikera i te widoki
zza okna, widoki również młodych Tajek, które śmiejąc się witają nowego podróżnika z końca świata.
Krótka podróż pociągiem do mojego hotelu, pokazuję
tylko cząstkę tego ogromnego miasta. Od razu przestawia mi głowę, że jestem w zupełnie innej rzeczywistości i pewnie strasznie daleko od domu. Chciałbym
to kiedyś pokazać mamie, bliskim. Czasem takie myśli mi przechodzą.
Jeszcze tego samego dnia, na pełnej adrenalinie, bo
tylko w taki sposób tłumaczę sobie skąd wziąłem siły
po trzy dniowym locie z przesiadkami, aby wyjść nocą
w miasto i wrócić po śniadaniu. Plan był taki, aby od-

NOW Y Ś W I AT U K R A D Ł
M N I E N IC Z Y M
NA J L EP S Z A S E S JA
M EDY TAC J I.
dać zgubę Marcinowi i wrócić do hotelu. No ale Bangkok żyje nocą. Można już oddychać, słońce nie razi
i mam wrażenie, że ich pyszne jedzenie smakuje lepiej.
Sam Marcin od Kindla okazał się moim rówieśnikiem
i szalenie ciekawym podróżnikiem. Pisząc ciekawy podróżnik od razu definiuje go jako ciekawą osobę. Widoki, nowe zapachy, doświadczenia świata, które cechują
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OM I JA JĄC
NA J P OPU L A R N I E J S Z E
I ROZ RY W KOW E
MIEJSCA,
MI A ŁEM SZA NSĘ
T RO C H Ę C HO C I A Ż
Z A S M A KOWAĆ Ż YC I A
Z W Y K ŁYC H TA JÓW.

podróżników, mam wrażenie, że rozwijają naszą empatię, a tę cenię najbardziej wśród ludzi. Taki człowiek
plus dobra energia powodują, że dostaje ode mnie sporą garść zaufania i mogę z nim pić piwo.
Oprócz wielu doświadczeń i znajomości miasta,
Marcin miał jeszcze w kieszeni jedną historię. Kupił
motocykl w Bangkoku, zrobił prawo jazdy i wrócił
na dwóch kołach do Gliwic. Przyznaję, zrobiło to na
mnie wrażenie i postanowiłem zostać na mieście trochę dłużej.
Kolejne dni spędzaliśmy w zasadzie podobnie.
Zmieniony był tylko rytm, spało się w dzień, a żyło
nocą. Uliczne restauracje nadal serwują ryż z warzywami, nadal kupisz changa i spotkasz mnóstwo ludzi, ale
mam wrażenie, że częściej spotykałem samych Tajów.
Turysta już śpi, zwykle pijany o tej porze. Widzę to, idąc
na jedną z najbardziej rozpoznawalnych ulic rozkoszy
i imprezowni w Bangkoku.
Nie do końca wiem gdzie się szwendaliśmy, zawsze
była dobra muzyka, często słyszało się Oasis, piwo było
zimne, a ludzie uśmiechnięci. Omijając najpopularniejsze i rozrywkowe miejsca, miałem szansę trochę
chociaż zasmakować życia zwykłych Tajów. Całe rodziny, które żyły ze swojej ulicznej knajpki, nocami siadały do wspólnego obiadu i można było z nimi ucztować.
Bangkok, pomimo że głośny i utopiony w smogu, posiada miejsca, w których można usiąść i obserwować.
Ciekawe również były wczesne poranki i widok Tajów, którzy przygotowywali swoje wózki z żywieniem
na ulicy. Nasze lekkie życie skończyło się po tygodniu,
Marcin wyleciał chyba do Nowej Zelandii lub na Filipiny, nie pamiętam. Pamiętam za to zmęczenie w jego
oczach, bo oczywiście na poranny samolot biegł prosto
z nocnego wypadu. Pakując jeszcze garnki kuchenne
jak na prawdziwego podróżnika przystało. Ja zostałem
parę dni jeszcze sam, zanim wraz ze znajomymi, którzy dolecieli, pojechaliśmy na południe i do Laosu.

CZYTNIK W FOTELU
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E-READER ON THE BACK SEAT

He left his Kindle in the pocket of an airplane seat, that
just landed in Bangkok. I was probably packing then
and slowly starting to feel the journey. It was supposed
to be my second time in Bangkok. This time with a different energy than the year before. It was my first time
when I travelled outside of Europe to see more.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

This time, I didn’t feel the great unknown, but I wanted to visit this country one more time. My schedule was
also different. I was visiting the North plus Laos.
The day before departure I read online on some SM
page for travelers, that someone lost a Kindle. Digital
book with precious data landed safely in the pocket of
an airplane seat in Warsaw. More importantly – it’s in
possession of the owner’s friend who, considering that
it is already after 8, probably drinks his Chang 0,6 l in
one of Thailand’s capital streets.
I volunteered to give this back to him in Bangkok. As
I thought, the landing and moving across the airport
didn’t impress me that much this time around. I notice
these who landed here for the first time. They had eyes
around their heads, moving mostly in group of two
pairs. When I waited for my luggage, I also noticed that
they have bags with “duty free” signed on them that
made a clicking sound when moved.
Despite all of his amazing experiences and familiarity with the town, Marcin, the owner of the lost Kindle,
had also one more story to tell. He bought a motorcycle
in Bangkok, got his license here and drove back to Poland. I must admit, I was really impressed and I decided to stay a bit longer.
One of the most interesting things were the mornings and morning life of Thais, preparing their carts
with street food. Our worry free life was coming to
an end after a week. Marcin flew to New Zealand or
maybe Philippines. I can’t really tell. But I remember
his tired eyes, because he ran for his morning plane
straight from our nightly escapade, packing pots in
the morning, as a true traveler do. I stayed a few days
by myself, before my departure with my friends to
South and Laos.

NOWY 5 GWIAZDKOWY

HOTEL W KRAKOWIE
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TEKST Jakub Wejskszner
ZDJĘCIE Pexels.com

N OW Y
FORMALNY

ŚWIAT

JAKUB
WEJKSZNER
Jego główną aspiracją w życiu jest

zostanie publikowanym autorem
lub przetłumaczenie sobie, że
społeczeństwo nie było gotowe.
Redaktor prowadzący Anywhere.pl.

O

statnio przez myśli me przechodzi
jakże wszechogarniający koncept życia w świecie formalnym, które i mnie
przyszło dokonywać podczas krótkiej, ale intensywnej i bogatej w różnego rodzaju potrawy włoskie egzystencji.
Gdyż potrawy włoskie to dobre źródło
wszystkich tych mikrorzeczy, których się
nie widzi.
Świat formalny jest natomiast również
mikroświatem, ale zupełnie innego rodzaju.
To niewidzialna limes pomiędzy mną a życiem. To koronkowe męczarnie mające na
celu li tylko powstrzymanie mnie przed popełnieniem samotnego aktu wolnej woli.
I ma to oczywiście swoje uzasadnienie
w rzeczywistej istotności. Choć pewnie
część świata przyjęłaby z radością brak konieczności posiadania prawa jazdy, ta jedna
rzecz pomiędzy nami i kręceniem bączków
na parkingu skutecznie uniemożliwia sporej
części ludzkości umieranie w męczarniach.
Szczęśliwie pozwala nam to również na
mieszkanie w jakkolwiek zagospodarowanej
przestrzeni, by nie musieć robić slalomów
pomiędzy ulicznymi bilbordami, straganami
na środku autostrad czy wojnami osiedlowymi, gdzie ekipa Pana z Klatki B wymordowuje
ekipę z Klatki C, która nie daje się przekonać,
że po 22 dzieci be-klatkowców już śpią.
Drugi aspekt formalnego świata natomiast, to ból udowadniania, że się jest na ten
przykład. Kiedy to konieczność wysłania
własnego aktu urodzenia do urzędu, z którego to zresztą urzędu ów akt musimy pobrać,
jest rzeczą tak absurdalną, że aż stanowi problem natury filozoficznej. Czy bowiem istnie-
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ję jako człowiek, jeśli nie ma potwierdzenia
mojego jestestwa w bardzo kiepsko zagospodarowanej szufladzie Urzędu Miasta? Czy
muszę za każdym razem udowadniać, że te
pieniądze, które zapłaciłem, to one są zapłacone i czy mógłbym poprosić o pozwolenie
mi być? I czy naprawdę, by otrzymać miejsce w akademiku, muszę być ekspertem od
prawa administracyjnego i załączyć 35 dokumentów dotyczących mojego stanu życia,
bytności moich rodziców, braci i sióstr, kuzynostwa, ile mamy krów na farmie i czy są to
krowy dojne, czy też może tylko ujeżdżamy je
dla zabawy w bardzo spowolnionym turnieju
rycerskim, gdzie w miejsce kopii używamy
mioteł, a miast zbroi nosimy koszulki ulubionego klubu piłkarskiego?
Zdaje się, że pytaniem, które chciałbym
zadać jest – kiedy kończy się potrzeba udowadniania, że się jest? I kiedy, na ten przykład, mógłbym choć część tych chorych obowiązków zrzucić na ten aparat państwowy, do
którego dokładam się przecież co miesiąc,
żeby funkcjonował jako tako? Czyż nie po
to od ust sobie odejmuję, by następnie do ust
pączka mógł wziąć ten urzędnik, żeby móc
powiedzieć li tylko chcę, a już palce spracowane pana Kowalskiego z Urzędu Czegokolwiek, wzięły sprawę moją i dzięki składając
podatnikowi, brały i czerpały z niej informacje, mówiąc – będzie Ci dane lub nie?
Gdyby tylko istniał jakiś sposób, jakaś
możliwość kompilacji wszystkich danych na
temat człowieka, który chce coś od Państwa,
jakaś, nie wiem, chmurka z moim imieniem
i nazwiskiem, gdzie, na ten przykład, wszystkie informacje, które Państwo kazało mi
mieć – byłyby, gdzie wszystkie dane na temat
mojej sytuacji rodzinnej – znajdowałyby się,
gdzie mógłby taki urzędnik sprawdzić, że
oto jest on, który chce, dajmy lub nie dajmy
mu, bo mamy wszystkie informacje. Trudno orzec, czy coś takiego jak obliczometr
(z angielska – compute) znajdzie kiedyś się
w naszym posiadaniu. A już połączenie tych
obliczometrów w jakąś taką, nie chcę rzec
sieć, bo to się kojarzy z pająkami, ale takie
pomiędzowanie (z łaciny inter) obliczometrów. I gdyby to się dało stworzyć, taki Profil
Człowieka to byłoby super.
Niemniej, są ważniejsze sprawy na głowie
Polaków. Na ten przykład – czy gdy dziecko
dowiaduje się o masturbacji w przedszkolu to
już podawać tabletkę, czy może jeszcze poczekać do podstawówki? Prawdziwe, nieludzkie, problemy.
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a także maswerków wykonanych z kształtek ceramicznych. Konsole pilastrów i głowice kolumn były zdobione ceramicznymi
kształtkami o motywach roślinnych i zwierzęcych. Północne szczytnice nad wejściem
zdobiły pozostałości istniejącej tam rozety. Na dachu występowały lukarny, które
podczas odbudowy dachu po zniszczeniu
w trakcie II wojny światowej zostały zlokalizowane niżej niż historyczne.

W TROSCE O ŚRODOWISKO
Dzięki unijnej dotacji możliwa była kompleksowa termomodernizacja i podniesienie efektywności energetycznej. Docieplenie wykonano od wewnątrz – tak, by nie
naruszać historycznego wyglądu obiektów.
W ścianach budynków odtworzono miejsca
lęgowe mazurków i jerzyków. Nisze gniazdowe w elewacji zaślepiono fragmentami
cegieł – identycznych, jak te użyte w obiekcie (widocznym elementem jest jedynie
otwór wlotowy).
Odwodnienie terenu wspierają obiekty
małej retencji – ogrody deszczowe, w których użyto specjalne gatunki roślin, zatrzymujące i filtrujące deszczówkę.
W zrewitalizowanym budynku przy Lastadii 41 znajduje się obecnie m.in. Urząd Pracy. / Fot. Piotr Wittman

LASTADIA
BUDOWĄ
ROKU 2019!
ZREWITALIZOWANE PRZEZ MIE JSK Ą SPÓ ŁKĘ GDAŃSKIE
WODY BUDYNKI DAWNEGO GIMNAZ JUM MIE JSKIEGO
I BURSY PRZY ULICY L ASTADIA 2 I 41 ZW YCIĘŻYŁY
W PRESTIŻOW YM KONKURSIE „BUDOWA ROKU 2019”.
TEKST Zuzanna Gajewska

D

zięki inwestycji przywrócono obu budynkom wygląd z okresu ich największej świetności. Co istotne, wszystkie działania prowadzono z uwzględnieniem historycznej wartości budynków, pod nadzorem
konserwatorskim. Wartość robót budowlanych wyniosła
ponad 41 milionów złotych netto.

- Gdańsk pięknieje, Gdańsk dba o swoje zabytki.
Odnawiając te historyczne obiekty ocaliliśmy ważną
część gdańskiego dziedzictwa oraz wykreowaliśmy
nowe ciekawe miejsce w mieście chętnie odwiedzane
przez turystów i mieszkańców. Jesteśmy dumni, że
nasze działania zostały docenione w tym prestiżowym
konkursie – mówi Ryszard Gajewski, prezes spółki
Gdańskie Wody.

PIERWSZY GDAŃSKI
BUDYNEK W STYLU NEOGOTYKU
Gmach Gimnazjum Miejskiego zaprojektował architekt
Carl S. Held, natomiast fasada została przeprojektowana
przez znanego berlińskiego architekta Friedricha Schinkla. Budynek oddano do użytku 3 sierpnia 1837. Był to
pierwszy gdański budynek w stylu neogotyku, który wyznaczył trend XIX-wiecznej architektury w Gdańsku.
Gmach otrzymał tablicę z napisem Artium Liberaliumatudiis sacrum (Przybytek studiów nauk wyzwolonych).
Ceglana elewacja została ozdobiona pilastrami i gzymsami. Niestety, obiekt został zniszczony w trakcie wyzwalania Gdańska w 1945 roku.

SZCZYTNICE, PILASTRY,
LUKARNY
Budynek przy ul. Lastadia 41 został wzniesiony w latach 1875-1878 jako siedziba dyrekcji poczty. Został
zbudowany w stylu neogotyckim z licznymi zdobieniami w postaci łuków, pilastrów, kolumn i gzymsów,

SIEDZIBA URZĘDÓW
Obecnie w budynkach mieszczą się miejski
Wydział Geodezji oraz Gdański Urząd Pracy.
To instytucje, które obsługują wielu klientów,
dlatego wielu mieszkańców będzie mogło odwiedzać zrewitalizowane budynki podczas
załatwiania urzędowych spraw.

FIRST NEO-GOTHIC
BUILDING IN GDAŃSK
The Academic Gymnasium Danzig was designed by architect Carl S. Held, while its facade was redesigned by famous architect Friedrich Schinkel from Berlin. The building was
commissioned on 3 August 1837. It was the
first neo-Gothic building in Gdańsk, which set
the trends for the 19th-century architecture in
the city. An inscription Artium Liberaliumatudiis sacrum (Sanctuary of Liberated Arts
Studies) was placed over the entrance to the
building. The brick elevation was adorned
with pilasters and cornices. Unfortunately,
the building was destroyed during the liberation of Gdańsk in 1945.

CORNICES, PILASTERS
AND DORMERS
The building on Lastadia Street 41 was
erected in 1875–1878 and it served as a seat
of the Post Office Management. It was built
in the neo-Gothic style, with numerous
adornments, such as arches, pilasters, columns and cornices as well as traceries made
from ceramic blocks. Pilaster consoles and
capitals were embellished with ceramic
blocks with flora and fauna motifs. There
were decorative rose windows over the en-

trance and dormers on the roof. During the
roof restoration after the Second World War,
the dormers were placed lower than the original ones.

ECO-FRIENDLY DESIGN
EU funding allowed for performing comprehensive thermal modernisation and improving energy efficiency. Internal insulation
made it possible to keep the historical exterior of the building intact. Tree sparrow and
swift nesting sites were restored in the walls.
Nesting niches in the elevation were sealed
with pieces of bricks – identical to the ones
used in the building (the only visible element is the inlet).
Drainage of the area is supported by small
retention elements, including rain gardens,
where special vegetation was planted to retain and filter rainwater.

OFFICE SEAT
The buildings currently house the Municipal Department of Geodesy and Gdańsk
Employment Office. These institutions
have many clients, therefore, many Gdańsk
inhabitants will have a chance to visit the
revitalised buildings while dealing with official matters.

Tak dziś wygląda budynek przy ulicy Lastadia 2. / Fot. Dominik Paszliński

ENGLISH

LASTADIA WINS THE 2019
BUILDING OF THE YEAR AWARDS
The buildings of the former Academic
Gymnasium Danzig and its Boarding
House on Lastadia Street 2 and 41, revitalised
by municipal company Gdańskie Wody,
won the prestigious contest ‘2019 Building
of the Year’.

The investment restored the buildings to
their former glory. What is interesting, all
works carried out aimed at preserving the
historical value of the buildings, under conservation supervision. The cost of construction works exceeded PLN 41 million net.
‘Gdańsk is flourishing, Gdańsk cares
about its landmarks. By restoring these historical buildings, we saved an important part of
Gdańsk heritage and created a new attractive
spot in the city, popular among tourists and
locals. We are proud that our investment was
recognised in this prestigious contest,’ said
Ryszard Gajewski, CEO at Gdańskie Wody.
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szykanowanych przez władze, wyrażał jasno
swoje zdanie, nierzadko narażając się na różne
represje rządzących. Stał się znany ze swoich
opozycyjnych poglądów, wyrobił sobie markę
osoby zaufania publicznego, autorytet.
Nie mogąc być dłużej dziennikarzem, został
pisarzem. Dorobek twórczy Lecha Bądkowskiego obejmuje prawie trzydzieści książek,
w większości poświęconych tematyce Pomorza. Współtworzył i czynnie działał w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, Związku Literatów
Polskich i polskim PEN Clubie.

PIERWSZY RZECZNIK
SOLIDARNOŚCI
W sierpniu 1980 roku, jako pierwszy z intelektualistów i ludzi kultury, poparł żądania strajkujących robotników. Dołączył do nich i został
pierwszym rzecznikiem prasowym ,,Solidarności”. Krótko potem spełniło się jego wielkie marzenie – został redaktorem naczelnym solidarnościowego tygodnika ,,Samorządność”.

DWA PLANY CZASOWE
Komiks „Fala wolności” rozgrywa się na
dwóch planach czasowych. Osią przewodnią
jest obecność i działania Lecha Bądkowskiego podczas sierpniowego strajku w Stoczni
Gdańskiej w 1980 roku. Natomiast w chwilach
wolnych, Bądkowski opowiada o swoim życiu
młodemu stoczniowcowi, przekazując mu
zdobyte doświadczenie i zwracając uwagę na
potrzebę niezależności.

SETNA ROCZNICA URODZIN

Komiks w cenie 25 złotych można nabyć w bibliotecznym sklepiku online oraz w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
Fot. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

KOMIKSOWA OPOWIEŚĆ

O NIEZW YKŁYM PISARZU
WOJEWÓDZK A I MIE JSK A BIBLIOTEK A PUBLICZNA W GDAŃSKU W YDAŁA KOMIKS „FAL A WOLNOŚCI.
OPOWIEŚĆ O LECHU BĄDKOWSKIM”, K TÓRY POWSTAŁ W RAMACH OBCHODÓW ROKU LECHA
BĄDKOWSKIEGO. PUBLIK AC JA POWSTAŁA PRZY WSPARCIU FINANSOW YM MIASTA GDAŃSK A.
TEKST Zuzanna Gajewska
ZDJĘCIE Wojewódzka i Miejska Bibliotek

Publiczna w Gdańsku

L

ech Bądkowski (1920–1984) to postać niezwykła. Ten urodzony w Toruniu dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i żołnierz,
związał swoje losy z Pomorzem. Choć nie był
z pochodzenia Kaszubą, czuł się nim w głębi serca. Po zakończeniu wojny powrócił z emigracji do
Polski, zamieszkał początkowo w Gdyni, a później, od 1951 roku do końca życia w Gdańsku
i starał się wpisać w nową rzeczywistość. Nie było
to łatwe, bo jako żołnierz walczący w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie był pod baczną obserwacją komunistycznej władzy, inwigilowany,
podsłuchiwany. Wykorzystywał każdy czas przynoszący w PRL nadzieję zmian na lepsze.

DZIENNIKARZ I PISARZ
W okresach przełomów włączał się aktywnie
w działalność społeczną, stawał w obronie osób

Twórcami komiksu o życiu tego niezwykłego
pisarza, społecznika i patrioty są Witold Tkaczyk (scenariusz) oraz Krzysztof Budziejewski (rysunek). Komiks powstał z okazji setnej
rocznicy urodzin Lecha Bądkowskiego. Projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu
ze środków Miasta Gdańska. Album w cenie 25
złotych jest do nabycia w bibliotecznym sklepiku online (wbpg.org.pl/produkt/60) oraz
w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Although he was not Kashubian by birth, he
felt so deep down. After the war, he returned
to Poland from emigration and initially
moved to Gdynia, to settle down in Gdańsk
in 1951, where he tried to adapt to the new
reality. It was not easy, because as a soldier
of the Polish Armed Forces who had fought
in Western Europe, he was under close observation of the communist authorities, surveilled, bugged. He tried to make the best of
every hope for the better in the Polish People’s Republic.

JOURNALIST AND WRITER
During political breakthroughs, he would
engage in social activities, stand up for people harassed by the authorities and openly
express his opinions, often putting himself
at risk. He became known for his opposing
views, making a name for himself and gaining
public trust and respect.
When he no longer could be a journalist, he
became a writer. Lech Bądkowski’s works include almost thirty books, mostly dedicated
to Pomerania. He was a cofounder and active
member of the Kashubian–Pomeranian Association, the Polish Writers’ Union and the
Polish PEN Club.

THE FIRST SPOKESMAN FOR
THE SOLIDARITY
In August 1980, as the first intellectual and
person of culture, he supported the demands
of striking workers. He joined them and became the first spokesman for the Solidarity
Movement. Shortly afterwards, his dream
came true – he became the Editor-in-Chief of
the Solidarity weekly ‘Self-Governance’.

TWO TIMEFRAMES

ENGLISH

The comic book ‘The Wave of Freedom’ is set
in two timeframes. The structural axis is the
presence and actions of Lech Bądkowski during the shipyard strike in Gdańsk in August
1980, while in his free time, Bądkowski talks
about his life with a young shipyard worker,
sharing his experience and underlining the
significance of independence.

A COMIC STORY ABOUT
A REMARKABLE WRITER

100TH BIRTHDAY
ANNIVERSARY

The Provincial and City Public Library in Gdańsk
released a comic book entitled ‘The Wave of
Freedom. The Story of Lech Bądkowski’ in
celebration of the Year of Lech Bądkowski. The
publication was co-funded by the City of Gdańsk.

Lech Bądkowski (1920–1984) was a truly
remarkable figure. He was a journalist, writer, social activist and soldier, born in Toruń,
who decided to spend his life in Pomerania.
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The authors of the comic book dedicated to
the life of this remarkable writer, social activist and patriot are Witold Tkaczyk (script)
and Krzysztof Budziejewski (illustrations).
The comic book came out on the occasion of
the 100th birthday anniversary of Lech Bądkowski. The project was co-funded by the City
of Gdańsk. You can buy the album for PLN 25
in the library online store (wbpg.org.pl/produkt/60) and the branches of the Provincial
and City Public Library in Gdańsk.
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JESIENNA ODNOWA W RADISSON BLU HOTEL , SOPOT

U N I K A L NĄ AT MO SFER Ę
K A M ER A L N EG O KU RORT U
DO SKONA LE POCZ UĆ
MOŻ NA W NOWO O T WA RT Y M
R A DIS S ON BLU HO TEL , S OPO T.
To właśnie teraz, podczas relaksującego
spaceru po plaży, zażyć można bogatego
w jod sopockiego powietrza, ale też zwyczajnie cieszyć się ciszą o które tak trudno
w wakacje. Unikalną atmosferę kameralnego kurortu doskonale poczuć można w nowo
otwartym Radisson Blu Hotel, Sopot. Ten
czterogwiazdkowy hotel zlokalizowany został
w spokojnej części Sopotu ubarwionej zielenią Sopockich Błoni, w odległości zaledwie
250 metrów od plaży. Architektura obiektu,
połączona z jego wyjątkowym położeniem,
doskonale sprzyja jesiennej regeneracji. Niezależnie czy podróżujesz z rodziną, przyjaciółmi czy biznesowo to właśnie tutaj złapiesz

JESIEN NA ODNOWA
W R A DISSON BLU HOTEL, SOPOT
SOPOT KOJARZY CI SIĘ Z LETNIM WYPOCZYNKIEM? TAK, TO ZDECYDOWANIE PIERWSZE I RÓWNIEŻ SŁUSZNE SKOJARZENIE,
WARTO JEDNAK SPOJRZEĆ NA KURORT Z INNEJ, MNIEJ OCZYWISTEJ PERSPEKTYWY. WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM WAKACJI SOPOT
ODKRYWA SWOJE DRUGIE OBLICZE, A ENTUZJASTÓW JESIENNEJ ATMOSFERY Z ROKU NA ROK PRZYBYWA – NAD MORZEM
PANUJE WÓWCZAS DUŻO SWOBODNIEJSZA, NIESPIESZNA ATMOSFERA, A MIASTO URZEKA KAMERALNYM KLIMATEM.
TEKST red.

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

S

opot staje się idealną destynacją dla
wszystkich miłośników spacerów po
ciągnącej się po horyzont plaży oraz
istnym rajem dla wypoczynku w SPA. Na każdym kroku czyhają na nas także nieoczywiste atrakcje, niecodzienne restauracje, puby,
ale także miejsca, by w spokoju poczytać
książkę czy po prostu porozmyślać, spoglądając na przestwór morza.
Oczywiście, w okolicach słynnego „Monciaka”, czyli pełnej atrakcji, reprezentacyjnej
ulicy Bohaterów Monte Cassino, kuszą kolorowe wejścia i gwar fascynujących konwersacji,
ale Sopot posiada także drugie oblicze, idealne
na spokojny, jesienny pobyt.

chwile wytchnienia, a do domu wrócisz przepełniony endorfinami.
Do dyspozycji gości pozostaje strefa Wellness&Spa Clinic z 12 gabinetami oferującymi
różnorodne metody pielęgnacji i kosmetologii. Przyjemną regenerację zapewnia również
strefa basenowa z wannami do hydromasażu,
basenem pływackim oraz saunarium. Oprócz
klasyków, takich jak sauna sucha, czy łaźnia
parowa, spędzić będziemy mogli czas w saunie ziołowej, czy niecodziennej saunie Rassoul, inaczej znanej jako…łaźnia błotna.
Po całym dniu błogiego relaksu, nie ma to
jak odprężyć się przy kieliszku dobrego wina.
Co ciekawe, Radisson Blu Hotel w Sopocie po-
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right here where you can find some rest and
come back to home full of endorphins.
Guests of the hotel have access to Wellness&Spa Clinic with 12 cabinets that provide different methods of care and cosmetology. Pleasant regeneration can also be
provided by pool area with tubs equipped
with hydromassage technology, swimming
pool and saunarium. Besides the usual suspects such as dry sauna or steam room, you
can spend some time in herbal sauna or unusual Rassoul sauna aka…mudbath.
After long day of blissful relaxation there
is no greater thing than a glass of good wine.

siada własną winnicę - Château Isolette, która znajduje się
w Dolinie Rodanu. Dzięki temu, niepowtarzalne umiejętności francuskich winiarzy rozświetlą każdy wieczór swoją wykwintnością i jakością, której nie da się podrobić.
Jak się zatem okazuje – jest co robić w Sopocie i to niezależnie od pory roku. Szczególnie bowiem krótsze i coraz
zimniejsze dni wymagają wręcz od nas, by dopieścić co nieco
swój organizm odpowiednią dawką endorfin. A gdzie lepiej
spędzić czas niż w pięknym, nadmorskim hotelu ze SPA? Koniecznie sprawdź ofertę na www.radissonbluhotelsopot.pl
i zaplanuj swój wyjazd nad morze.
ENGLISH

AUTUMN RENOVATION IN RADISSON
BLU HOTEL IN SOPOT
Do you associate Sopot with summer fun? Probably yes
and that is definitely first and right connotation, but it’s
worthwhile to look at this resort from another, less obvious
perspective. With the end of the summer, Sopot reveals it’s
second face and enthusiasts of autumn vibes are growing in
numbers every year – the atmosphere by the sea is much
more free, steady and the city itself charms visitors with
intimate climate.
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Sopot becomes a perfect destination for the
lovers of long walks on the beach and a paradise for SPA lovers. On every step you can encounter unique attractions, unusual restaurants, pubs, but also places, where you can
read a book in peace or just look at the sea
quietly and think.
Of course, the surrounding of the famous
“Monciak”, full of attractions, representative
Sopot street can tempt with flashy entrances
and hustle full of fascinating conversations,
but Sopot has another face to reveal, perfect
for quiet, autumn stay.
Right now, during relaxing walk by the sea,
you can feel the air, rich of iodine or just enjoy
the quietness, so hard to get during the summer. Unique atmosphere of an intimate resort
can by enjoyed in newly opened Radisson Blu
Hotel in Sopot. This four star hotel is located
in quiet part of Sopot, enriched by the greenness of Sopockie Błonia, about 250 m from the
beach. The architecture of the object is connected to its unique location, perfect for the
autumn regeneration. It doesn’t matter if you
travel with family, friends or in business, it’s

Interestingly, Radisson Blu Hotel in Sopot
has its own winery - Château Isolette in
Rhône Valley. Thanks to that, amazing skills
of French winemakers can brighten up every
evening with elegance and quality that cannot be faked.
As it turns out – there is a lot to do in Sopot,
independently of the season. Especially, when
days are shorter and colder, it is in our best interest to pamper ourselves with enough endorphins. There is no better place to do that, than
a SPA hotel right next to the sea! Check our offer at www.radissonbluhotelsopot.pl and plan
your next trip right now!
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ZAPOMNIJ O „HYGGE”, ZAPOMNIJ O „PY T”...

Na

Hipodromie zawody konne
przeniosły się już pod dach.
Pierwsze imprezy halowe za
nami, kolejne, bardzo liczne, przed nami.
W ciągu najbliższych miesięcy średnio w co
drugi weekend będzie można tutaj oglądać
zmagania sportowców.
Ale Hipodrom to nie tylko prężnie działający ośrodek sportowy. Działa tutaj także
pensjonat, w którym na co dzień mieszka
150 koni, działają szkoły jazdy, jest centrum
hipoterapii. A wszystko to w przepięknym
otoczeniu starych drzew i zieleni. Cały Hipodrom, łącznie z terenami zielonymi, to zabytek klasy zerowej - wyróżnienie takie przyznawane jest jedynie obiektom o najwyższej
wartości historycznej w skali światowej, które mogą być uznane za pomniki historii.
Nie dziwi zatem, że tak wiele osób wybiera to miejsce na spacery. Szczególnie jesienią, gdy mgły od morza i złocące się drzewa tworzą niezapomniany nastrój, a słone
morskie wiatry dbają o czystość powietrza.
A w tle, wśród tego wszystkiego, można wypatrzeć konie podczas treningów.
Przy głównym placu konkursowym, na
którym na co dzień trenują skoczkowie,
jest otwarta niewielka trybuna, można tam
usiąść, pooglądać treningi, zapomnieć o ca-

Z A P OM N I J O „ H Y G GE ” , Z A P OM N I J O „ P Y T ” ,

PR Z Y J DŹ NA SPAC E R
NA S OPO CK I H I PODROM
TEKST Alicja Kocik ZDJĘCIA Aleksandra Ziętak
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ZA PR A SZA M Y SER DECZ N IE
NA J ESIEN N E SPACERY NA
H IPODROM. ZA POM N ICIE
TU O CODZIEN N YCH
TROSK ACH I NA BIER ZECIE
DOBR EJ EN ERGII.
łym świecie. Tętent końskich kopyt, śpiew ptaków,
piękno okolicznej przyrody… i już myślami jesteśmy
gdzieś indziej, w innych czasach, w innym miejscu, bez
trosk i stresów.
Po co komu hygge, gdy może pospacerować po
Hipodromie?
Na terenie ośrodka działają dwie restauracje, Secretariat, zlokalizowana w zabytkowym budynku Trybuny
Honorowej, do której najbliżej jest od bramy przy ul. Polnej, oraz Unicorn zlokalizowana na piętrze głównej ujeż-
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dżalni, Hali Pomarańczowej, czyli tam, gdzie jesienią
i zimą odbywają się zawody. Z okien restauracji również
możemy podziwiać konie na padokach oraz podczas treningów, rozgrzewając się zimowa herbatą albo jesienną,
pyszną, zupą.
Na Hipodrom można wejść dawną bramą główną,
od ulicy Polnej. Jeśli chcemy dojechać kolejką SKM,
to od przystanku Sopot-Wyścigi do bramy Hipodromu
jest kilkaset metrów. Spacerując miniemy budynki zabytkowych trybun, stare stajnie oraz kompleks domów,
w których po dziś dzień mieszkają obecni i dawni pracownicy Hipodromu.
Nowa brama główna znajduje się przy ulicy Łokietka,
można tutaj zostawić samochód na bezpłatnym, ogólnodostępnym parkingu. Idąc od bramy po prawej stronie
możemy podziwiać konie na padokach, zaś po lewej stajnie mieszczące szkółki jazdy oraz nowoczesny kompleks
krytych ujeżdżalni.
Hipodrom zaprasza na spacery codziennie w godzinach 7.00-21.00. Wstęp na teren ośrodka jest bezpłatny,
zaś odwiedzający są proszeni o nie wchodzenie do stajni
i nie karmienie koni.
Zapraszamy serdecznie na jesienne spacery na Hipodrom. Zapomnicie tu o codziennych troskach i nabierzecie dobrej energii.
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ZŁOTA 44

ZE ŚWIETN Y M
W Y NIKIEM MIMO
KRYZYSU.

SPR AWDZA MY DLACZEGO!
NAJWYŻSZY APARTAMENTOWIEC W UNII EUROPEJSKIEJ USYTUOWANY
W SAMYM SERCU WARSZAWY TO IKONA LUKSUSU I NAJBARDZIEJ
PRESTIŻOWY ADRES W POLSCE – ZŁOTA 44 ZACHWYCA, INSPIRUJE
I ZASKAKUJE, KOLEJNY RAZ BIJĄC REKORD SPRZEDAŻY, MIMO
ZAWIROWAŃ NA RYNKU KAPITAŁOWYM W CZASIE PANDEMII.
TRZECI KWARTAŁ 2020 ZŁOTA 44 ZAMYKA, NOTUJĄC WZROSTY
ZARÓWNO W ILOŚCI PRZEPROWADZONYCH TRANSAKCJI, JAK I ICH
WARTOŚCI W TRZECH PIERWSZYCH KWARTAŁACH (2020 VS 2019).
CO WPŁYWA NA SUKCESY MIMO PRZECIWNOŚCI RYNKOWYCH?
TEKST I ZDJĘCIE Mat. Prasowe
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LUKSUS WCIĄŻ
ODPORNY NA KRYZYS

DLACZEGO WARTO
INWESTOWAĆ W LUKSUS?

Drugi kwartał 2020 roku i ogólnoświatowy lockdown spowodowały drastyczne skurczenie
się światowych gospodarek, w tym polskiej.
„Drugi kwartał już za nami. Ewidentnie
zaczyna się poprawa. Świat został „zalany”
pieniędzmi. W skali świata to 16 bilionów
dolarów przeznaczone na ratowanie gospodarek i wydaje się, że one zaczynają się odbudowywać za sprawą tych gigantycznych
środków. Wszystko to powoduje, że wraca
optymizm.” mówi Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert
i doradca finansowy.
Liczne pakiety pomocowe, obniżki
stóp procentowych, pożyczki dla przedsiębiorców mające na celu ograniczenie
skutków kryzysu spowodowały, że ożywienie w trzecim kwartale przebiegło szybciej
niż zakładano, a w ostatnich tygodniach
obserwujemy poprawę prognoz wzrostu gospodarczego.
Jak sytuacja ekonomiczna wpływa na
rynek nieruchomości luksusowych?
Drugi kwartał, trudniejszy ze względu
na zamrożenie gospodarki, spowodował
chwilowy zastój. Mimo tego transakcje na
ZŁOTEJ 44 wciąż dochodziły do skutku.
W kwartale trzecim sprzedaż powróciła
do jeszcze szybszej dynamiki dzięki czemu
całkowita ilość transakcji od stycznia do
września 2020 wzrosła o 50 proc., a wartość transakcji za trzy kwartały zwiększyła się o 82 proc. w stosunku do roku 2019.
Trzeci kwartał ZŁOTA 44 zakończyła ze
100 proc. wzrostem wartości transakcji vs
kwartał trzeci 2019.

„Regulacje i podatki w Polsce są korzystniejsze niż na zachodzie Europy. Polska oferuje stabilność i pozbawiona jest niepokojów
jakie znamy z USA, może być uznana jako
miejsce bezpiecznych inwestycji, zwłaszcza
w segmencie nieruchomości luksusowych.
Sprzedaż na ZŁOTEJ 44 pokazuje, że to bezpieczeństwo jest brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy
wiedzą, że liczba planowanych realizacji luksusowych inwestycji wyraźnie spada, a ich
wyprodukowanie zajmuje kilka lat. Wówczas
ceny nowych nieruchomości będą znacznie
wyższe. A zatem to wciąż dobry moment aby
zainwestować w luksus.” mówi Michał Skotnicki, Prezes Zarządu ZŁOTA 44, Prezes Zarządu BBI Development SA.
Sytuacja ekonomiczna w dużym stopniu
wpłynęła na wzrost wartości transakcji sprzedaży luksusowych apartamentów ZŁOTEJ 44 o 82
proc. vs identyczny okres trzech pierwszych
kwartałów ubiegłego roku. Spektakularne
transakcje takie jak sprzedaż trzypoziomowego penthouse’u na szczycie apartamentowca, czy inwestycyjny zakup trzech
apartamentów przez sportowca Kubę Błaszczykowskiego potwierdziły wysoką atrakcyjność segmentu luksusowego dla inwestorów.
Nowa rzeczywistość narzuciła także nowy
model pracy, prowadzenia biznesu czy rekreacji przez co zauważyć można znaczny wzrost
sprzedaży apartamentów o dużych powierzchniach umożliwiających wygodną aranżację.
„Zauważamy wzrost zainteresowania apartamentami o większych metrażach. Trend
pracy zdalnej utrzyma się dłużej. Mieszkańcy

ZŁOTEJ 44 to głównie przedsiębiorcy, dla

których przestrzeń biznesowa jest niezwykle istotna. Apartament o dużej powierzchni i dogodnym układzie pozwala na dowolne
i komfortowe zaaranżowanie przestrzeni do
pracy, która nie będzie kolidować z życiem rodzinnym.” – mówi Christopher Zeuner,
Head of Europe Amstar.

KOMPLETNA PRZESTRZEŃ
ZŁOTA 44 to apartamentowiec kompletny,

który oferuje bezpieczną przestrzeń do życia.
Na decyzję zakupową i wybór ZŁOTEJ 44 coraz częściej wpływa oferowane mieszkańcom
piętro rekreacyjno-sportowo-biznesowe, które
oferuje unikatowe w skali Europy udogodnienia. Część wspólna to 1800 m2 z całorocznym
jacuzzi o powierzchni 400 m2. W przestrzeni re-
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kreacyjnej znajduje się basen o imponującej
długości 25 metrów, sauna sucha, łaźnia parowa, sala masażu, w pełni wyposażona siłownia,
sala kinowa z symulatorem gry w golfa, a także
strefa biznesowa z VIP lounge i salami konferencyjnymi. Dostępny jest także pokój zabaw
dla dzieci. ZŁOTA 44 oferuje piwniczkę do starzenia win ze strefą degustacyjną. ZŁOTA 44
sprzyja zdrowemu stylowi życia.
Wszystkie apartamenty wyposażone są
w system klimatyzacji i wentylacji, który za
sprawą dedykowanych kanałów nawiewnych
i kanałów wyciągowych dostarczają czyste powietrze wprost do apartamentu. Woda w budynku jest zdatna do picia za sprawą własnej
stacji uzdatniającej. W każdym apartamencie
znajdują się uchylne panele okienne zapewniające dostęp do powietrza z zewnątrz. Sterowanie nimi tak jak i innymi elektronicznymi
elementami apartamentu możliwe jest zdalnie
dzięki Home Management System.
O potrzeby mieszkańców ZŁOTEJ 44 całodobowo dba profesjonalny concierge, a nad
bezpieczeństwem czuwa ochrona. Luksus
w przypadku ZŁOTEJ 44 to z pewnością doskonała centralna lokalizacja, najwyższa jakość
wykończenia wnętrz, wachlarz udogodnień
o skali rzadko spotykanej w Europie. To przede
wszystkim jednak komfort, bezpieczeństwo
i kompletna przestrzeń dla rodziny, biznesu
i rekreacji – wszystko pod jednym dachem.
Satysfakcjonująca sprzedaż apartamentów
ZŁOTA 44 stanowi potwierdzenie tezy o odporności rynku nieruchomości luksusowych
na kryzysy. Inwestycja w ten niewielki i wciąż
kurczący się z miesiąca na miesiąc segment obliczona jest na długofalowe zyski i jak twierdzą
eksperci stanowi obszar ograniczonego ryzyka.
W ofercie biura sprzedaży ZŁOTEJ 44
pozostaje już mniej niż 14 proc. apartamentów w tym dwa penthouse’y na 52. piętrze
apartamentowca.
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K
ALEXANDER
PIENIĄŻEK
Student dziennikarstwa, pasjonat

- ZABIERAMY DWA MIEJSK IE N IS SANY W TRA SĘ!
TEKST I ZDJĘCIA Alexander Pieniążek

motoryzacji, muzyki i wszystkiego co
daje dużo emocji. Przygodę z filmem
i fotografią zaczął na torze wyścigowym,
a teraz realizuje się na wielu innych
płaszczyznach. Zdolny leń.

ażdy zna kogoś kto w latach 80. pojechał
z całą rodziną “maluchem” do Chorwacji,
wziął bagaż, psa i w wątpliwym komforcie przejechał bezpiecznie niemałą trasę. Standardy podróżowania się zmieniły, a samochody
mają coraz wyraźniej określone zadania, jak np.
bycie autem weekendowym, do pracy, do miasta czy właśnie “w trasy”. My jako redakcja nie
lubimy sztampy, więc w podróż do Sopotu zabraliśmy dwa Nissany prosto z miejskiego gąszczu!
Czy tytułowe mieszczuchy pełne nowych technologii poradzą sobie w trasie?
Stolicę z trójmiastem dzieli około 400 kilometrów. Są samochody, które taką ilość kilometrów “połykają” bez większych problemów,
ale są takie dla których taki wypad mógłby być
męczący. A może technologia sprawi, że nawet

miejskie pomykacze poradzą sobie z tyloma
set kilometrami trasy na raz? Dzięki uprzejmości Nissan Polska mogliśmy to sprawdzić,
a do testu wzięliśmy najbardziej zurbanizowanych przedstawicieli marki - Micrę i Juke.
Rzućmy okiem najpierw na sylwetkę
samych aut. Pierwsza pod lupę idzie Micra.
Nie byle jaka Micra, bo w wersji Tekna – najwyższej, tej obok N-Sport, od której różni
się kilkoma detalami. Nie da się ukryć
że nowy “micrus” to już nie jest ten sam
samochód, którym była poprzednia generacja. To auto wskoczyło o segment wyżej,
jest dużo dojrzalsze, oferuje znacząco więcej miejsca i jest po prostu ładniejsza niż
poprzedniczka. Teraz to nie jest konkurent
najniższej klasy aut miejskich, tylko pełno-
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W YŻSZA POZ YCJA ZA
K IEROW N ICĄ DAJE POCZUCIE
W IĘKSZEJ KONTROLI NA D
AUTEM, Z W ŁASZCZA PODCZAS
M A N EW ROWA N I A...

MIESZCZUCHY NAD MORZE

prawny hatchback, który bez strachu może równać się
z konkurencją pokroju VW Polo. Skąd ta zmiana? Nissan zrezygnował z produkcji modelu Note na rynek Europejski, a w zamian powiększył tak lubianą na starym
kontynencie Micrę, tym samym samochód klasyfikuje
się do segmentu B.
Micra trafiła w moje ręce na tydzień przed podróżą
do Sopotu, dlatego też poświęcę jej trochę więcej uwagi.
Pod salonem już z daleka rzuciła mi się w oczy, a przyczynił się do tego żywy pomarańczowy kolor o nazwie
“Orange Energy”. Po zajęciu miejsca kierowcy, byłem
pod nie małym wrażeniem. Pierwszym elementem który od razu rzuca się w oczy to deska rozdzielcza obszyta
skórą w kolorze nadwozia, a w niej ładnie wkomponowany ekran multimediów. Całość wygląda naprawdę spójnie i nie czuć tu tandety. Przyznam, że spodziewałem
się bardziej stonowanego samochodu. Zanim odpaliłem
auto, kolejną rzeczą jaka przykuła moją uwagę to “słuchawki” w zagłówkach. O co chodzi? Nissan, wraz z szanowaną marką audio Bose, stworzył system który zwiększa przestrzenność dźwięku w samochodzie, a jednym
z widocznych elementów tego systemu są właśnie głośniki w zagłówkach, które wizualnie przypominają słuchawki. Kolejny fajny “feature” ze strony Nissana. Miło
się patrzy jak auto o renomie pierwszego, bezpiecznego
samochodu przechodzi taką metamorfozę. Niejeden nastolatek nie powstydziłby się nowej Micry. Po pewnym
czasie irytuje jednak brak podłokietnika.
Sercem Micry jest benzynowy silnik Xtronic o szalenie popularnej pojemności 1 litra i mocy 100 koni mechanicznych, które w mieście są w zupełności wystarczającą

wartością. Jazda nową Micrą jest naprawdę
przyjemna, autko jest reaktywne i nie czuć
w nim “zamułki”, co zdarza się w autach o tej
mocy i pojemności. Co jeszcze oferuje nam
Micra? Automatyczną skrzynię biegów, która
działa naprawdę sprawnie, nie ma humorków
ani niezrozumiałych zachowań, co często się
zdarza w autach przepełnionych technologią. A co do technologii… Jest to najmniejszy
przedstawiciel marki, ale to go nie powstrzymuje przed tym, żeby być tak samo high-tech
jak jego więksi bracia. Na pokładzie mamy
wiele systemów bezpieczeństwa, od tych klasycznych jak czujniki parkowania, po te bardziej wyszukane, jak kamery 360 (w aucie tej
klasy!), kontrolę pasa ruchu czy awaryjne hamowanie, które mogę potwierdzić, że działa
zaskakująco dobrze. Podczas awaryjnego hamowania na autostradzie wcisnąłem hamulec
chwilę po tym jak zrobił to samochód. Pytanie brzmi czy to Nissan reaguje szybko, czy ja
wolno… W każdym razie, w sytuacji awaryjnej
poczułem się bezpiecznie, mimo że autostrada i prędkości rzędu 130 km/h z założenia nie
są codziennością dla Micry. Cena tego cudaka
w pełnym wyposażeniu to wydatek mniejszy
niż 80 tysięcy, a cena startowa to 55 tysięcy zł.
Jeszcze kilka słów o nowym Juke’u. Niestety nie miałem z nim okazji spędzić tyle
czasu co z Micrusem, ale zdanie na temat
auta zdążyłem sobie wyrobić.
Jest to samochód, który od początku
swojego istnienia wzbudzał kontrowersje.
Przede wszystkim wyglądem, ale też tym, że
był jednym z pierwszych crossoverów w latach, kiedy ten termin dopiero powstawał.
No bo co to jest ? Podwyższony hatchback
o mocno osobliwym wyglądzie, który nie
każdemu podpasował. Mnie – jak najbardziej i uważam że ta “owadzia” stylistyka ma
swój urok, wyróżnia się. Stylistycznie to jest
ta sama historia co Ford Puma, ale po japońsku – z ostrzejszymi liniami i fakturą. Pod
maską Juke’a siedzi silnik DIG -T o mocy 117
koni, również generowane przez litrową jednostkę. Tutaj już mocy trochę brakuje z racji
tego, że to autko ma swoje rozmiary. W testowanym egzemplarzu mieliśmy skrzynię
automatyczną, choć za dopłatą 8 tysięcy
możemy wyposażyć nasz samochód w 7-biegowy automat. Moim zdaniem w takim samochodzie to must have, choć manual działa bez zarzutów. Stylistycznie auta Nissana
się pokrywają, lecz nie są kalką, jak u wielu
modeli z konkurencji. W środku stylistyka
Nissana jest zachowana, skóra ekologiczna na desce rozdzielczej to naprawdę fajny
zabieg, a z racji tego, że to wersja N-Design,
nadwozie jest dwukolorowe, auto wyposażone jest w 19 calowe felgi i kilka stylistycznych smaczków, które tworzą zgraną całość.
Jak już pisałem, Juke jest dość osobliwy

JEST TO SA MOCHÓD, KTÓRY OD
POCZĄTKU SWOJEGO ISTN IEN I A
WZBU DZA Ł KONTROW ERSJE.
PR ZEDE WSZ YSTK I M W YGLĄ DEM,
A LE TEŻ TY M, ŻE BY Ł JEDN Y M
Z PIERWSZ YCH CROSSOV ERÓW
W LATACH, K IEDY TEN TER MI N
DOPIERO POWSTAWA Ł.
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to jest minimum do żwawej jazdy w mieście,
to na autostradzie czujemy czym jedziemy. Możliwe że te 17 koni z Juke’a w Micrze
poprawiłoby sytuację zauważalnie. Drugi
brak jaki odczułem to raczej fanaberia,
ale w trasie fajnym gadżetem jest aktywny
tempomat, który dostosowuje prędkość do
pojazdu przed nami lub, inaczej mówiąc,
po prostu wyhamowuje do bezpiecznej odległości i ją utrzymuje. W trasie cudowna
sprawa, automatyzacja jazdy to przyszłość,
wcale nie taka daleka. Mimo wielu technologii na pokładzie Micry, tego mi zabrakło, ale
to w stu procentach zrozumiałe. W końcu to
samochód do miasta. Ostatnią uwagę jaką
mam to wygłuszenie. W środku powyżej 120
km/h zaczyna się robić głośno, ale świetny
system audio od Bose rozwiązuje ten problem szybko. Poza tym, to kolejny problem
trasowy, a to nie do tego stworzono ten samochód. A co u Kasi?
Katarzyna pierwsze na co zwróciła uwagę podczas postoju to właśnie głośny szum
wiatru przy wyższych prędkościach. Poza
tym, zmora małych silników, czyli brak
mocy. Co za tym idzie, aby nasze samochody utrzymywały w miarę rozsądne prędkości, wskazówka od obrotów utrzymuje się
powyżej 2,5 tysiąca, a to nie wróży zbyt ekonomicznego spalania. Oba auta spaliły około 8-9 litrów, nie jest to dużo, ale myślę że
przy odrobinie większej mocy udało by się
zbić tą wartość o litr lub nawet dwa.
Poza typowo “miejskimi” problemami
nie spotkaliśmy się z jakimiś niespodziankami podczas prawie 1000 kilometrowej

ZA K R ĘT Y CZ Y ŁU K I N I E
BY ŁY DL A N I E J PROBLE M E M,
NAW ET PR Z Y PR ĘDKO Ś CI ACH
AU T O STR A DOW YCH. CZ U ŁE M
SI Ę PO PRO ST U PEW N I E...
i jest kilka niuansów stylistycznych, które
mi się nie podobają, np nawiewy. Poza tym,
jest wyróżniającym się na tle konkurencji
crossoverem z charakterem.
Po mieście samochód porusza się jak
ryba w wodzie, wyższa pozycja za kierownicą daje poczucie większej kontroli nad
autem, zwłaszcza podczas manewrowania,
a przez swoje obłości i widoczne krawędzie
samochodu parkuje się nim bezproblemowo. Miałem wrażenie, że Nissan poprawił
widoczność z tyłu względem poprzedniej
generacji. W sumie, jakie to ma znaczenie

jeśli nasze auto jest uzbrojone po lusterka
w technologie pomagające na miejskie wojaże? Za podstawowego Nissana w wersji Visia
zapłacimy około 75 tysięcy zł, za wersję topową, około 100 tysięcy.
Koniec o samych samochodach. Pora
w trasę.
Przed wyjazdem na podbój wybrzeża
spotkaliśmy się pod Salonem Nissan Zaborowski. Ja podjechałem Micrą, a Juke już na
nas czekał. Po wymianie kilku zdań wzięliśmy się za pakowanie. Z racji tego, że jechaliśmy nagrywać wywiady, robić sesje i kilka

trasy. Auta te nie są krążownikami, które
połykają trasy w niezauważalny sposób, ale
tego też się spodziewaliśmy. Myślę, że każdy zakładał trochę gorsze wyniki końcowe
tego testu. Nissan zaskoczył nie tylko mnie
jako petrol-head’a, ale też moich kolegów
z redakcji. Pytanie “to serio jest Micra? Ta
micra?” słyszałem nie raz i to nie jest bezpodstawne. Metamorfoza jaką przeszła jest
godna podziwu, a dojrzałości może się uczyć
niejeden “mieszczuch” z konkurencji, która
powinna się mieć na baczności. Nie bez powodu Micra jest hitem sprzedażowym Nissana, a ta wielka zmiana przyniesie na pewno
same korzyści.

innych kreatywnych tematów, sprzętu nie
było mało. Światła, statywy, laptopy, plecaki,
aparaty. Była też stylistka, a stylistki mają to
do siebie, że razem z nimi jedzie jedna walizka
większa od niej samej lub dwie niewiele mniejsze. Po naradzie logistycznej i rozdysponowaniu rzeczy między autami, udało się schować
wszystko! Wszystko poza półkami z bagażników, które zostawiliśmy w salonie… Ale to
nic, w końcu nikt nie spodziewał się hektolitrów pojemności.
Zajęliśmy miejsca i ruszyliśmy w trasę. Ja
Micrą, a moja redakcyjna koleżanka Jukiem.
Z racji tego, że miałem styczność z mikrusem
wcześniej, wiedziałem jak się zachowuje w trasie. Jest przede wszystkim stabilniejszy niż się
spodziewałem. Wąskie opony i mały rozstaw
osi nie są wróżbą stabilnej jazdy, ale tutaj nie
czułem większego dyskomfortu. Nawet podczas wyprzedzania tirów itp. Micra jest zwarta
i nie “lata” po całej jezdni. Zakręty czy łuki nie
były dla niej problemem, nawet przy prędkościach autostradowych. Czułem się po prostu pewnie, czego ciężko się spodziewać po
aucie tej klasy. Jedyny rzeczywisty brak jaki
czułem w trasie to brak mocy. O ile 100 koni

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Jeśli chodzi o Juke’a, ten nie zmienił się za
wiele, został udoskonalony, poprawiony, ale
nie przeszedł tak znaczącej kuracji jak mniejsza siostra. Jest to auto, które świetnie spełnia
swoje zadanie – bycie miejskim suvem, dającym poczucie bezpieczeństwa i niesprawiającym problemów właścicielowi. A przy okazji
ma się wyróżniać stylistycznie. Taki właśnie
jest. Ma kilka wad, jak te wygłuszenie czy trochę zbyt plastikowe wykonanie, ale to są kwestie nieuniknione.
W moim odczuciu są to dwa naprawdę udane samochody, które poza tym, że spełniają
swoją miejską role, są uniwersalne. I to jest cecha, którą w tym tekście chciałem udowodnić.

PÉLICANRESTAURANT
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Bohaterów Monte Cassino 63, 81-767 Sopot
www.pelicansopot.pl
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PÉL IC A N T O J EDNO
Z NA JC I EK AWS Z YC H
I NA J BA R DZ I E J
AT R A KC YJ N YC H K U L I NA R N I E
M I E J S C NA M A PI E S OP O T U.

RESTAURACJA
PÉLICAN
TEKST Katarzyna Woźniak ZDJĘCIA Mat. Prasowe

P

élican to jedno z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych
kulinarnie miejsc na mapie Sopotu. Wyśmienita lokalizacja
w Centrum Haffnera przy ul. Bohaterów Monte Cassino zaprasza turystów i wszystkich gości, którzy wybrali Sopot jako miejsce wypoczynku.
Restauracja Pélican słynie z dopracowanego i różnorodnego menu.
Klienci szczególnie chwalą różnorodną ofertę tapas, nieoczywiste połączenia smaków w zupach, zaskakujące dania z grilla lawowego, a także
sycące i pyszne dania główne. Owoce morza, pizza i różnorodne desery
tworzą bogatą ofertę smaków, która pozwoli zaspokoić najbardziej wybredne gusta. Gościom polecamy również ofertę autorskich koktajli.
Bogata karta wyselekcjonowanych win umili każde mniej formalne spotkanie. Wieczorami barmani zaskakują gości kreatywnością i zaskakującymi pomysłami na drinki.

Nowoczesny, industrialny, a przy tym
jasny i gościnny wystrój restauracji zachęca
do częstych powrotów. Klienci chwalą przestronność restauracji Pélican – można tu
zorganizować nieformalne spotkanie w większym gronie, rodzinną uroczystość albo niezapomnianą kolację. Lokalizacja tuż przy
głównej arterii turystyczno-rozrywkowej
sprzyja również większym grupom. W ciepłych miesiącach restauracja zaprasza do
letniego tarasu, z którego goście mogą obserwować tętniący życiem Monciak.
Pélican to obowiązkowe miejsce na mapie
Trójmiasta.
ENGLISH

PÉLICAN RESTAURANT

The Pélican is one of the most interesting
and culinary attractive places on the map
of Sopot. Perfectly located in the Haffner
Centre by the main street, Bohaterów Monte
Cassino, it warmly welcomes tourists and all

guests that chose to spend their leisure time
in Sopot.
Restaurant Pélican is famous for its
well-planned and diverse range of gourmet
options and is especially appreciated for its
extensive tapas menu, unusual flavors mixed
in soups, unexpected dishes from lava stone
grill, not to mention filling and delicious
main courses. Seafood, pizza, and surprising
desserts create a wide offer of flavors that will
definitely satisfy even the most demanding
guests. A great choice of carefully selected
wines will tastefully complement every less
formal meeting. One should also try original
cocktails, especially in the evenings when the
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bartenders surprise guests with creative and
fabulous drinks.
The modern and industrial, yet bright and
hospitable interior of the restaurant encourages guests to visit it more often. Clients are
also pleased by the open space of the Pélican
– one can organize informal meetings, family ceremonies, or unforgettable dinners. The
excellent location close to the main tourist
street is a great option for the biggest groups.
In warmer months, guests can enjoy sitting
outside on the summer terrace and observe
lively Bohaterów Monte Cassino Street.
Pélican is a must-visit place on the map
of Tricity.
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BO
DY
POSITIVE

PAWEŁ
NOWAK
Urodzony w 1983. Pisze. Scenariusze, sztuki,
copy i dialogi do gier. Wyższe wykształcenie,
ale bez przekonania. Pełen nadziei pesymista.
Chciałby umrzeć w chwale albo katastrofie
lotniczej. Półżyje i tworzy w Warszawie.

M

uszę przyznać, że dosyć wcześnie zauważyłem,
że mam pospolite nazwisko. Nigdy nie chciałem go
zmieniać, ale może dlatego zawsze chciałem mieć
drugie imię?
W zasadzie tylko dlatego zastanawiałem się nad
przyjęciem bierzmowania, bo chciałem się podpisywać Paweł G. Nowak.
Ale kiedy okazało się, że nie ma Św. Gastrofazy, moje drogi z Kościołem rozeszły się ostatecznie.
Pewnie, nazwisko to nie wszystko.
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Chyba, że w PKP.
Nazwisko nie sprawia, że jesteś fajniejszy.
Chyba, że nazywasz się jak Samuel L.Jackson.
Liczy się to, co jest w środku.
Ja mam w środku prawie 38 lat pracy nad masą, więc jeśli
teraz skupię się na rzeźbie, to myślę, że będę całkiem ciachowatym 70-latkiem.
Przez „teraz” mam na myśli „od przyszłego poniedziałku”. Bo na dobre rzeczy warto poczekać.
Nie zamierzam ukrywać swojej wagi i odważnie powiem,
że ważę deczko ponad 200 lb.
I mimo tego, nic mnie tak nigdy nie bawi, jak kiedy jakiś
gruby się wywali.
Albo jak tańczy.
Ja nie tańczę.
Chyba, że nikt nie patrzy. Wtedy wyglądam, jak Anna Lewandowska przebrana za grubaskę.
Taniec p. Lewandowskiej nie wszystkich jednak rozbawił
i nawet wywołał lawinę oskarżeń. Annie Lewandowskiej zarzucono, że jako osoba znana i bogata nie świeci wystarczającym
przykładem dla swoich biednych i grubych obserwatorów.
Raz, że nie przypuszczałem, że bycie sławnym i bogatym
wiąże się z tak dużą odpowiedzialnością. A dwa, naprawdę
nie wiem, czemu nikt mnie nie zapytał o zdanie?
Moje sukcesy w byciu body positive mógłbym wyliczać bez końca. A i mam na ten temat mnóstwo przemyśleń.
Mianowicie nic mnie to nie obeszło, bo nie obserwuję profilu
Anny Lewandowskiej.
Uważam, że nie należy żyć, oglądając się na innych.
Należy żyć tak, jak była minister edukacji Zalewska z uśmiechem. Tak szerokim, jakby się właśnie podpierdoliło
pieniądze z PCK.
Ale humor, podobnie jak podejście do wiary, wagi lub płacenia podatków jest rzeczą subiektywną.
Mnie ostatnio np. rozbawiło, kiedy Prezydent powiedział,
że Polska ostatni raz taka silna jak teraz, była w XVII wieku.
Ze spokojem czekam więc na nowy potop szwedzki i rozbiory.
I tu, jeśli mogę wybierać, to chciałbym się oddać we
władanie Czechom. Państwu, które podobnie, jak ja, odeszło od kościoła przez narkotyki i pornograficzną ekspansję. Nie widzę lepszego zaborcy, więc jeśli możemy wybierać, to jest moja sugestia.
Pozostając jednak w duszy Polakiem, złośliwie oddałbym
im całą Polskę, poza wąskim pasem wybrzeża. Tak, żeby widzieli morze z okien, ale wciąż nie mieli do niego dostępu.
Czy ja chciałbym się zmienić? Schudnąć, zdrowiej się odżywiać i poczuć się lepiej?
Jednym słowem, czy chciałbym być kimś innym?
Trochę tak, ale nie na tyle, żeby coś z tym robić.
Eh, gdyby tylko otyłość była wyleczalna, jak homoseksualizm…
Episkopat wyszedł do swoich wiernych z inicjatywą pomocy w leczeniu tej orientacji, a o wiernych grubaskach,
jak zwykle zapomniano. Co jest o tyle paradoksalne, że
trudno nas przeoczyć.
Ale zastanawiam się, czy taka terapia leczenia z LGBT
będzie płatna?
Dla kolegi pytam.
Zgłodniał kiedyś, zwiedzając San Francisco, a po powrocie nie mógł się nachwalić tamtejszych paróweczek.
Teraz podobno szuka jakiejś dobrej diety.
Ja już się obawiam o jego efekt jo-jo.
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UŚW I A DA MI AJĄC SOBIE
K ROK PO K ROKU Z CZEGO
SK ŁA DA SIĘ NASZA Ż Y W NOŚĆ,
MI A ŁYŚM Y POTR ZEBĘ
DZIELEN I A SIĘ TĄ W IEDZĄ.
Cześć! Jesteśmy dzisiaj z dziewczynami z Czytaj skład.
Jagoda Fabicka i Katarzyna Rada. Powiedzcie, skąd
w ogóle pomysł na Czytaj skład?
Jagoda Po prostu nagle się pojawił jako odpowiedź na ota-

:

czającą rzeczywistość. Uświadamiając sobie krok po kroku
z czego składa się nasza żywność, miałyśmy potrzebę dzielenia się tą wiedzą. Udało nam się w odpowiednim czasie
z tym tematem dotrzeć do wielu czytelniczek i czytelników,
okazał się dla nich bardzo nośny i ciekawy.
Katarzyna Wiedziałyśmy, że takie proste informacje rozwiązują wiele problemów i mają realny wpływ na jakość diety, a co za tym idzie na stan zdrowia. Nasze przedsięwzięcie
jest realizowane już od pięciu lat, ale dużo wcześniej podchodziłyśmy do tematu. Chodziło po prostu o to, że same często
byłyśmy zdziwione, badając co tak naprawdę jemy, co dajemy rodzinie do jedzenia. To czy nie tylko my interesujemy
się tematem, sprawdziłyśmy to w prosty sposób, zakładając
fanpage na facebooku. Okazało się, że publikując tak proste
informacje jak pokazanie składu bardzo podstawowego produktu typu twarożek czy parówki, same byłyśmy zdzwione,
że temat jest tak nośny, robi wysokie zasięgi, że czytelnicy
tak żywo reagowali. Bardzo szybko ten fanpage urósł do kilkudziesięciu tysięcy obserwujących, co było dalej…?
Jagoda Rozkręcałyśmy się faktycznie ekspresowo. W pierwszym roku liczba naszych czytelników przekroczyła 100 tysięcy osób, to ponoć bardzo duże osiągnięcie, bo wydaje się
książki o tym jak zdobyć 30 tysięcy fanów w rok. Nam udało
się to wiele szybciej. Prosty, nośny temat i nasza otwarta, zainteresowana poszerzaniem wiedzy społeczność, sprawiła,
że projekt urósł tak sprawnie.

:

:

C Z YTAJ
SKŁAD

TEKST Katarzyna Paczóska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Liczba fanów stale rośnie. Obecnie na facebooku
macie ponad 230 tysięcy. Generalnie, świadomość
Polaków rośnie razem z waszymi fanami, ponieważ
rzeczywiście ta forma jest bardzo prosta, ale niektórzy
ludzie po prostu nie zdawali sobie sprawy z tego co
jedzą i nie czuli takiej potrzeby, by to sprawdzać,
prawda? Widziałam też, że macie już aplikację. Czy od
początku zastanawiałyście się nad taką formą, czy to
wyszło w międzyczasie?
Katarzyna Ta aplikacja wyszła w trakcie. Wymyśliłyśmy ją

:

jako aplikację edukacyjną, więc nie spełnia funkcji skanowania produktów, ale edukuje. Można w niej w łatwy
sposób sprawdzić jaki będzie najlepszy wybór w sklepie. Są tam kolory do oznaczenia, które składniki w danym produkcie uważamy za pożądane, które za zbędne,
ale dla naszego organizmu jeszcze ok i na czerwono
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na składniki pożądane i bezpieczne oraz
zbędne i niewskazane.
Na razie edukujecie Polki i Polaków
w kwestii czytania składu, ale czy
zastanawiałyście się może, żeby
edukować w kwestii moralnego
pochodzenia jedzenia, żywności?
Jagoda Zaczynamy o tym mówić. Mówimy też

:

na przykład o tym, czy w ogóle możliwym jest
znalezienie naprawdę ekologicznego awokado.
To jest duży problem, podobnie jak z olejem
palmowym. Powoli, małymi krokami poruszamy ten temat, nie chcemy być restrykcyjne, bo
wiemy, że to odstrasza.
Katarzyna To nasza taktyka, metoda małych
kroków jest nam bardzo bliska. Wiele razy
przekonałyśmy się, że dużo więcej da się zrobić w ten sposób, czyli nie zabraniać niczego,
nie mówić, że cukier to zło, tylko raczej mówić o tym, że warto go ograniczyć i dlaczego.
Wracając do pochodzenia produktów, to tak,
mówimy o tym, ale zauważyłyśmy, że trzeba
mówić o pewnych tematach dosyć ostrożnie,
z wyczuciem i delikatnością, bo pod tym jedzeniem są często ukryte wartości, którymi ludzie
posługują się w życiu i podważanie ich, mówienie komuś: nie jedz mięsa!, jest naruszaniem
jego zasad i przekonań. Trzeba o tym mówić
ostrożnie, tak samo o pochodzeniu produktów,
tutaj nie do przecenienia jest rola koncernów
żywnościowych. Przekonanie choćby jednego
z kilku największych producentów do zmniejszenia zużycia oleju palmowego sprowadzanego z Azji, jest dużym sukcesem i to właśnie robimy. Dobrym przykładem są tu chipsy, gdzie po
kilku miesiącach naszych publikacji na temat
zawartego w nich oleju palmowego, zobaczyłyśmy na rynku pierwsze produkty bez tego
składnika. Mamy u nas dobry olej rzepakowy,
słonecznikowy czy choćby europejską oliwę
z oliwek. Wybierając produkty świadomie jemy
lokalnie i znacznie skracamy drogę transportu
różnych produktów do naszych domów. Podobnie sprawa ma się z awokado, można u nas
kupić pochodzące z Izraela czy Portugalii, ale
trzeba to sprawdzać podczas zakupów.

:

TA KSI Ą ŻK A ŁĄCZ Y DW IE
R ZECZ Y: PROSTE GOTOWA N IE
ZE ŚW I A DOM Y M GOTOWA N IEM,
CZ Y LI ŚW I A DOM Y M
W Y BOR EM PRODU KTÓW.
oznaczamy składniki produktów, które w naszym najlepszym przekonaniu mogą nam nawet szkodzić.
W Czytaj skład zajmujecie się także kosmetykami. Czy
w aplikacji również jest znajdziemy?
Jagoda Nie, w aplikacji nie ma kosmetyków. To jest jeszcze

:

bardziej skomplikowany temat, Myślę, że niedługo z nim ruszymy. Już kiełkują nowe pomysły, więc będziemy tym także się zajmować.

:

Katarzyna Nasz zespół jest dość mały, więc nie wystarcza

nam czasu na kolejny szeroki temat jakim są kosmetyki.
Mamy plany, ale tyle jest pracy wokół samej żywności, że
nie znalazłyśmy jeszcze wolnych mocy przerobowych. Temat jest trudniejszy, poprzez choćby samo to, że nazwy na
kosmetykach są łacińskie.
Myślałyście o powiększeniu składu zespołu?
Katarzyna Oczywiście. Na razie mamy ludzi współpracują-

:

cych dietetyków, czy ściślej dietetyczki, bo to głównie same
dziewczyny.
Jagoda: Kilku naukowców.
Katarzyna Pracujemy z Jagiellońskim Centrum Innowacji
i z SGGW.

:

Bardzo merytoryczne podejście.
Katarzyna Planujemy i nowe miejsce, i duży zespół, do któ-

:

rego się codziennie przychodzi. Wtedy nasze przedsięwzięcie na pewno nabierze rozmachu.
Jagoda Zresztą, zaczynamy kolejne kroki też z wam, cieszy nas to.

:

Liczymy na interesujące felietony. Macie już
pomysły na tematy?
Jagoda Tak, dzisiaj rodziły się od samego

:

rana, już zapisuję kolejne, ale na razie ich
nie zdradzę.
Widziałam też, że wydałyście książkę
z przepisami. Czy tam znajdują się tylko
przepisy, czy również cenne wskazówki
odnośnie składników?
Katarzyna Ta książka łączy dwie rzeczy: pro-

:

ste gotowanie ze świadomym gotowaniem,
czyli świadomym wyborem produktów. Pomysł jest nasz, wydawnictwo zwróciło się do
nas propozycją wydania książki. Oczywiście,
myślałyśmy o tym wcześniej, więc miałyśmy
sporo gotowego materiału. Główną myślą naszej książki jest to, żeby nie bać się gotować
z bardzo prostych i podstawowych składników,
nie bać się gotować z tego, co jest w lodówce,
nie zaprzątać sobie głowy, że brakuje jednego

składnika do azjatyckiej zupy. Po prostu, nie
bać się zastępować produktów, aby po prostu
jeść dobrze i zdrowo.
Dobrze, zdrowo i żeby gotowanie nie
zajmowało mnóstwa czasu.
Katarzyna Czas jest głównym problemem,

:

więc to świetna pozycja dla osób, które może
odżywiałyby się lepiej, ale nie znajdują na
to czasu. Dużo mówimy w tej książce o zakupach, jak je zrobić prosto i szybko, żeby
mieć pod ręką różne rzeczy. Jest bardzo dużo
produktów z długim terminem przydatności,
który w ogóle im nie szkodzi, nie tracą na jakości. W książce jest też sporo informacji odnośnie substancji dodatkowych, tam gdzie
uważamy, że szczególnie warto zwrócić uwagę na skład produktu. Ostatni rozdział jest
streszczeniem tej edukacyjnej aplikacji. Są
w nim grupy produktów, jak np. wędliny, nabiał, słodycze, płatki śniadaniowe, rozpisane

Są rejony bezpieczne i mniej. Niestety,
powstała mafia awokado i rolnicy są
wykorzystywani. Rzeczywiście, coraz więcej
osób o tym wie i warto byłoby poszerzać
i edukować odbiorców. Widziałam, że na
stronie, pod logotypem, macie informację:
Decyduj, czyli czytaj skład i decyduj.
Fajnie, że stawiacie na to, aby odbiorca
sam decydował, że nie bombardujecie go
różnymi informacjami, tylko pokazujecie, że
można żyć bardziej świadomie.
Katarzyna Do tego nasza rola ma się sprowa-

:

dzać. Jak zwykle w życiu, wszystkie perswazyjne metody długofalowo działają, a wszystkie
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C Z Y TA J S K Ł A D

...PR Z EDE WS Z YS T K I M
PR Z E M YS Ł
S P OŻ Y WC Z Y M I A Ł
DUŻ Y W PŁY W NA T O,
Ż E PR Z E S TA L I Ś M Y S I Ę
ODŻ Y W I AĆ Z DROWO
NA C O DZ I E Ń.
autorytarne, narzucające są niemile widziane.
Nikt nie lubi być bombardowany i krytykowany jednocześnie, więc pomalutku, zaczyna się
dziać dobrze. Ktoś nam napisał: jak możemy
polecać chipsy, gdy zrobiłyśmy zestawienie
chipsów solonych i polecałyśmy takie bez
wzmacniaczy smaku i oleju palmowego.
Jagoda Pozwalamy sobie używać hasła: polecam i to budzi czasem kontrowersje.
Katarzyna Polecamy w takim wypadku te
chipsy solone, które same w sobie nie są bogate w wartości odżywcze i to nie jest produkt,
który w ogóle warto jeść. Jak już jednak ktoś
ma wybrać i ma w ogóle wejść na ścieżkę świadomego wyboru żywności, to jest dużo większa
szansa, że to zrobi i pójdzie tą drogą, jeżeli będzie mógł sobie coś wybrać z tego, co jadł do
tej pory. Jak będzie to ograniczał powoli to będzie już nasz sukces.

:

:

Zdecydowanie. Jeśli chodzi o chipsy to
koncerny również zauważyły, że ludzie
często pragną zdrowszych alternatyw,
dlatego pojawiły się chipsy pieczone albo
inne warzywne, które są np. z buraków.
Skoro wydałyście książkę kucharską, to czy
myślałyście może, żeby zorganizować jakieś
pokazy kulinarne albo wspólne gotowanie?
Jagoda Mamy szerokie plany, jest to na na-

:

szej liście.

:

Katarzyna Wszystko to mamy na liście, tylko,

tak jak mówiłyśmy wcześniej, czasami brakuje czasu i rąk, żeby to wszystko zrealizować.
Oczywiście, to się wszystko klei ze sobą.
Jakie w takim razie macie plany na
najbliższy czas? Jeżeli to nie jest tajemnica.
Katarzyna Teraz nasza książka jest w przed-

:

sprzedaży, w księgarniach internetowych.
W Empiku do kupienia już drugiego września, więc teraz promocja książki przed nami.
Jagoda Ja chcę mocno ruszyć z temat
kosmetyków, mamy już do współpracy

:

wspaniałą osobę, zresztą tutaj z Gdańska. Felietony dla was.
Byłyście jakoś zawodowo związane ze
zdrowym odżywianiem, czy to było raczej
z zainteresowania?
Katarzyna Ja jestem po ekonomii, Jagoda

:

też po podobnym kierunku, więc nie. Na liście mam też studia podyplomowe z psychodietetyki, to plan na najbliższe lata, bo temat
jest bardzo ciekawy, rozwojowy. W Europie
nie mamy jeszcze tak dużych problemów
z odżywaniem, obyśmy do nich nie doszli,
jak np. jest to w Stanach, ale coraz więcej potrzebnych jest usług dietetycznych. Szczególnie nasze świetne dietetyczki z Fundacji Kobiety Bez Diety, z którymi współpracujemy,
na bieżąco, uświadamiają nas o tym. W dzisiejszej rzeczywistości straciliśmy częściowo swoje naturalne instynkty do odżywania,
bo jesteśmy przekonane, że zdrowe odżywanie mamy w zakresie swoich naturalnych
kompetencji. Jest w nasz wszystkich oczywiście chęć poczucia różnych smaków, ale
przede wszystkim przemysł spożywczy miał
duży wpływ na to, że przestaliśmy się odżywiać zdrowo na co dzień.
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Dlatego właśnie warto powrócić do czytania
składu i do budowania świadomości,
czy też do odbudowywania jej. Dziękuję
bardzo za rozmowę, cieszę się na przyszłą
współpracę. I zapraszamy na stronę
internetową oraz fanpage.
Katarzyna, Jagoda Dzięki.

:

ENGLISH

READ INGREDIENT LABELS
Hi! Today we are together with the girls
from Read ingredient labels, Jagoda Fabicka
and Katarzyna Rada. Tell me, where did you
get the idea for Read ingredient labels?
Jagoda I guess it simply came as a response to

:

the surrounding reality. Becoming more and
more aware of what our food consists of, we
began to feel a strong need to share this knowledge. We managed to reach a number of readers with this notion, and in the right time, as it
proved to be very catchy and attractive.
Katarzyna We knew that such simple information solves many problems and has a real
impact on the quality of our diet, and thus, our
health. We have been running our business
for five years now but we had approached the

:

topic much earlier. It is just that we we ourselves were very often astonished checking
out what we really eat, what we serve our family. Whether we were the only ones interested
in that or not we checked in a very easy way,
by setting up a Facebook fanpage. It turned
out that publishing simple information,
e.g. showing the ingredients of such a basic
product as white cheese or frankfurters, we
were positively surprised that the topic is so
catchy, reaches wide audience, that our readers reacted so enthusiastically. The fan page
grew to tens of thousands followers in no
time, and what happened then…?
Jagoda We really got things rolling in a flash. In
the first year the number of our readers exceeded 100 thousand, which is apparently quite an
achievement since there are books advising
on how to reach an audience of 30 thousand in
one year. We managed to do that much sooner.
A simple, catchy topic and our open-minded,
interested in gaining knowledge society caused
our project to grow so effectively.

:

The number of fans is constantly
increasing. At present it is over 230
thousand on Facebook. Generally, the

awareness of the Polish society grows
together with the number of your fans as
the form in which it’s presented is really
straightforward, but some people were
just simply totally unaware of what they
ate and didn’t feel the need to check it,
am I right? I’ve also seen that you have
an app, too. Did you consider this form of
communication since the very beginning or
did it appear along the way?
Katarzyna That app did appear along the

:

way. We came up with it as an educational
device so it does not serve the purpose of
scanning products, it educates. It’s possible to find out in an easy way what the best
choice in each grocery store is. There are colours which indicate what products we consider desirable, which are unwanted but do
not do much harm to our body, and in red
we label the ingredients which, according to
our best knowledge, may even harm us.
In Read ingredient labels you also look
into beauty products. Can we also find
them in the app?
Jagoda No, there are no beauty products in

:

the app. This matter is even more complex.
I believe we’ll move forward with it shortly.
We’re already coming up with new ideas so
we’ll definitely take care of that as well.
Katarzyna Our team is quite small so we
have limited time for the next broad issue
which is beauty products. We do have plans,
however, since there’s so much work to do
around food alone, we haven’t yet found the
time for the new project. This topic is much

:

more complicated also because the names
of the ingredients on cosmetics’ labels are
in Latin.
Have you thought of growing your team?
Katarzyna Of course. For the time being we

:

have some dieticians we cooperate with, mainly women dieticians, as they are only girls.
Jagoda And a few scientists.
Katarzyna We cooperate with Jagiellonian
Centre of Innovation and SGGW (Warsaw
University of Life Sciences).

:

:

Very substantive approach.
Katarzyna We’re planning both, a new loca-

:

tion and a big team, where people come to everyday. Then our venture surely gets up steam.
Jagoda Anyhow, we’ve started working
side by side with you, which we do feel positive about.

:

We’re really looking forward to your
compelling columns. Do you already have
any interesting ideas of what they’re
going to be about?
Jagoda Indeed, they’ve been emerging since

:

early morning today, I’ve been setting them
down, however I’ll not reveal them just yet.
I’ve also noticed that you’ve published
a cookbook. Are they only recipes or also
valuable tips regarding ingredients?
Katarzyna This book combines two things:

:

simple cooking with conscious cooking,
meaning conscious choice of products. The
idea is ours, the press came to us with an of-
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fer to publish the book. Obviously, we had
thought about it before, so we did have quite
a big content already prepared. The main
idea of the book is not to be afraid to cook
using simple and basic ingredients, not to
be afraid to cook using what we currently
have in our fridge, not to bother that we lack
a certain ingredient for an Asian soup. Simply, not to be afraid to substitute products
with others in order to eat well and healthily.
Well, healthily and so that it doesn’t take
much time preparing.
Katarzyna Time is the biggest problem so

:

it’s a great alternative for those who’d like
to eat more healthily but do not find enough
time for that. In the book we talk a lot about
food shopping, how to do it easily and quickly so that we always have the basic products
to hand. There are plenty of products with
long expiry date which does not affect them
in any way, they do not lose their quality.
There are also loads of information in the
book about food additives, especially when
we consider it important to pay extra attention to the ingredient label of the particular
product. The last chapter is a summary of
our educational app. There are groups of
products, e.g. cooked meats, dairy, sweets,
cereal, categorised into the ingredients
which are desirable and safe and those unnecessary and inadvisable.
So far you’ve been educating Poles in
reading ingredient labels, but have you
ever thought of teaching about the
origins of food, in terms of ethics?
Jagoda We’ve started discussing that. For

:

example we’ve raised the question whether
it is even possible to find a truly eco-friendly avocado. It is a big problem, the same
as palm oil. Slowly, step by step, we’re approaching this issue but we don’t want to
be too radical as some readers might find
it repelling.
Katarzyna It is our tactic; the small steps
method is very familiar to us. We’ve experienced it time and time again that we are able
to achieve much more this way, not by forbidding something, not by saying that sugar
is evil, but rather by advising to cut it down
and explaining why. Coming back to the
origins of food, yes, we’re talking about it
but we’ve noticed that it’s important to approach particular topics carefully, tactfully
and delicately, because there are often hidden values behind certain foods which are
essential for people in their lives, and undermining them, saying, for example: do not
eat meat!, is violating their principles and
beliefs. It’s important to talk about it diplomatically, and the same applies to talking

:

about origins of food, where the role of food
industry is unquestionable. Convincing just
one of the most significant food producers
to limit the usage of palm oil imported from
Asia is a great achievement, and that’s exactly what we do. A good example here are
crisps, where after a few months of publishing articles about them containing palm oil,
we came across first products which didn’t
include this ingredient. We do have very good
quality canola oil, sunflower oil or even our
European olive oil. Choosing food products
consciously, we eat locally and considerably
shorten the transportation route of various
products to our homes. Avocado is a very similar case, we can buy those imported from Israel or Portugal here, but that’s something we
need to check while shopping.
The are regions which are safe and
those which are not. Unfortunately,
there’s something like “avocado mafia”
and farmers are being abused. Indeed,
more and more people are becoming
aware of that and it’s worth educating
the readers about it. I’ve noticed that,
on your website, under the word mark,
there’s information: “Decide yourself,
read ingredient labels and decide.” It’s
amazing that you let your readers decide
themselves, instead of bombarding them
with various information, this way you
show them it’s possible to live more
consciously.
Katarzyna That is exactly what our role is.

:

It’s just like with many other aspects of life,
persuasive methods work long-term whereas all those which are authoritarian or imposing, are not welcome. No one likes to be
bombarded with information and criticised
at the same time, so slowly but steadily it begins to have its effect. Someone has asked us
recently how we can recommend crisps when
we created a comparison of salted crisps and
we recommended those without flavour-enhancers and palm oil.
Jagoda We let ourselves use the term: “recommend” and this arouses controversy at
times.
Katarzyna In such case we recommend
those salted crisps which are not particularly nutritious and it isn’t actually a product
which is worth eating. However, if someone
is about to make a choice and enter the path
of a conscious choice of food, the chances are
much higher that they will eventually do that
if they are allowed to eat something they’ve
been eating so far. It they gradually cut down
on those products, it’s already our success.

:

:

Definitely. When it comes to crisps, the
food industry has observed that people

often opt for healthier alternatives and
that’s why they introduced oven-baked
crisps or those made of other vegetables,
e.g. beetroots. Having released your
cookbook, have you thought that,
perhaps, you could organise some
cookery demonstration or some kind of
communal cooking?
Jagoda Our heads are full of plans, it is on

:

our to-do list.
Katarzyna It is all on our to-do list but, as
we mentioned earlier, sometimes we simply
lack time and hands to make all our plans
work. Obviously, it’s all strictly connected.

:

In this case, what are your plans for the
nearest future? If that’s not a secret,
of course.
Katarzyna Right now we’re in the middle of

:

the presale of our cookbook, in online bookstores. It’s going to be available in Empik on
September 2nd so it’s promotion time ahead
of us.
Jagoda I’d really like to approach the issue
of beauty products, and we do have a perfect
person to cooperate with, and what’s more,
here from Gdansk. There are also columns
for you.

:

Were you professionally engaged with
healthy eating before, or was it more of
a hobby?
Katarzyna I have a degree in economics,

:

as well as Jagoda, so no, we weren’t. There
are also postgraduate studies in the field of
psychodietetics on my list; it’s a plan for the
next few years as this topic is really compelling, perspective. Here, in Europe, the problem of unhealthy eating is not yet as serious
as for example in the U.S., and I hope we’ll
never reach that far, but dietary services are
beginning to be in demand. It’s our great dieticians from “Women without diets foundation”, which we cooperate with, in particular who continually draw out attention to
this issue. In today’s reality we somehow lost
our natural eating instincts because we’re
convinced that it is something within our
natural competence. The desire to feel various tastes is obviously something ingrained
in us all but it’s mainly food industry which
had the biggest influence on the fact that we
started to eat unhealthily.
That’s why it’s so important to come
back to reading food labels and building
awareness, or rebuilding it. Thank you
very much for the interview and I’m
looking forward to further cooperation.
And I’d like to invite everyone to visit the
website and the fan page.
Katarzyna, Jagoda Thanks.

:
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STAR
TREK
– KULTOWE WYDANIE
ENCYKLOPEDII
GWIEZDNEJ FLOTY
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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akładem HarperCollins Polska 14 października br. do sprzedaży trafi „Star Trek. Statki
Gwiezdnej Floty od 2294 do przyszłości”. To
drugi tom w serii po raz pierwszy w historii przedstawiającej rozwój Gwiezdnej Floty w ujęciu chronologicznym, uwzględniając również mniej ważne
jednostki, które mogły umknąć uwadze widza. Ten
wyjątkowy przewodnik to publikacja, na którą czekali polscy fani Star Treka. Cykl docelowo będzie bogatym księgozbiorem obejmującym wszystkie statki,
jakie pojawiły się w uniwersum Star Trek w minionych latach.
Pierwszy tom omawiał jednostki z seriali STAR
TREK: ENTERPRISE, STAR TREK: DISCOVERY oraz
z serii oryginalnej. W premierowej książce z9nalazły się szczegółowe opisy statków Gwiezdnej Floty
z czasów STAR TREK: NASTĘPNE POKOLENIE,
STAR TREK: STACJA KOSMICZNA oraz STAR TREK:
VOYAGER, pojazdy latające, które znamy z XXIV
wieku, w tym U.S.S. Enterprise NCC-1701-D, U.S.S.
Voyager i pierwszego prawdziwego okrętu wojennego Gwiezdnej Floty, jakim był U.S.S. Defiant oraz
statków klasy Akira.
Statki opisane w „Star Trek. Statki Gwiezdnej
Floty od 2294 do przyszłości” należą do kanonu,
pojawiły się (choćby tylko na moment) w jednym
z seriali telewizyjnych lub filmów STAR TREK .
Wszystkie pochodzą z głównej linii czasowej, nie
są brane pod uwagę jednostki, które można ujrzeć
w filmach nakręconych po 2009 r. lub w którejś
z równoległych rzeczywistości ukazanych w serialach. Nie znalazły się w publikacji również statki,
które wystąpiły jedynie w książkach, grach, kalendarzach albo w animowanym serialu STAR TREK.
Nie ma również jednostek, które zostały przelotnie wspomniane w dialogach bądź mignęły jako
grafiki na ekranach serialowych komputerów.
Przedstawione zostały natomiast szczegółowe widoki statków na tle uniwersum oraz ich dokładne
rzuty poziome. Każdy opis uzupełnia unikalna
grafika. Ilustracje, wykonane komputerowo na
podstawie prawdziwych makiet statków wykorzystywanych w serialu, pozwalają ukazać najdrobniejsze szczegóły konstrukcyjne opisywanych maszyn,
co jest szczególnie ważne w przypadku statków,
które gościły na ekranach jedynie przez chwilę.
Na rynku dostępna jest także pierwsza część
encyklopedii poświęcona statkom Gwiezdnej Floty
lat 2151-2293 - „Star Trek. Statki Gwiezdnej Floty
2151-2293”. W planach wydawniczych kolejne
tomy, które będą dotyczyć konkretnych obszarów
geograficznych, jak Kwadrant Delta, lub ras, takich
jak Klingoni. Docelowo cykl ma opisywać każdy element uniwersum STAR TREK.

WIĘCEJ INFORMACJI O KSIĄŻKACH NA:
www.instagram.com/harperkids_polska/
www.facebook.com/KsiazkoSfera
www.harpercollins.pl

68–69

WIĘCEJ FELIETONÓW

FELIETON / COLUMN

znajdziesz www.anywhere.pl

LETNIE ROMANSE
I JESIENNE ZWIĄZKI

AGATA
IGRAS
Uwielbia pracować z ludźmi i dla ludzi
– pomaga spotkać swoją „drugą połówkę”
jako dyrektor zarządzająca polskiego biura
ekskluzywnej, międzynarodowej agencji
kojarzenia par Berkeley International. Doktor
habilitowana sztuk muzycznych, wykładowca
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie, gdzie oprócz gry na flecie
uczy młodzież podejścia i rozumienia sztuki,
wrażliwości i dobrego smaku. Koncertowała
w ponad 40 krajach na świecie i do dziś pozostaje
czynnym muzykiem, a sama pogłębia swoją
wiedzę na Uniwersytecie Harvarda.

K

oniec wakacji. Koniec lata. Chociaż
drzewa zaczynają mienić się kolorami to jednak wzdychamy do słonecznych, długich dni i beztroski wypoczynku.
Hołubimy wspomnienia i często już teraz
planujemy przyszłoroczne lenistwo wyrywające nas ze skrupulatnie trzymającej
w ryzach codzienności. Ach te urlopy – relaks, luz, śmiech, świeże powietrze, słońce, czas na wszystko to, co kochamy. Jak
zresztą nie mamy kogo kochać, to ta osoba
zazwyczaj w magiczny sposób pojawia się
na horyzoncie np. w wąskiej, krętej, białej
uliczce jednej z greckich wysp, czy na jednym z bieszczadzkich szczytów (no dobrze,
tam zdecydowanie mniej tłocznie).
Nie jestem psychologiem i nie czuję
się kompetentna, by głosić teorie na temat letnich romansów, mogłabym jedynie
opierać się na zasłyszanych historiach.
Niemniej, ciekawym aspektem jest to, że
często to okoliczności sprawiają, że nasza
wrażliwość na pewne cechy u drugiej osoby się wyostrza, a opalenizna i rozluźniona
odpoczynkiem mimika twarzy jakoś czyni

ludzi atrakcyjniejszymi w oczach potencjalnych partnerów.
Od lat prowadzone są badania nad cechami, które bierzemy pod uwagę przy
doborze partnera. Jak się okazuje, te prowadzone w latach 80-tych nie różnią się od
tych najbardziej aktualnych. Niezależnie
od stopnia rozwoju świadomości, panowie
wciąż najbardziej pragną pań atrakcyjnych
(szczęśliwie okazuje się to być niesamowicie szeroką definicją), a panie ponad
wszystko przedkładają stabilność, również
tę finansową. Z własnego doświadczenia
w pracy z klientami, zauważam, że jednak
niezależnie od deklaracji dotyczących tego,
jak ważnymi aspektami są charakter i osobowość to zarówno panie, jak i panowie,
mają bardzo mocno zdefiniowane swoje
„typy” i niechętnie decydują się na spotkania z osobami od nich odbiegającymi.
Tymczasem okazuje się, że w zetknięciu
z żywym człowiekiem preferencje często
się zmieniają, co szczególnie daje się zauważyć w kwestii randkowania on-line, gdzie
wyobrażenie osoby na podstawie zdjęcia
często znacząco odbiega od rzeczywistości, w której obraz dopełniają inne aspekty.
Istnieją równocześnie dowody na to, że
ludzie bardziej pozytywnie oceniają swoich
prawdziwych partnerów i są mniej skłonni
do rozwodu, gdy ci posiadają więcej cech
osobowości i charakteru ważnych dla drugiej strony.
W emocjach chwili, gdy spotykamy kogoś nowego, łatwo zapomnieć o swoich ideałach i przeżyć cudowną przygodę – jednak na dłuższą metę mogą one znów stać
się ważne. Szczególnie gdy myślimy o poważnym i szczęśliwym związku. Warto
o tym pamiętać.
ENGLISH

SUMMER LOVE AND AUTUMN
RELATIONSHIPS

The end of the holidays. The end of the summer. Although the trees start to change
colors, we still seek sunny, long and carefree summer days. We hold memories and
many times plan our next year laziness that
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snatches us out from our strict reality. Oh,
the vacations – relax, letup, laughter, fresh
air, sun, time to do everything we love. And
who not to love when people magically appear on our horizon, preferably in a narrow,
winding, white street of some Greek island
or one of the peaks of Bieszczady Mountains
(well, it’s probably less crowded).
I’m not a psychologist and I don’t feel
competent to put out some theories about
summer romances, I can only base my judgment on the stories I’ve heard. Nevertheless,
it’s an interesting thing, that mostly the environment makes our sensitivity to some
aspects of another person clearer and suntan mixed with relaxed facial expressions
make people more attractive in the eyes of
potential partners.
For years, there have been studies on
what makes people attractive to each other. As it turns out, those from the 80s are
still not that far from the most recent.
Independently of the stage of life, men
tend to seek attractive ladies (thankfully,
it’s rather wide definition) and women tend
to value stability, also – the financial one.
From my experience in working with clients, I also noticed that, despite the declarations made by people on how important
the character and personality are, men and
women have defined “types” and rarely
decide to go against them. As it turns out,
upon meeting someone in real life, peoples preferences tend to shift, especially
in online dating times when the person on
the photo may be quite different from the
reality, where it is complemented by other
features.
There is also proof, that people tend to
judge other in positive light and are less
likely to get a divorce, when the other half
have more personality and character features important for the other person.
In the moment, when we meet someone new, it’s easy to forget our ideal type
and live through a wonderful adventure,
but in the long run – they can be really important. Especially, when we want a serious and happy relationship. It’s good to
remember that.

FOR HER

GDZIE NAJLEPIEJ ROBIĆ ZAKUPY KOSMETYCZNE?

G D Z I E N A J L E PI E J
ROBIĆ ZA K U PY
KO S M E T YC Z N E ?
DROGERIA, PERFUMERIA, CZY INTERNET?
GDZIE NA JLEPIE J ROBIĆ ZAKUPY
KOSMET YCZNE, ABY BYŁY EKONOMICZNE,
ET YCZNE I SAT YSFAKC JONUJĄCE?
TEKST Kasia Wrona

W

Zdjęcia: pexels.com (1).
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ostatnich latach kobiety przyzwyczaiły się
do robienia zakupów w „sieciówkach”, czyli popularnych drogeriach, w których jest
dostęp do wielu reklamowanych produktów. Czy pracownicy drogerii wiedzą dużo na temat składników,
albo czy są wykształceni w kierunkach makijażu, lub
pielęgnacji? Okazuje się, że nie zawsze. Zdarza się, że
nie mają szerokiej wiedzy związanej z kosmetykami,
ponieważ specjalizują się głównie w sprzedaży. Drugą
opcją na zakupy są perfumerie oferujące szeroki asortyment kosmetyków selektywnych, czyli tych bardziej
luksusowych. W takim miejscu pracują zazwyczaj osoby o większej wiedzy zarówno na temat produktów, jak
i technik sprzedaży. Z jednej strony to dobrze, bo możesz dowiedzieć się więcej niż podczas zakupów w drogerii, łatwo jednak wpaść w pułapkę sprzedaży targetowej. Może się zdarzyć, że sprzedawca w perfumerii, lub
drogerii będzie polecał ci tylko i wyłącznie to, co musi
sprzedać danego dnia czy tygodnia, a nie to, czego najbardziej potrzebujesz. Bądź czujna!
Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku warto ufać... samej sobie. Nikt nie zna lepiej twojej skóry
niż ty sama. Jeśli dodasz do tego szczyptę wiedzy na
temat składników kosmetycznych i ich działania, to
staniesz się świadomym i przede wszystkim – zadowolonym z wyboru konsumentem. Nie dawaj się namawiać na produkty, co do których czujesz, że mogą
się nie sprawdzić, albo na te, które nie są ci potrzebne. Nie kupuj czegoś tylko dlatego, że jest w promocji, nie kupuj też na zapas i pamiętaj - mniej znaczy
więcej. Staraj się sama dokonywać trafnych wyborów
i przede wszystkim - dokładnie czytaj etykiety.
Ciekawym rozwiązaniem mogą okazać się drogerie lokalne i specjalistyczne. W mniejszych miejscowościach często to właśnie te miejsca są najlepiej zaopatrzone. Rodzaj sprzedawanych tam kosmetyków
nie jest uzależniony od tego, który producent da więcej pieniędzy za miejsce na regale, ale od potrzeb kon-
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POWOLI NA RY N KU
ZACZ Y NAJĄ POJAW I AĆ
SIĘ TA K ŻE SK LEPY,
DLA KTÓRYCH
WA Ż N IEJSZA N IŻ
KOMERCJA OK A ZUJE
SIĘ IDEOLOGI A.

sumenta. Tu liczy się zadowolony klient,
który w innym wypadku pójdzie do konkurencji i właśnie dlatego lokalni sprzedawcy
wybierają asortyment, kierując się składnikami i przystępną ceną.
Powoli na rynku zaczynają pojawiać się
także sklepy, dla których ważniejsza niż
komercja okazuje się ideologia. Są miejsca,
w których kupisz tylko kosmetyki ekologiczne, albo tylko te bez plastikowych opakowań, nietestowane na zwierzętach itp.
Nie traktuj zakupów kosmetycznych jako
nabywania rzeczy materialnych, potraktuj
je raczej jako pielęgnację skóry - kupuj tylko to, co pozwoli ci dbać o siebie, a unikaj
produktów, które może ładnie wyglądają,
albo są modne, polecane przez influencerów, ale będą tylko kurzyć się na półce.
Staraj się wybierać świadomie i kupuj tylko
to, co jest dobre dla ciebie.

UL. MARIACKA 45 | 80-833 Gdańsk | tel. 58 305 55 50
UL. PIWNA 1/2 | 80-831 Gdańsk | tel. 58 301 38 32
HOTEL RADISSON | ul. Chmielna 10, 80-748 Gdańsk | tel. 573 959 462
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LEGALNA BLONDYNKA ODCHODZI W ZAPOMNIENIE...

M

ogę iść o zakład z kimkolwiek, kto by
się odważył, że moja kolekcja lalek
Barbie była absolutnie największa ze
wszystkich. Miałam co najmniej dwa pudła wypełnione po brzegi tymi plastikowymi, małymi
kobietkami o blond czuprynach. Do tego dwa
rozkładane domki z łazienką, kuchnią i sypialnią, a nawet konia jeździeckiego na baterie.
Posiadałam tylko jednego Kena, może dwóch,
ale ta ilość w zupełności mi wystarczała, bo
jeśli w ogóle pojawiali się w życiach moich
Barbie, to bardzo epizodycznie. Wydawali mi
się nudni, niedostatecznie piękni w porównaniu do swoich kobiecych, plastikowych towarzyszek i zupełnie nie potrafiłam się z nimi
utożsamić. Wydawało mi się wtedy, że mam
bardzo zróżnicowane lalki – jedna była wróżką
i miała skrzydła, inna była syreną z ogonem
wymiennym na nogi, jedna miała okrągłe, ruchome stawy i można ją było wyginać na wszelkie sposoby, a jedna, jeśli dobrze pamiętam,
pachniała wanilią (aczkolwiek mogła być to
laleczka Bratz). Poza tym dodatki do włosów,
wymienne ubrania i akcesoria, buty, torebki,
wyposażenie domków – myślę, że przechowywał je osobny, trzeci karton. Wydawało mi
się wtedy, że mam wszystko. Zabawa lalkami
Barbie była zdecydowanie moją ulubioną, lubiłam siedzieć zamknięta w pokoju na długie
godziny i wymyślać proste scenariusze ich codziennego życia. Połowa czasu spędzonego na

zabawie polegała na stylizowaniu ich, natomiast
reżyserowane przeze mnie „życie” trwało krótką
chwilę - po jakimś chwili, kiedy mi się odechciewało albo zabrakło pomysłów, po prostu się w nie
wpatrywałam. Czesałam syntetyczne włosy,
ubierałam, rozbierałam i ubierałam znowu, wodziłam palcem po tych niesamowicie długich nogach i wąziutkiej talii, i zastanawiałam się kiedy
ja przejdę transformację, przybiorę kształty podobne do tej plastikowej pani. Bo przecież każda
dziewczynka prędzej czy później wyrasta na taki
ideał, prawda?
No, tylko że właśnie nie do końca. Proporcje
Barbie są fizycznie nieosiągalne – gdyby
przenieść ją do skali ludzkiej, jej nieproporcjonalna do szyi głowa załamałaby się
pod własnym ciężarem, nogi złamałyby się
w chudych kostkach a szczupły tułów nie pomieściłby organów wewnętrznych. Poza tym
idealizują jeden, bardzo prymitywny obraz
kobiecego piękna. Długonogie blondynki na
wysokich szpilkach, widzące świat tylko w odcieniach cukierkowego różu, które podobno
w Ameryce lat 60’ sprzedawane były w pakiecie z książeczką „Jak stracić na wadze”. Jest
to oburzające samo w sobie, nie wspominając, że w środku była tylko jedna rada: „Nie
jeść!”. Na szczęście mnie ominęły tego typu
dodatki, ale nadal głowiłam się co zrobić, by
osiągnąć tę niehumanoidalną perfekcję. Nie
tylko będąc dzieckiem.

...L A L K A , KT ÓR E J AT RY BU T E M J E S Z C Z E
D O N I EDAW NA BY Ł A TA L I A O S Y I K A S K A DA
BL ON D W Ł O S ÓW S TA J E S I Ę I N K LUZ Y W NA
I R EPR EZ E N TAT Y W NA DL A C OR A Z
W I ĘK S Z E J C Z Ę Ś C I S P O Ł E C Z E Ń S T WA .
Żałowałam przez bardzo długi czas, że moje
lalki zostały w końcu oddane. Nie pozostała mi
ani jedna, żebym przypadkiem nie zdziecinniała, przecież w pewnym wieku się wyrasta
z lalek. Pamiętam, że chciałam się nimi bawić
nawet kiedy byłam dużo starsza, nie po to by
odgrywać teatrzyk kukiełkowy, ale po to tylko
by je przebierać, czesać, patrzeć i przynajmniej
mikrodawkować sobie ten plastikowy, powtarzalny obraz piękna. Może dobrze się stało,
że nie trzymałam ich parę lat więcej – strach
pomyśleć, o ile dłużej w latach młodzieńczych
leczyłabym w rezultacie kompleksy. Nie jestem
na tyle naiwna, by myśleć, że miały one swoje
podstawy wyłącznie w ukochanych ówcześnie
lalkach, ale jestem pewna, że te blond laleczki
odegrały w tym olbrzymią rolę.
Parę lat później mam lat dwadzieścia i idąc
przez supermarket od niechcenia skracam
sobie drogę przez alejkę z zabawkami. Wiem,
że gdzieś tam w międzyczasie powstały Barbie

LEGALNA
BLONDYNKA
ODCHODZI
W ZAPOMNIENIE
JAK BYĆ PIĘKNYM WED ŁUG W Y T WÓRNI MAT TEL
TEKST Ada Piotrowska
ZDJĘCIA Unsplash.com
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wyższe, niższe, tęższe i odrobinę odbiegające
od oryginalnych, kosmicznych proporcji. Nie
sądziłam jednak, że ominęło mnie aż tak wiele
– staję nagle jak wryta przed Barbie z krótkimi,
kolorowymi włosami, o przeciętnym wzroście
i ubraną w dżinsowe ogrodniczki. Tuż obok stoi
Barbie z dredami, Barbie w ciąży i Barbie plus
size. Nie wierzyłam własnym oczom – nieoczywiste ubrania, kolorowe włosy o bardzo różnych
fryzurach i długościach, szerokie biodra i ubrania skrywające krągłości czy talie. Po powrocie
do domu zrobiłam małe poszukiwania i okazuje
się, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej.
Znalazłam długowłosego Kena, Barbie na wózku
inwalidzkim, z protezą nogi, Barbie z bielactwem i Barbie bez włosów, a także lalki etniczne
oraz lalki przedstawicielki zawodów takich
jak programistka czy paleontolożka. Powstają
także zestawy krótkowłosej Barbie neutralnej
płciowo, z dołączonym zestawem peruk, a także
ubraniami, butami i dodatkami unisex. Tym
sposobem lalka, której atrybutem jeszcze do
niedawna była talia osy i kaskada blond włosów
staje się inkluzywna i reprezentatywna dla coraz
większej części społeczeństwa. Bardzo chcę wierzyć, że odejście od schematów i krzywdzących,
nierealistycznych wzorców nie jest tymczasowym chwytem marketingowym i firma Mattel
zrewolucjonizuje swoje stereotypowe zabawki
dla dzieci. Najwyższy czas na równość i różnorodność w świecie nauk i zabaw dzieci, tak by żadne
z nich już nigdy nie musiało pomyśleć „nie ma
osób podobnych mnie”, „tacy jak ja się nie liczą”,
„muszę wyglądać i zachowywać się w określony
sposób”. Słowem – zaistnieją, lepiej poznają siebie i otworzą się na życie w społeczeństwie.
Dziś już nie chcę mieć kolekcji lalek Barbie,
z wielu powodów. Nawet takich z kolorowymi
włosami. Ale jestem pewna, że jako dziecko
sięgałabym po różnorodne lalki spod różowego
szyldu, nie tylko te smukłe blondynki, gdybym
miała wybór. Poszerzyłabym tym samym swoje
spektrum piękna w bardzo młodym wieku
i pojmowałabym je, jak również rolę kobiety
w społeczeństwie, w zupełnie inny sposób.
Na szczęście nie muszę już kupować lalek, by
widzieć niekonwencjonalne piękno, bo widzę
je w swoim życiu na co dzień. Z całego serca
życzę wszystkim maluchom - dziewczynkom
i chłopcom - którzy teraz bawią się zaangażowanymi społecznie lalkami, by wyrośli w poczuciu
wolności, swobody i miłości do samych siebie.
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BIŻUTERIA Z PLASTIKU

W DNA NA SZEJ
M A R K I W PISA N E SĄ
EKOLOGI A, NOW E
TECH NOLOGIE
OR A Z MODA, W IĘC
K A ŻDE Z NA S
ZA J M UJ E SIĘ J EDNĄ
Z T YCH DZIEDZI N.
się odratować jak największą ilość śmieci
przy jednoczesnym unikaniu produktów
jednorazowego użytku.
Zakładam w takim razie, że trafiacie
z produktem do świadomego odbiorcy. Co
jednak stanie się z biżuterią w momencie,
w którym klient postanowi ją wyrzucić?

Jeżeli ktoś postanowi wyrzucić nasz produkt,
może odesłać nam go z powrotem, wtedy
zostanie poddany ponownemu recyklingowi.
Czyli plastik, tak bardzo znienawidzony
przez wielu, otrzymuje nowe życie, a nawet
życia. Na początku druku 3D był on bardzo

BIŻUTERIA Z PLASTIKU

RATUJE ŚWIAT
BRANŻA MODOWA CORAZ CZĘŚCIE J SZUK A SPOSOBÓW NA PRODUK T Y ŁĄCZĄCE ESTET YKĘ Z DUCHEM
EKOLOGII. Z NIETUZINKOW YM POMYS ŁEM NA BIŻUTERIĘ PRZYCHODZI GABRIEL A ROMAŃSK A.
TEKST Katarzyna Paczóska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Jak zrodził się pomysł na biżuterię
z plastiku, czy był jeden punkt ogniskowy,
czy było to działanie, które rodziło się
przez kilka miesięcy czy nawet lat?

Pomysł z wykorzystaniem druku 3D powstał
wiele lat temu, jednak nie było środków na jego
realizację. Jestem absolwentką projektowania
odzieży, a studenci tego kierunku już od pierw-

szych zajęć słyszą, że ekologia i nowe technologie są przyszłością mody. Chociaż powstaje
wiele konceptualnych projektów łączących te
cechy, nie wychodzą one poza sferę studenckich poszukiwań czy np. akcji wizerunkowych
realizowanych przez duże firmy. Gdybym
nie nawiązała współpracy z tak wspaniałymi
ludźmi, mój pomysł również nie miałby szans.

Aktualnie działacie jako trio. Byliście
przyjaciółmi wcześniej, czy połączyła
Was wspólna idea?

Jesteśmy przyjaciółmi od dawna, poznaliśmy
się jeszcze w liceum, ale zawodowo połączył
nas wspólny cel – postanowiliśmy być pierwszą marką modową, która w pełni wykorzysta
potencjał druku 3D.

Jaki jest podział obowiązków?
W DNA naszej marki wpisane są ekologia,

nowe technologie oraz moda, więc każde z nas
zajmuje się jedną z tych dziedzin. Wojtek jest
inżynierem robotyki i tworzy wszystkie nasze
produkty za pomocą drukarek 3D. Maria jest
inżynierem leśnictwa oraz najlepszym przykładem tego, w jaki sposób należy dbać o środowisko, a oprócz tego zajmuje marketingiem. Ja
projektuję oraz zajmuję się finansami.
Macie bardzo jasno określony podział.
Co skłoniło Was do wykorzystania
plastiku w biżuterii? Wspominałaś
wcześniej o ekologicznym wykorzystaniu
materiałów, a plastik jest trochę
kontrowersyjnym surowcem.

Używamy tylko jednego rodzaju plastiku,
jest to materiał pochodzący w 90% z recyklingu butelek PET . Kiedy firma była
jeszcze w fazie szkicu, myśleliśmy, że powinniśmy używać tylko naturalnych surowców. Potem jednak zrozumieliśmy, że ta
metoda nie usunie problemu jakim są tony
istniejących już odpadów, dlatego staramy

78 –7 9

FOR HER

GDY BY N IE NA SZA TROSK A
O PL A N ETĘ, PR AW DOPODOBN IE
U DA ŁOBY NA M SIĘ ZR EA LIZOWAĆ
PL A N Y DUŻO WCZEŚN IEJ,
PON IEWA Ż TECH NOLOGI A J UŻ
POZ WA L A NA UŻ YCIE PR AW IE
K A ŻDEGO SU ROWCA.
czasochłonny. Ile czasu trwa wyprodukowanie jednej
pary kolczyków?

Druk 3D jest czasochłonny, jeśli drukujemy duże przedmioty. W zależności od modelu, para kolczyków powstaje w ok. 7 minut.
Jak wygląda proces od wykonania prototypu, do
uzyskania produktu?

Jeśli chodzi o wdrażanie nowych produktów to technologia, z której korzystamy ma wielką przewagę. Druk 3D
pozwala na tzw. Rapid Prototyping, co dla marki modo-

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

wej oznacza, że jesteśmy w stanie stworzyć nową kolekcję biżuterii w ciągu 3 godzin (dokładnie tyle czasu zajęło
stworzenie najnowszych modeli, które można zobaczyć
w sklepie internetowym).
To kolejny argument za użyciem druku 3D do
produkcji biżuterii. Często po całym dniu noszenia
kolczyków, uszy odpadają. Jak jest z wagą
Waszych produktów?

FORUM GDAŃSK | poziom -1, Targ Sienny 7,
Gdańsk tel. 888 922 964 & 58 732 61 75

Każdy, kto miał okazje je nosić, twierdzi że w ogóle nie
czuć ich na uchu. Ja również nigdy nie miałam lżejszych
kolczyków.

GALERIA MOKOTÓW | ul. Wołoska 12,
Warszawa tel. 794 900 680 & 22 161 36 44

Macie bardzo przemyślaną ideę. Oprócz kolczyków,
na Waszej stronie gabrielaromanska.com, można
dostrzec również torebki. Planujecie w przyszłości
rozszerzyć gamę produktów?

W przyszłości chcemy drukować również buty, a docelowo… właściwie wszystko. Jedynym problemem
jest znalezienie producenta odpowiedniego filamentu
do drukarki, który będzie przyjazny środowisku.
Gdyby nie nasza troska o Planetę, prawdopodobnie
udałoby nam się zrealizować plany dużo wcześniej,
ponieważ technologia już pozwala na użycie prawie
każdego surowca.

CEDET | ul. Krucza 50,
Warszawa tel. 780 107 920 & 22 290 41 80

Strzyżenie damskie i męskie

Czesanie i stylizacje

Koloryzacje / dekoloryzacje

Diagnoza skóry głowy i włosów

Rytuały pielęgnacyjne włosów

Koki i upięcia

GALERIA BURSZTYNU PRESTIGE
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ul. Mariacka 45 | 80-833 Gdańsk | tel. 58 305 55 50
ul. Piwna 1/2 | 80-831 Gdańsk | tel. 58 301 38 32
Hotel RADISSON | ul. Chmielna 10, 80-748 Gdańsk | tel. 573 959 462
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MAGIA BURSZTYNU

SZEROK I
ASORTY MENT
W Y ROBÓW
JU BILERSK ICH,
ZASPOKOI
NAJBA R DZIEJ
W Y R A FI NOWA N E
GUSTA.
Właściciel Galerii Bursztynu PRESTIGE jest
członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Bursztynników, galeria wystawia certyfikaty
autentyczności wyrobów, dzięki czemu zapewnia wysokogatunkowe produkty nie tylko
dopełniające stylizację, lecz także wyrażające
indywiduum jej użytkownika.
ENGLISH

THE MAGIC OF AMBER

MAGIA
BURSZTYNU
TEKST Katarzyna Paczóska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

B

ursztyn należy do żywic kopalnych których geologowie wyróżniają ponad 60 rodzajów, a jego
barwa oprócz popularnych odcieni koloru żółtego i brązowego przybiera (choć stosunkowo bardzo
rzadko) barwę niebieskawą lub zielonkawą a nawet
mlecznobiałą. W połączeniu z niebywałą delikatnością
(1g/cm3) oraz kruchością (2 w skali twardości gdzie dla
porównania diament posiada w tej skali 10 ) czyni go jednym z najbardziej wyjątkowych surowców, które można
wykorzystać przy produkcji biżuterii.
Galeria Bursztynu PRESTIGE dostrzegła unikatowość bursztynu i od ponad 20 lat dostarcza szykowną,
ekskluzywną biżuterię złotą i srebrną z bursztynem
oraz kamieniami szlachetnymi. Specjalnie wyselek-

cjonowany asortyment, opierający się na produktach
najlepszych polskich projektantów, zapewnia nie tylko
doskonałą jakość, lecz także wprowadza innowację na
rynku bursztynu. Biżuteria wyróżnia się nowoczesną
formą, przybierającą geometryczne kształty oraz trójwymiar nowej generacji.
Szeroki asortyment wyrobów jubilerskich, zaspokoi najbardziej wyrafinowane gusta. Galeria Bursztynu
PRESTIGE zapewni satysfakcję osobom poszukującym
klasycznych form biżuterii, np. owalny pierścionek ze złocistym bursztynem osadzonym centralnie, mieniącym się
otulającymi go swym blaskiem diamentami, jak i wielbicielom wyróżniających się designem form ,np. naszyjnik
z ręcznie wyrzeźbionym w białym bursztynie kwiatem lilii
w indywidualnej oprawie postarzonego srebra.
Wyjątkowe produkty można znaleźć w trzech lokalizacjach w Gdańsku, w samym sercu starówki –
przy Mariackiej 45, Chmielnej 10 (hotel Radisson)
oraz Piwnej 1/2. Niesamowitą biżuterię dobrze jest
poczuć na własnej skórze. Doradcy Galerii Bursztynu
PRESTIGE posiadają szeroką wiedzę na temat produktów oferowanych w naszych galeriach którą to chętnie
się z Państwem podzielą, oraz służą dobrą radą przy wyborze rodzaju i modelu biżuterii, tak aby jak najlepiej
pasowała do stylu i gustu jej przyszłego właściciela.

Amber is fossil resin – and, according to geologists, there are over 60 types of fossil resin
known all over the world – appreciated for
its colours, ranging from popular yellow and
brown to (relatively rare) blue or greenish or
even milk white, as well as its exquisite delicacy
(density of 1g/cm3) and fragility (2 on a hardness scale, as compared to diamond, which has
a hardness of 10). All that makes amber one
of the most exceptional materials that can be
used in jewellery.
PRESTIGE Amber Gallery has recognised
the uniqueness of amber and has been creating fine, exclusive gold and silver jewellery with
amber and gemstones. Its careful selection of
products of the best Polish designers offers
excellent quality and fosters innovation on the
amber market. The jewellery features modern
designs, geometrical shapes and a newgeneration threedimensional look.
The wide selection of jewellery items will
meet the expectations of the most discerning
customers. PRESTIGE Amber Gallery will
satisfy those who are after classical forms of
jewellery, such as an oval ring with golden
amber in its heart, surrounded by glistening
diamonds, as well as those who prefer non-obvious designs, such as a necklace with a handsculpted lily in white amber, in one-of-a-kind
sterling silver setting.

Such exceptional products can be found
in three stores in Gdańsk in the heart of the
Old Town – on Mariacka 45, Chmielna 10
(Radisson Hotel) and Piwna 1/2. You can
visit one of the stores to touch the jewellery
and feel it on your skin. PRESTIGE Amber
Gallery advisors are highly knowledgeable
about the products offered in our galleries,
and will be happy to share their knowledge

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

with you, and are ready to advise on the type
and model of jewellery to match it to the
style and taste of its future owner.
The owner of PRESTIGE Amber Gallery
is a member of the International Amber
Association. The gallery issues certificates of
authenticity for its products, which guarantees
top quality products that will not only complete
your look but also highlight your individuality.
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ART DIRECTION, ZDJĘCIA I POSTPRODUKCJA: Karolina Orzechowska

FISH AND CHIPS

STYLISTKA: Katarzyna Bukowska

MIEJSCE: Shipyard Studio / Gdańsk Stocznia

PROJEKTANCI: Różowe buty i body: Adrian Krupa

MODELKA: Julia Okoń – TRANCE Model Management

Tiulowe suknie: Aleksandra Szcząchor

WIZAŻYSTKA (MAKIJAŻ I WŁOSY) : Oliwia Pawłowska

Futro, marynarka, rękawiczki, top, spodnie, kapelusz: BOLA
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IMPL ANTY

Nº8
2020

KOMFORT
Ż YCIA

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

ZDJĘCIE: 123RF.COM

P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O C O Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .
TO NA SZ A WIZ Y TÓWK A . NIE K A ŻDY JEDNAK MOŻE
POCHWALIĆ SIĘ PIĘKNYM UZĘBIENIEM. NA SZCZĘŚCIE
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P O Z W A L A O D M I E N I Ć
N I E T Y L K O W YG L Ą D, A L E J A K O Ś Ć Ż YC I A . P R O B L E M Y

ZDJĘCIE: PEXELS.COM

ESTET YK A PROWADZ Ą DO Z AINTERESOWANIA

ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R O Z 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 K O W S K I .

IMPLANT Y
Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów pojedynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom

S T O M AT O L O G I A E S T E T Y C 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
ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

Z ABIEGI PERIODONTOLOGICZNE
C H I R U R G I A S T O M AT O L O G I C Z N A
PROTET YK A
PROFILAKT YK A
W YBIELANIE ZĘBÓW

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

wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapewne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo.
nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonująZDJĘCIE: PIXABAY.COM

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oceInnym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach
protez akrylowych mocowanych na zaczepach.

Utrudnieniem przed omawianym zabiegiem bywa mała ilość
masy kostnej. Obecne metody pozwalają jednak na zwiększenie jej
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na
ZDJĘCIE: KUBA KOSMATKA

wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.
Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E N TA L I M PL A N T 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

Let’s fly
AMSTERDAM
– STOLICA RÓŻNORODNOŚCI
AMSTERDAM – THE CAPITAL
OF DIVERSITY

Let’s fly
MANCHESTER – NIE TYLKO
OLD TRAFFORD
MANCHESTER – NOT ONLY
OLD TRAFFORD

Let’s travel
ANTALYA – TURECKA RIWIERA
I LEGENDA ŚW. MIKOŁAJA
ANTALYA – THE TURKISH RIVIERA
AND THE LEGEND OF SANTA CLAUS
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w Muzeum Tulipanów czy też przyjrzeć się
im z bliska na pływającym targu kwiatowym Bloemenmark w Amsterdamie, jedynym takim na świecie.

SERY
Każdy z nas z pewnością zna ser gouda czy
edam – ich ojczyzną jest właśnie Holandia.
Sery żółte są tu produkowane w wielu rodzajach, często według okrytych tajemnicą,
rodzinnych receptur. Nazwy serów wiążą się
z miejscowością (lub okolicą), w której są
produkowane lub sprzedawane – najpopularniejsze to Gouda, Leerdammer, Edammer,
Maaslander czy Amsterdammer. Znajdziemy
też rozmaite warianty smakowe z dodatkiem
kminu rzymskiego, goździków, gorczycy, pesto, bazylii, chili i wieleu innych.
Warto zajrzeć też do sklepików zajmujących się wyłącznie sprzedażą nabiału – jest
ich w Amsterdamie dość sporo. Najczęściej
oferują najsmaczniejsze gatunki i proponują klientom degustację kilku rodzajów sera
przed dokonaniem zakupu.

JAK DOSTAĆ SIĘ DO
AMSTERDAMU?
Najszybszy i najwygodniejszy sposób to oczywiście przelot samolotem. Linie lotnicze KLM
oferują bezpośrednie loty z Poznania, dostępne
już od końca października. Połączenie z międzynarodowym lotniskiem Amsterdam-Schiphol (AMS) daje także możliwość skorzystania
z jego bogatej oferty przesiadkowej – można
stąd zarezerwować lot w praktycznie dowolnie
wybranym kierunku na świecie, bowiem operuje z niego ok. 100 linii lotniczych. To port bazowy linii KLM, której siatka połączeń obejmuje ponad 160 destynacji na 5 kontynentach.

AMSTERDAM
STOLICA RÓŻNORODNOŚCI

WINDMILLS
The Dutch people simply love the windmills, which have become the unquestionable symbol of the Netherlands. First windmills appeared around 1200. They played
the role of mills, sawmills or drainage devices and they were used to pump out water
from floodplains.
There used to be more than 10 000 windmills in the country, today there are only about
1100 left. They are monuments to history and
the element of a specific tradition. 8 of them
are still located in Amsterdam. Molen van
Sloten, which dates back to the 19th century,
is open to the public, whereas other windmills
can be admired only from the outside. The
Dutch windmills are even celebrated with
their own festival on 11 May – they are decorated with garlands, flowers and flags.

them at the one and only floating flower market
of Bloemenmark in Amsterdam.

CHEESE

TULIPS

Each of us is certainly familiar with gouda or
edam cheese. Their home country is the Netherlands. Yellow cheeses are produced here in
many types, often according to secret family
recipes. The names of the cheeses are associated with the town (or area) where they are
produced or sold. The most popular ones are
Gouda, Leerdammer, Edammer, Maaslander
or Amsterdammer. We can also find different
flavour variations by adding to cheese Roman
cumin, cloves, mustard, pesto, basil, chilli
and many more.
Make sure you check the shops selling only
dairy products as there are quite a few of them
in Amsterdam. They offer the most delicious
sorts of cheese and customers can taste several types of cheese before making a purchase.

It was here in the Netherlands that one of the
largest speculative bubbles in history began,
called the tulip mania. In the 17th century, tulips
became so fashionable that the contract prices
for tulip bulbs reached extraordinarily high levels, for instance an equivalent of several annual
salaries, or even… a tenement house.
Today, the Dutch are one of the largest producers of these flowers in the world. Although
we won't be able to admire the colourful carpets
of flowering tulips in the autumn (you have to reserve time for this attraction at the turn of April
and May), you can learn about the history of flowers at the Tulip Museum or take a closer look at

The quickest and most comfortable way is, of
course, to go by plane. The KLM airline offers
direct flights from Poznań, available from
the end of October. The connection with the
international airport Amsterdam-Schiphol
(AMS) also gives you the opportunity to use
its rich transfer offer. You can book a flight in
virtually any direction in the world from here,
as there are about 100 airlines operating from
Schiphol. This is the base airport of KLM,
whose network of connections includes over
160 destinations on 5 continents.

HOW TO GET TO AMSTERDAM?

IN ENGLISH

HOLENDERSKA STOLICA JEST WYJĄTKOWA I NIEZWYKLE RÓŻNORODNA
– TO MIASTO ROWERÓW I KANAŁÓW, SERÓW I TULIPANÓW, TOLERANCJI
I WOLNOŚCI ORAZ FASCYNUJĄCY TYGIEL ETNICZNO-KULTUROWY. WARTO
ZWIEDZIĆ TO NIESAMOWITE MIEJSCE, A WEEKENDOWY WYPAD WE DWOJE
JEST KU TEMU TAKŻE ZNAKOMITĄ OKAZJĄ.
TEKST: MARTA NOWACKA ZDJĘCIA: 123RF.COM

M

nogość zabytków architektury i rozmaitych muzeów, usytuowanych praktycznie na każdym kroku sprawia, że każdy znajdzie tu coś interesującego dla siebie. A jakie
inne jeszcze holenderskie atrakcje przyciągają do Amsterdamu turystów z całego świata?

WIATRAKI
Holendrzy są wprost rozmiłowani w wiatrakach, które stały się niekwestionowanym

!

symbolem Niderlandów. Pierwsze z nich pojawiły się ok. 1200 roku. Pełniły rolę młynów,
tartaków czy urządzeń odwadniających – to
dzięki nim możliwe stało się wypompowywanie wody z terenów zalewowych.
Dawniej na terenie kraju funkcjonowało
ponad 10 000 wiatraków, dziś pozostało ich
już tylko ok. 1100. Są pomnikami historii i elementem specyficznej tradycji, a 8 z nich wciąż
znajduje się na terenie Amsterdamu. Jeden

z nich, XIX-wieczny Molen van Sloten, jest udostępniony dla zwiedzających, pozostałe można
podziwiać z zewnątrz. Holenderskie wiatraki
mają nawet swoje święto 11 maja – przyozdabia
się je wtedy girlandami, kwiatami i flagami.

TULIPANY
To właśnie tu, w Holandii, rozpoczęła się
jedna z największych baniek spekulacyjnych
w historii, nazywana tulipanomanią. Niebywała moda na te kwiaty w XVII wieku sprawiła, że cebulki tulipanów osiągały zawrotną
wartość, porównywalną np. do kilku rocznych pensji, a nawet... kamienicy.
Dziś Holendrzy są jednymi z największych producentów tych kwiatów na świecie. Choć podziwianie kolorowych dywanów kwitnących tulipanów nie będzie
nam dane jesienią (na tę atrakcję trzeba
zarezerwować czas na przełomie kwietnia
i maja), to można poznać historię kwiatów

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

AMSTERDAM – THE CAPITAL
OF DIVERSITY
THE DUTCH CAPITAL IS UNIQUE AND
EXTREMELY DIVERSE – IT IS A CITY OF
BICYCLES AND CANALS, CHEESE AND
TULIPS, TOLERANCE AND FREEDOM,
WITH FASCINATING ETHNIC AND
CULTURAL DIVERSITY. THIS AMAZING
PLACE IS DEFINITELY WORTH VISITING
AND A WEEKEND FOR TWO IN
AMSTERDAM SOUNDS LIKE A GREAT
OPPORTUNITY.
A multitude of architectural sites and various
museums situated almost everywhere make it
possible for everyone to find something interesting for themselves. And what other Dutch
attractions lure tourists from all over the
world to Amsterdam?

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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MANCHESTER
NIE TYLKO OLD
TRAFFORD

już sali Concert Hall, przed widownią liczącą
1200 słuchaczy, koncertował Fryderyk Chopin.
Kompozytor odbywał wtedy podróż po Anglii
i Szkocji – tournée wiązało się z przeżyciami osobistymi (rozstanie z George Sand) i wybuchem
rewolucji w Paryżu. Dzisiaj o tym wydarzeniu
przypomina pomnik artysty stojący przy Brazennose St., przed budynkiem Lincoln House.

PIŁKARSKA ŚWIĄTYNIA
Dla miłośników piłki nożnej Manchester jest
jedną z europejskich stolic futbolu. Jest siedzibą
dwóch wielkich klubów ze ścisłej europejskiej,
a właściwie światowej czołówki: Manchesteru
City – grającego na stadionie City of Manchester
Stadium (obecnie Etihad Stadium) i Manchesteru United, rozgrywającego swoje mecze na słynnym Old Trafford. Teatr Marzeń – tak określa się
jedną z najsłynniejszych w Europie aren piłkarskich. Wybudowany w latach 1909-1910 stadion
w obecnym kształcie może pomieścić na trybunach ponad 75 tysięcy widzów.
Chociaż w obecnej sytuacji obecność kibiców podczas meczów stoi pod znakiem zapytania, to warto monitorować na bieżąco sytuację,
by na trybunach któregoś z obiektów wziąć
udział w piłkarskim święcie.

PORT LOTNICZY
Lotnisko w Manchesterze (MAN) jest trzecim co
do wielkości lotniskiem Wielkiej Brytanii i największym portem tego państwa, do którego będzie można dolecieć bezpośrednio z Poznania.
Oddalony o ok. 14 km od centrum miasta jest
z nim znakomicie skomunikowany. Podróżni

POŁĄCZENIA LOTNICZE DO MANCHESTERU MIAŁY SIĘ ZNALEŹĆ W JESIENNOZIMOWYM ROZKŁADZIE LOTÓW Z POZNAŃSKIEGO PORTU LOTNICZEGO ŁAWICA,
LECZ Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ, LINIA LOTNICZA RYANAIR
PRZESUNĘŁA ICH INAUGURACJĘ NA WIOSNĘ 2021. O TYM, ŻE WARTO POZNAĆ TO
MIASTO CHOĆBY WIRTUALNIE (PÓKI CO), WIEDZĄ NIE TYLKO PIŁKARSCY KIBICE.
TEKST: MACIEJ JAMSZ ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

P

otocznie Manchester jawi się jako kolebka brytyjskiego przemysłu, zaś dla wielu
kibiców – jako nieformalna stolica angielskiej
Premier League. W istocie, to liczące obecnie
ponad pół miliona mieszkańców miasto (całą
metropolię zamieszkuje ok. 3 milionów), dwieście lat temu przeżywało bujny rozwój związany
z angielską rewolucją przemysłową i stało się
jednym z głównych ośrodków przemysłowych
kraju. Rozwinięta na szeroką skalę produkcja
tkanin bawełnianych dała mu nawet przydomek
Cottonpolis, jako że stało się centrum światowego handlu tym towarem.

!

Klimat dzisiejszego miasta tworzą postindustrialne budowle, zwłaszcza w słynnej dzielnicy
Castlefield. Współczesny Manchester tętni życiem w wielu wymiarach i każdy znajdzie w nim
coś dla siebie.

POLSKI AKCENT
Historia Manchesteru zaczyna się jednak znacznie wcześniej – pierwsza osada powstała na
bazie warownego obozu rzymskich legionów ponad 1600 lat temu. Przeglądając karty późniejszej historii miasta znajdziemy też piękny polski
akcent. 28 sierpnia 1848 roku w nieistniejącej

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

mają do wyboru transport samochodowy (autostrada M56 oraz drogi lokalne) lub kolejowy.
W skład portu lotniczego wchodzą trzy terminale pasażerskie i jeden towarowy.
Lądując w Manchesterze bez problemu możemy też planować dalszą podróż. Lotnisko obsługuje wiele znanych linii lotniczych oraz linie
niskokosztowe. Siatka połączeń obejmuje porty
krajowe na Wyspach Brytyjskich oraz destynacje w całej Europie, wybrane w Afryce Północnej
i na Bliskim Wschodzie, Półwyspie Arabskim,
Azji Środkowej i w Stanach Zjednoczonych.

ground of the fortified camp of the Roman
legions over 1600 years ago. Delving into the
later history of the region, we will also find a Polish touch. On 28 August 1848, in the no longer
existing Concert Hall, Fryderyk Chopin gave
a concert in front of an audience of 1200 music
aficionados. At that time, the composer travelled across England and Scotland. His tour was
connected with some personal matters (breaking up with George Sand) and the outbreak of
the revolution in Paris. To commemorate this
event, a monument of Chopin was placed at
Brazennose St., outside the Lincoln House.

IN ENGLISH

MANCHESTER – NOT ONLY
OLD TRAFFORD
FLIGHTS TO MANCHESTER WERE
SUPPOSED TO BE INCLUDED IN THE
AUTUMN AND WINTER SCHEDULE FROM
POZNAŃ AIRPORT, BUT DUE TO THE
PANDEMIC RYANAIR POSTPONED THEIR
INAUGURATION FOR SPRING 2021. IT IS
NOT ONLY FOOTBALL FANS WHO KNOW
THAT THE CITY IS WORTH GETTING TO
KNOW BETTER, EVEN IF ONLY VIRTUALLY
(FOR NOW).
Traditionally, Manchester is seen as the cradle of British industry and to many football
fans as the informal capital of the English
Premier League. Today, it has a population
of half a million (the entire metropolis has
about 3 million inhabitants) and two hundred years ago Manchester saw a dynamic
growth due to English Industrial Revolution
and became one of the country's major industrial centres. It was even dubbed Cottonpolis because of the large-scale production
of cotton fabric and it became the centre of
the world trade in this commodity.
The atmosphere of today's city is created
by post-industrial buildings, especially in the
famous Castlefield district. Contemporary
Manchester is vibrant with life in many dimensions and it caters for all tastes.

POLISH TOUCH
The history of Manchester, however, goes way
back. The first settlement was founded on the

FOOTBALL SHRINE
For football lovers, Manchester is one of the European football capitals. It is home to two great
clubs from the top European or even world football league: Manchester City - playing at the City
of Manchester Stadium (now Etihad Stadium)
and Manchester United, playing their matches
at the famous Old Trafford. The Dream Theatre
– this is how one of the most famous football arenas in Europe is described. Built in 1909-1910,
the stadium in its present form can host over
75 thousand spectators in the stands.
Although in the current situation the presence of fans during matches is uncertain, you
should monitor it on a regular basis to check
when you will be able to participate in this football fiesta at any of the facilities.

AIRPORT
Manchester Airport (MAN) is the third largest airport in the United Kingdom and the
largest airport in the country to be reached
directly from Poznań. It is located 14 km away
from the city centre with very convenient
commute. The travellers can choose between
car transport (M56 motorway and local roads)
or railway. The airport consists of three passenger terminals and one cargo terminal.
If we land in Manchester, we can also plan
our further journey without any problems. The
airport serves many well-known airlines and
low-cost airlines. The network of connections
includes domestic airports in the British Isles
and destinations throughout Europe, as well as
selected destinations in North Africa, the Middle
East, the Arabian Peninsula, Central Asia and
the United States.

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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ANTALYA
TURECKA RIWIERA
I LEGENDA ŚW. MIKOŁAJA

JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH I NAJBARDZIEJ ZNANYCH MIAST W TURCJI MA DO
ZAOFEROWANIA ATRAKCJE O KAŻDEJ PORZE ROKU. KOMFORTOWE HOTELE,
ZABYTKI I TEMPERATURA POWIETRZA SPRZYJAJĄCA ZWIEDZANIU. TO
SKŁANIA, BY POMYŚLEĆ O ANTALYI TAKŻE W SEZONIE ZIMOWYM.
TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO ZDJĘCIA: PEXELS.COM / PIXABAY.COM

K

ierunek turecki jest jednym z najpopularniejszych w naszym kraju. Bogactwo
kulturowe, zabytki, świetna kuchnia i znakomity serwis za rozsądne pieniądze – to
wszystko decyduje o wyborze tej wakacyjnej
destynacji. Nie bez znaczenia jest też wygoda
podróżowania – bezpośredni lot z poznańskiej Ławicy trwa około 3 godzin. To znacznie krócej niż do wielu innych, atrakcyjnych
przez cały rok, wakacyjnych lokalizacji.
Port Lotniczy Antalya (AYT) jest jednym
z największych w Turcji i zdecydowanie największym na południu tego kraju. Przez dwa
terminale w minionym roku przewinęło się

!

ponad 35,5 miliona podróżnych. Samo miasto jest metropolią o starożytnych tradycjach,
a obecnie uchodzi za jedno z najbardziej znanych w całym basenie Morza Śródziemnego
i jeden z najznamienitszych, nadmorskich,
tureckich kurortów. Turyści mają do dyspozycji przebogatą ofertę ze zróżnicowanymi
cenami. Szczególnie w okresie tzw. niskiego
sezonu można wyszukać pobyt w resorcie
o najwyższym standardzie, z pełną paletą
SPA&Wellness, siłowniami i krytymi basenami, w bardzo promocyjnej cenie.
Będąc na miejscu, warto skorzystać z licznych wycieczek fakultatywnych, gdyż całe

wybrzeże Riwiery Tureckiej obfituje w rozmaite zabytki i warte odwiedzenia miejsca.
Amatorzy takiego wypoczynku powinni wykorzystać przyjazne do zwiedzania temperatury powietrza (w lecie upał często utrudnia
podziwianie atrakcji) i mniejszą liczbę zwiedzających, co daje możliwość pełniejszego
odbioru klimatu miejsca.
W samej Antalyi wartymi zobaczenia są
trzynastowieczny minaret Yivli Minare (symbol miasta), łuk rzymskiego cesarza Hadriana,
Mevlevi tekke (klasztor wirujących derwiszy)
z XIII wieku, grobowiec Zincirkîrana Mehmeda Paszy z XIV wieku oraz mauzoleum znanej
z serialu Wspaniałe stulecie Nigar Hatun.
Południowe wybrzeże dzisiejszej Turcji
ma przebogatą historię. Od początku dziejów
było świadkiem powstawania i upadku mocarstw – Imperium Aleksandra Macedońskiego, Cesarstwa Rzymskiego, Bizancjum oraz
Imperium Otomańskiego. Każda z kultur odcisnęła tu własne piętno i pozostawiła cenne
zabytki. Po ziemiach tych wędrowali staro-
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żytni władcy – królowa Kleopatra i rzymscy
cesarze, ale też pierwsi apostołowie chrześcijaństwa, a tysiąc lat później rycerze i uczestnicy wypraw krzyżowych.
Według tradycyjnych przekazów, w nieodległej miejscowości o starożytnej nazwie Myra
(Mira, obecnie Demre), na przełomie III i IV
wieku żył św. Mikołaj! Protoplasta współczesnego puszystego dziadka w czerwonym kubraku, przez znaczną część swojego życia piastował funkcję biskupa tamtejszej wspólnoty
chrześcijańskiej. Jego dobroć i liczne gesty
pomagania potrzebującym znalazły odbicie
w tak znanej na całym świecie postaci związanej z tradycją Bożego Narodzenia.
Ciekawostką jest informacja z początku października 2017 roku, podana przez
większość europejskich mediów (za turecką gazetą Hurriyet), że archeolodzy tureccy znaleźli pod posadzką wczesnośredniowiecznego kościoła w Demre nieodkryty
grobowiec biskupa Miry – najprawdopodobniej świętego Mikołaja!

IN ENGLISH

ANTALYA – THE TURKISH RIVIERA
AND THE LEGEND OF SANTA CLAUS
ONE OF THE LARGEST AND MOST
FAMOUS CITIES IN TURKEY HAS
ATTRACTIONS TO OFFER AT ANY TIME
OF YEAR. COMFORTABLE HOTELS,
MONUMENTS AND TEMPERATURE
ENCOURAGE SIGHTSEEING. THIS MAKES
YOU CONSIDER ANTALYA ALSO IN THE
WINTER SEASON.
Turkey is one of the most popular destinations
in our country. Cultural richness, historical
sites, great cuisine and excellent service for
reasonable money – this is what we take into account when choosing holiday destination. The
comfort of travelling is also important – a direct
flight from Poznań Airport takes about 3 hours.
It is much shorter than to many other holiday
spots which are attractive all year round.

Antalya Airport (AYT) is one of the largest airports in Turkey and by far the largest
in the south of the country. Over 35.5 million
travellers passed through the two terminals
last year. The city itself is a metropolis with
ancient traditions, and today it is considered
one of the most famous places in the whole
Mediterranean region and one of the most
prominent Turkish seaside resorts. Tourists
have a wide range of offers at various prices to
choose from. Especially during the so-called
low season, you can look for a stay in a resort
of the highest standard, with a wide variety of
SPA&Wellness treatments, gyms and indoor
swimming pools, at a very promotional price.
When in Turkey, make sure you go on
optional trips, as the entire coastline of the
Turkish Riviera abounds in various historical
sites and places worth visiting. If you like this
way of spending holiday, you will certainly
enjoy pleasant temperature as in summer the
heat often makes sightseeing difficult and the
smaller number of visitors, which will allow
you to explore the place more extensively.
In Antalya the must-visit spots include
Yivli Minare dating back to the 13th century
(the symbol of the city), the arch of Roman
Emperor Hadrian, Mevlevi tekke (the monastery of spinning dervishes) from the 13th
century, the tomb of Zincirkîran Mehmed
Pasha from the 14th century and Nigar
Hatun, the mausoleum known from the series The Magnificent Century.
The southern coast of today's Turkey
prides itself on a rich history. Since the very
beginning, it has witnessed the rise and fall
of powers – the Empire of Alexander of Macedonia, the Roman Empire, Byzantium and
the Ottoman Empire. Each culture has left
its own mark here and has left valuable monuments. Ancient rulers – Queen Cleopatra and
Roman emperors, but also the first apostles
of Christianity, and a thousand years later
knights and participants in the Crusades –
roamed these lands.
According to the traditional accounts,
at the turn of the 3rd and 4th century, Santa
Claus lived in the nearby village of the ancient
name Myra (Mira, now Demre)! A progenitor
of the modern chubby older man in a red coat,
for a large part of his life he was a bishop of the
local Christian community. His kindness and
numerous gestures to help those in need were
reflected in a world-famous figure associated
with the Christmas tradition.
An interesting fact is the news from the
beginning of October 2017, given by most European media (after the Turkish broadsheet
Hurriyet) that Turkish archaeologists found
an undiscovered tomb of Bishop Mira – most
probably Santa Claus – under the floor of an
early medieval church in Demre!
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łożone nad samym Adriatykiem, znane jest
z szerokich, długich i piaszczystych plaż. To
jedno z najstarszych albańskich miast i główny
port kraju. Znajdziemy tu największy, bałkański
amfiteatr rzymski, który został wzniesiony z początkiem II wieku n.e. Cały region słynie także
z bardzo dobrych warunków do uprawiania
sportów wodnych.
Miasto Berat, powstałe w IV w. p.n.e.,
leży w środkowej Albanii, na stoku wzgórza.
Nazywane jest „miastem tysiąca okien”, a od
2008 roku widnieje na Liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
Park Narodowy Llogara, założony w 1966
roku, jest dziś wręcz kultowym miejscem, niezwykle chętnie odwiedzanym przez turystów.
Znajduje się tu skała Cezara – według legendy
stąd właśnie przemawiał on do swojego wojska.
Imponujące krajobrazy i wspaniałe wybrzeże to główne atuty Albani, która w niczym nie ustępuje pobliskiej Chorwacji czy
Grecji, a atrakcyjne ceny dodatkowo kuszą
turystów. Wakacje tu spędzone gwarantują
wymarzony wypoczynek oraz moc niezapomnianych wrażeń.
IN ENGLISH

ALBANIA – AN IDEA FOR THE
SUMMER!

ALBANIA

POMYSŁ NA LATO!
TAJEMNICZA, A JEDNOCZEŚNIE GOŚCINNA I OTWARTA, DYNAMICZNIE
ZMIENIAJĄCA SIĘ I ROZWIJAJĄCA, ZACHWYCAJĄCA PIĘKNYMI PLAŻAMI,
WSPANIAŁYMI KRAJOBRAZAMI, SŁONECZNYM, ŚRÓDZIEMNOMORSKIM
KLIMATEM, PYSZNYM JEDZENIEM, BOGATĄ HISTORIĄ I UNIKALNYMI
TRADYCJAMI. TAKA JEST WŁAŚNIE ALBANIA – KRAJ WIELU KONTRASTÓW,
O WIELKIM POTENCJALE TURYSTYCZNYM, KTÓRY WSZYSTKIM
ODWIEDZAJĄCYM MA WIELE DO ZAOFEROWANIA.
TEKST: MARTA NOWACKA ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

To

fascynujące państwo, położone na
Bałkanach, nad Morzem Adriatyckim i Jońskim, słynie z krystalicznej, turkusowej wody, pięknych, piaszczystych plaż
i... 290 słonecznych dni w roku! Taki klimat

!

zdecydowanie sprzyja podróżom, niezależnie
od panującej pory roku.
Wczasowiczów do Albanii przyciągają bajeczne widoki, majestatyczne pasma górskie
i zachwycające zakątki. Znajdziemy tu tradycyj-

ne wioski w śródziemnomorskim stylu, położone pośród sadów cytrusowych i gajów oliwnych.
Na turystów czeka tu wiele ciekawych
miejsc do odkrycia, bowiem w Albanii ścierają
się ze sobą ślady rozmaitych kultur (greckiej,
romańskiej czy bizantyjskiej), których liczne
pozostałości oraz nadzwyczajne zabytki znajdziemy na każdym kroku (np. rzymskie forum,
ruiny term czy Bazylikę Shen Mehill Arapaj).
A dodatkowo kraj ten słynie z niesamowitej gościnności mieszkańców i wyśmienitej kuchni,
będącej mieszanką kuchni tureckiej i innych
krajów bałkańskich.
Warto wybrać się do stolicy – Tirany. To
kulturalne i gospodarcze centrum kraju, położone nad 3 rzekami, mieszanka religii, kultur,
tradycji i architektury. Jej liczne zabytki zachęcają do zwiedzania (pomnik Skanderberga,
opera, Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuki czy
meczet Etehem Bay). Najpopularniejszym zaś
zabytkiem w Albanii, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, są wykopaliska
starożytnego miasta Butrint. Zgodnie z legendą, osada została założona przez uciekinierów
z Troi, a następnie przekształcona w portowe
miasto i kolonię grecką.
Region Durrës, leżący w zachodniej części
kraju, jest niezwykle popularny i lubiany przez
turystów, a jego centrum – miasto Durrës, po-
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MYSTERIOUS, BUT AT THE SAME TIME
HOSPITABLE AND OPEN. CHANGING
AND DEVELOPING DYNAMICALLY.
LURING WITH BEAUTIFUL BEACHES,
WONDERFUL LANDSCAPES, SUNNY,
MEDITERRANEAN CLIMATE, DELICIOUS
FOOD, RICH HISTORY AND UNIQUE
TRADITIONS. THIS IS WHAT ALBANIA
IS LIKE – A COUNTRY OF MANY
CONTRASTS, WITH A GREAT TOURIST
POTENTIAL, WHICH HAS A LOT TO
OFFER TO VISITORS.
This fascinating country, located in the Balkans on the Adriatic and Ionian seaside, is
known for its crystal-clear, turquoise water,
beautiful sandy beaches and... 290 sunny
days a year! Such climate encourages travelling regardless of the season.
Albania lures holiday makers with fabulous
views, majestic mountain ranges and plenty of
delightful spots. Here you will find traditional
Mediterranean-style villages located among
citrus orchards and olive groves.
There are many interesting places to explore in Albania as there are traces of various
cultures (Greek, Roman or Byzantine), which
numerous remains and extraordinary monuments can be found at every step (e.g. the Roman forum, the ruins of thermal baths or the

Basilica of Shen Mehill Arapaj). Additionally,
the country is famous for incredible hospitality
of its inhabitants and excellent cuisine, which
is a mixture of Turkish food and delicacies
from other Balkan countries.
Tirana, the capital city, is definitely worth
visiting. It is a cultural and economic centre of the country, situated on 3 rivers, and
a melting pot of different religions, cultures,
traditions and architecture. Its numerous
monuments encourage sightseeing (the
Skanderberg monument, the opera house,
the National Museum, the Museum of Art and
the Etehem Bay mosque). The most popular
monument in Albania, which is a UNESCO
World Heritage Site, is the excavation of the
ancient city of Butrint. The legend has it,
the settlement was founded by fugitives from
Troy and then transformed into a port town
and a Greek colony.
The region of Durrës, situated in the western part of the country, is extremely popular
with tourists. Its centre, the town of Durrës,
situated on the Adriatic Sea, is known for its

wide, long and sandy beaches. It is one of the
oldest Albanian cities and the main port in the
country. Here you will find the largest Roman
amphitheatre in the Balkans, which was built
at the beginning of the second century AD.
The whole region is also famous for favourable
conditions for water sports.
The town of Berat, founded in the 4th
century B.C., is located in central Albania, on
a hillside. It is called the "City of a Thousand
Windows" and since 2008 it has been on the
UNESCO World Heritage List.
Llogara National Park, established in
1966, has become iconic and extremely popular with tourists. There is the rock of Caesar,
which, as the legend has it, is the very place
where he spoke to his troops.
Remarkable landscapes and a wonderful
coastline are the main assets of Albania, which
is not inferior to nearby Croatia or Greece and
it attract tourists with its attractive prices.
When you choose Albania as your summer
destination, you can count on dream holiday
and unforgettable impressions.

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.

!

98–99

L E T ' S T R AV E L

LET'S LOOK AROUND

Mimo że w obecnej sytuacji, spowodowanej
COVID-19, ruch lotniczy w Polsce i na świecie
został poważnie ograniczony, to trzeba przecież
pamiętać, że jeszcze w 2018 roku lotnisko Ławica osiągnęło spektakularną 65 procentową dynamikę wzrostu w zakresie wakacyjnych połączeń czarterowych. Także w miesiącach letnich
bieżącego roku otwarto wiele połączeń regularnych, a w planie są następne. Daje to wszystkim
pasażerom podróżującym z poznańskiego lotniska Ławica komfort wyboru przewoźnika. Poznań obsługują niskokosztowe Ryanair i Wizzair
oraz LOT, Lufthansa i SAS, dołącza też KLM.
Popularność lotniczych wyjazdów wakacyjnych wzrasta. Czy może być coś wygodniejszego, niż wyjście z domu z bagażem i realne
dotarcie na lotnisko w czasie kilkunastu do kilkudziesięciu minut, i w przysłowiowych bamboszach udanie się na wymarzony urlop?

ŁAWICA

WYGODNIE
I PO POZNAŃSKU
LICZĄCE PONAD STO LAT POZNAŃSKIE LOTNISKO ŁAWICA OD
LAT TWORZY Z MIESZKAŃCAMI POZNANIA I REGIONU SYNERGIĘ,
BĘDĄCĄ EWENEMENTEM W SKALI CAŁEGO KRAJU.
TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO ZDJĘCIA: KUBA KOSMATKA

G

dy 26 sierpnia 1913 roku cesarz Wilhelm II
dokonywał uroczystego otwarcia lotniska
wojskowego w podpoznańskiej wsi Ławica, mało
kto przypuszczał, że 6 lat później – w 1919 roku,
w już niepodległej Polsce, na jego terenie zostanie utworzony Aeroklub Polski, a na przełomie
maja i czerwca 1921 roku pierwsze polskie przedsiębiorstwo transportu lotniczego „Aero-Targ”
(uznawane za początek polskiego transportu
lotniczego) wykona z tego miejsca 28 rejsów na
trasie Poznań-Warszawa-Poznań oraz 30 na trasie Poznań-Gdańsk-Poznań.
Pierwsze regularne połączenie na trasie Poznań (Ławica)-Warszawa-Poznań zostało uruchomione 23 maja 1925 roku. Trzy lata później,
w 1928 roku, nowo utworzone przedsiębiorstwo

Linie Lotnicze „LOT” (później PLL „LOT”), uruchomiło rejsy na trasie Katowice-Poznań, Poznań-Bydgoszcz-Gdańsk oraz, wspólnie z Deutsche Lufthansa, Warszawa-Poznań-Berlin.
Poznański Port Lotniczy Ławica rozwijał się
bardzo dynamicznie. Inwestowano w urządzenia techniczne, nawigacyjne i oświetleniowe.
Pod koniec II Rzeczypospolitej port w Ławicy,
pod względem wyposażenia, stał się drugim po
Warszawie-Okęciu lotniskiem w Polsce.
Także dzisiaj poznański Port Lotniczy jest
wyjątkowy pod wieloma względami. Znajduje
się najbliżej centrum miasta, co dla pasażerów
jest zdecydowaną zaletą (rozwijający się Poznań
w pewnym momencie wchłonął tereny dawniejszej wsi Ławica). Żaden z krajowych portów lot-

IN ENGLISH

POZNAŃ AIRPORT. CONVENIENTLY
AND IN POZNAŃ-STYLE
OVER ONE-HUNDRED-YEAR-OLD POZNAŃ
AIRPORT HAS BEEN CREATING A SYNERGY
WITH THE INHABITANTS OF POZNAŃ AND
THE REGION, WHICH IS UNIQUE IN THE
WHOLE COUNTRY.
niczych (może poza warszawskim Chopinem)
nie gwarantuje tak dogodnego pod względem
czasowym i finansowym transferu ze ścisłego
centrum i węzła komunikacyjnego kolejowo-autobusowego do swoich terminali.
Dla poznańskiego i wielkopolskiego biznesu
jest to sytuacja trudna do przecenienia. Według
wyliczeń podawanych przez ACI Europe, w każdym mieście, w którym jest lotnisko, odnotowuje się od 2 do 4 procent wzrostu obrotów, wpływających na wynik PKB wypracowywanego
przez dane miasto i region. Zyskują wszyscy, którzy zarabiają na obsłudze ruchu turystycznego
i biznesowego, docierającego do Poznania drogą
powietrzną – zarówno przedsiębiorcy w skali mikro, jak i makro. Zyskują także goście, wystawcy
i biznesowi partnerzy Międzynarodowych Targów Poznańskich, inwestorzy rozwijający swoje
firmy w Poznaniu oraz… kibice przybywający na
nieodległy stadion Lecha Poznań.
Korzystają też mieszkańcy miasta. Skala
usprawnień infrastruktury komunikacyjnej,
podnosząca i gwarantująca atrakcyjność
Portu Lotniczego Ławica, w znaczny sposób
rozwiązała problemy dojazdowe w tej części
Poznania. Powstała dwupasmowa arteria
w kierunku zachodnim, połączona dogodnie
z zachodnią obwodnicą miasta (droga ekspresowa S11) autostradą A2.
Przy sprzyjającej infrastrukturze łatwiej się
też starać o pozyskanie nowych linii lotniczych.

When on 26 August 1913 Emperor William II
opened a military airport in the village of Ławica near Poznań, hardly anyone supposed that
6 years later – In 1919, in the already independent Poland, the Aeroclub of Poland would be
established and the first Polish air transport
company "Aero-Targ" (founded at the turn of
May and June 1921 on the airport’s premises
and considered to be the beginning of Polish air
transport) would make 28 flights from here on
the Poznań-Warsaw-Poznań route and 30 on the
Poznań-Gdańsk-Poznań route.
The first regular service on the PoznańWarsaw-Poznań route was launched on
23 May 1925. Three years later, in 1928,
the newly established airline company
"LOT" (later PLL "LOT"), launched flights
on the Katowice-Poznań, Poznań-Bydgoszcz-Gdańsk and, together with Deutsche
Lufthansa, Warsaw-Poznań-Berlin routes.
Poznań Airport was developing very dynamically. The investments were made in technical,
navigation and lighting equipment. In the final
years of the 2nd Republic of Poland, Poznań Airport became the second airport in Poland after
Warsaw-Okęcie in terms of equipment.
Even today, Poznań Airport is exceptional
in many respects. It is located closest to the city
centre, which is a definite advantage for passengers (developing Poznań at some point absorbed
the area of the former village of Ławica). None of
the national airports (except perhaps Chopin in

Warsaw) guarantees such a time- and financially
convenient transfer from the city centre and the
railway and bus junction to their terminals.
For business in Poznań and Wielkopolska,
such location cannot be overstated. According to calculations provided by ACI Europe,
in each city where there is an airport, there is
a 2-4 percent increase in turnover, affecting
the result of GDP generated by a given city and
region. It is beneficial for all those who make
their profits servicing tourist and business
traffic reaching Poznań by air, both small and
large entrepreneurs. Also the guests, exhibitors and business partners of the Poznań International Fair, investors developing their companies in Poznań and... football fans coming to
the nearby Lech Poznań Stadium, will surely
appreciate such convenience.
The inhabitants of the city also benefit
from the airport’s location. The scale of improvements in the transport infrastructure,
which is increasing and adds to attractiveness
of Poznań Airport, has significantly solved
access problems in this part of Poznań. A two-

lane road to the west has been built, conveniently connected to the city's western ring
road (S11 expressway) by the A2 motorway.
With a favourable infrastructure it is also
easier to attract new airlines. Despite the
fact that in the current situation caused by
COVID-19, air traffic in Poland and worldwide
has been severely restricted, it should be remembered that as recently as in 2018, Poznań
Airport achieved a spectacular 65% growth
rate in terms of holiday charter flights. Also
in the summer months of this year, many regular services were opened, and more are being
planned. This gives all passengers travelling
from Poznań Airport the comfort of choosing
a carrier. Poznań is serviced by low-cost Ryanair and Wizzair as well as LOT, Lufthansa,
SAS, and KLM.
The popularity of going on holiday by plane
is on the increase. Could there be anything
more convenient than leaving home with your
luggage and really getting to the airport in no
time, wearing proverbial slippers, to go on your
dream holiday?
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POZNAŃ
ZAPRASZA
PAŹDZIERNIK
13. MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL FILMÓW
ANIMOWANYCH ANIMATOR
3-9.10.2020, POZNAŃ
Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator to największe w Polsce
wydarzenie kulturalne poświęcone filmowi
animowanemu. Na każdej edycji festiwalu prezentowanych jest ponad 300 filmów z całego
świata, w tym konkurs, retrospektywy, przeglądy tematyczne i premiery.
Jednym z najważniejszych elementów festiwalu jest Międzynarodowy Konkurs Filmów
Animowanych, który jest okazją do zapoznania
się z panoramą najnowszych produkcji krótko
i pełnometrażowych. Animator to także koncerty, warsztaty oraz bardzo obszerny program
dla najmłodszych widzów. Wyróżnikiem poznańskiego festiwalu jest wszechobecna fuzja
animacji z muzyką.
Szczegóły: www.animator-festival.com

papierze. Gości odwiedzających Galerię Malarstwa Polskiego niemalże wita jedno z najznaczniejszych dzieł, Błędne koło – swoisty manifest
artystyczny mistrza.
Jednym z najbardziej niezwykłych i wizyjnych dzieł Malczewskiego jest też obraz W tumanie. Znając wyobraźnię Malczewskiego
i pochłaniającą go problematykę odzyskania
przez Polskę niepodległości, widzimy w obrazie
widmo matki i zespolone z nią prochy poległych
powstańców i opuszczonych dzieci ojczyzny. Artysta swoim uczniom przekazał credo: Malujcie
tak, aby Polska zmartwychwstała!
W tumanie artysta rozpoczął malować podczas pobytu w Rogalinie, w gościnie u hrabiego
Edwarda Aleksandra Raczyńskiego – wielkiego
mecenasa sztuki, twórcy Galerii w Pałacu w Rogalinie, w której można zobaczyć część kolekcji
nieeksponowanej w Poznaniu.
IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES
OCTOBER
W wyjątkowym i specyficznym dla wszystkich 2020 roku festiwal OFF / ON CINEMA
przybierze formę hybrydową – wszystkie filmy z konkursu głównego będzie można obejrzeć zarówno w salach kinowych CK ZAMEK,
jak i online za pośrednictwem platformy streamingowej Bilety24.
Szczegóły: www.offcinema.ckzamek.pl

WARTO ZOBACZYĆ!

KOLEKCJA OBRAZÓW JACKA
MALCZEWSKIEGO W MUZEUM
NARODOWYM W POZNANIU

Jacek Malczewski (1854-1929), uznany za jednego z najwybitniejszych polskich malarzy, pozostawił spuściznę artystyczną liczącą ponad
2000 dzieł. Kolekcja poznańskiego muzeum
liczy 100 obrazów na płótnie i kilkaset prac na

Fot. Jacek Malczewski, W tumanie, 1893-1894 (olej na płótnie 78x150 cm)

24TH INTERNATIONAL
DOCUMENTARY FILM
FESTIVAL OFF CINEMA
13-18.10.2020, PAŁACOWE CINEMA,
ZAMEK CULTURE CENTRE, POZNAŃ
The International Documentary Film Festival
OFF CINEMA is an annual celebration of documentaries that has been held in Poznań for several decades. At the 24th edition of the festival the
audience will be able to watch 30 documentaries
selected from 450 submissions, which will vie
for the Golden Castle statuette and PLN 8,000
in two competition categories: short and long.
There will be previews and special screenings.

In the unique year of 2020, the OFF / ON CINEMA festival will take on a hybrid form. All films
from the main competition will be screened
both in the CK ZAMEK cinema halls and online
via the Tickets24 streaming platform.
More info: www.offcinema.ckzamek.pl

WORTH SEEING!

THE COLLECTION OF
PAINTINGS BY JACEK
MALCZEWSKI AT THE
NATIONAL MUSEUM IN POZNAŃ
Jacek Malczewski (1854-1929), considered one
of the most outstanding Polish painters, left an

artistic legacy of over 2000 works. The collection at Poznań museum includes 100 paintings
on canvas and several hundred works on paper.
The guests visiting the Gallery of Polish Painting
are almost welcomed by one of the most significant works, Vicious Circle, which seems to be
an artistic manifesto of the master.
One of Malczewski's most remarkable and
visionary works is also the painting In the Dust
Cloud. Knowing Malczewski's imagination and
the fact that the subject of Poland regaining its
independence was extremely close to his heart,
we see in the painting the spectre of a mother
with the ashes of fallen insurgents and abandoned children of the homeland welded with her.
The artist passed on his credo to his students:
Paint so that Poland may rise again!
The artist started to paint In the Dust
Cloud during his stay in Rogalin, where he was
Count Edward Aleksander Raczynski’s guest.
Count Raczyński was a great patron of art,
founder of the Gallery in his Palace in Rogalin,
where you can see a part of the collection not
exhibited in Poznan.

13TH INTERNATIONAL
ANIMATED FILM FESTIVAL
ANIMATOR
3-9.10.2020, POZNAŃ
The International Animated Film Festival Animator is the largest cultural event devoted to
animated film in Poland. Over 300 films from all
over the world are presented during each edition
of the festival, including a competition, retrospectives, theme reviews and premieres.
One of the most important parts of the festival is the International Animated Film Competition, which gives audience an opportunity
to watch the latest short and feature films. The
festival also includes concerts, workshops and
a very extensive programme for the youngest
viewers. What marks the Poznań festival out is
the omnipresent union of animation and music.
More info: www.animator-festival.com

niemal namacalnie w obrazie Józefa Chełmońskiego Jesień z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Artysta namalował ten obraz w Kuklówce, wiejskim dworze niedaleko Grodziska Mazowieckiego, gdzie osiedlił się
w 1889 r. po powrocie z wieloletniego pobytu w Paryżu. Wiejskie sceny rodzajowe w pejzażu były ulubionym tematem
obrazów Chełmońskiego od samych początków twórczości.
Malowane w sposób realistyczny swoją wyjątkowość zawdzięczały dominancie nastrojowej potęgującej odbiór dzieła. I to
właśnie przyniosło mu sławę.
IN ENGLISH
JÓZEF CHEŁMOŃSKI, AUTUMN, 1897 (oil on canvas, 95x124 cm)

24. MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL FILMÓW
DOKUMENTALNYCH
OFF CINEMA

UWAGA: ARCYDZIEŁO!

13-18.10.2020, KINO PAŁACOWE
CENTRUM KULTURY ZAMEK, POZNAŃ
Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA to od kilkudziesięciu lat
coroczne święto dokumentu w Poznaniu. Na 24.
edycji festiwalu będzie można obejrzeć 30 filmów dokumentalnych – wyselekcjonowanych
z 450 zgłoszeń – walczących o statuetkę Złotego Zamku i 8 000 zł w dwóch kategoriach konkursowych: krótkiego i długiego metrażu. Nie
zabraknie przedpremier i pokazów specjalnych.

ATTENTION: A MASTERPIECE!
JÓZEF CHEŁMOŃSKI, JESIEŃ, 1897
(olej na płótnie, 95x124 cm)

Październikowe mgły, przytłumione światło, zapach dymu, ciszę
jesiennego zmierzchu – to wszystko można zobaczyć i poczuć

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

October fogs, dimmed light, the smell of smoke, the silence of autumn dusk – all this can be seen and felt almost tangibly in Józef
Chełmoński's painting Autumn from the collection of the National
Museum in Poznań.
The artist painted this painting in Kuklówka, a rural manor house
near Grodzisk Mazowiecki, where he settled in 1889 after returning
from his long stay in Paris. Rural genre scenes in the landscape were
the favourite theme of Chełmoński's paintings from the very beginning of his work. Painted in a realistic way, they owed their uniqueness
to the dominant mood intensifying the reception of the work. And
this is what brought him fame.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

102–103

LET'S LOOK AROUND

SPOTTERZY

LET'S LOOK AROUND

SPOTTERS

wyjątkowy zespół, należący do grona najlepszych wykonawców jazzowych w Polsce i jeden z najbardziej intrygujących kwartetów
smyczkowych na świecie. Zapraszamy do
obejrzenia galerii fotografii z tego wydarzenia autorstwa Jadwigi Subczyńskiej.
IN ENGLISH

POZNAŃ'S MUSICAL
SLEEPLESSNESS

POZNAŃSKA

MUZYCZNA BEZSENNOŚĆ

TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA
ZDJĘCIE: JADWIGA SUBCZYŃSKA

B

ezsenność to (w tym przypadku) nazwa
festiwalu organizowanego przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Zgodnie z założeniami
przyjętymi cztery lata temu, koncerty
odbywają się głównie w plenerach, w przestrzeniach otwartych i często nieoczywistych dla rozgrywających się tam wydarzeń
artystycznych, takich jak fort, kościoły,
dziedziniec szkolny, foyer uczelni. Dotychczas koncerty odbywały się w czerwcu, bo
początkom festiwalu towarzyszyła myśl, że
to taki świetny miesiąc – widny, pogodny,
obiecująco przedwakacyjny i wręcz wymarzony na muzyczne eksploracje. Miało tak
być i w tym roku, jednak światem zawładnął
COVID-19...

Z powodzeniem jednak udało się zorganizować 30 sierpnia br. w Starej Papierni
w Poznaniu koncert Atom String Quartet. To

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Sleeplessness is (in this case) the name of
the festival organised by the Henryk Wieniawski Musical Society in Poznań. In line with
the assumptions made four years ago, the
concerts take place mainly in the open air,
in open spaces which often do not seem like
an obvious choice for artistic events, such
fort, churches, school courtyard, or university foyer. Previously, the concerts were held
in June as it is always perceived as an exceptional month – a bright, cheerful promise of
upcoming holiday and perfect for musical
adventures. The beginning of the festival was
supposed to convey the similar message. This
summer was also supposed to be this way, but
COVID-19 has turned the world upside down…
However, Atom String Quartet concert
in Poznań’s Stara Papiernia was successfully
postponed to 30 August. Atom String Quartet
is an exceptional band – one of the best jazz
performers in Poland and one of the most intriguing string quartets in the world. Please,
check the gallery of photos from their concert
taken by Jadwiga Subczyńska.

Bombardier CL-600-2B16 Challenger 601-3A Czech Air Force / 5105, w tle Boeing 737-8AS Ryanair SP-RST,
fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)
Boeing 787-8 Dreamliner LOT Polish Airlines,
fot./photo: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

Dornier Do-328-310 Jet Aero-Dienst,
fot./photo: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)
Airbus A320-214 S7 Airlines VP-BCS,
fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Boeing 737-8Z0 Blue Panorama 9H-GAX,
fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)
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Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

Wejście na teren lotniska

JEST MOŻLIWE TYLKO PRZEZ
TERMINAL ODLOTÓW.

Wyjście z hali Przylotów
JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA
PASAŻERÓW PRZYLATUJĄCYCH.

NIE MA TAKŻE MOŻLIWOŚCI
PRZECHODZENIA MIĘDZY TERMINALAMI
ODLOTÓW I PRZYLOTÓW.

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

MIEJSCE POSTOJU DO

MINUT STOP HERE FOR MAX.

ARRIVALS

STRE A
AA REN
STREFA
A STRE
AR
AR A
RENT-A-CAR
REN
AR

DEPARTURES
AR
AR

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM
ARRIVALS / DEPARTURES

kierunek / direction:

BUK /

/

kierunek / direction:

POZNAŃ (CENTRUM)

MINUTES

POŁĄCZENIA CHARTEROWE
lotniska?*

CHARTERS DESTINATIONS

Where Can You Fly
*

CHORWACJA/CROATIA:
Dubrownik (DBV)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

lato 2020
summer 2020

lato 2021
summer 2021

Funchal (FNC)

CYPR/CYPRUS:
Larnaca (LCA) nowość / new

Faro (FAO)

lato 2021
summer 2021

lato 2021 / summer 2021

2021
Paphos (PFO) lato
summer 2021

Ercan (ECN) nowość / new

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

TUNEZJA/TUNISIA:
Djerba (DJE)

lato 2021
summer 2021

lato 2021 / summer 2021

nowość / new
Monastry
(MIR)
Enfidha
(NBA)

(POZ)

EGIPT/EGYPT:

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

W ZALEŻNOŚCI OD ZGÓD RZĄDOWYCH / DEPENDING ON
THE GOVERNMENT CONSENT

Marsa Alam (RMF)

od 3.10.2020

TURCJA/TURKEY:

from 3.10.2020

Antalya (AYT)

GRECJA/GREECE:

Bodrum (BJV)
(GRO)

(DBV)

(BCN)

od 26.07.2020
from 26.07.2020

Chania (CHQ)
(TIV)

Heraklion (TIV)
(HER)

(FAO)
(AGP)

Korfu (CFU)

(OLB)

od 12.07.2020
from 12.07.2020

lato 2020
summer 2020

(LEI)

(FNC)

(CFU)

Kos (KGS)

lato 2020
summer 2020

(HER)
(CTA)
(ZTH)

(BJV)

(NBA)

(TFS)

DEPENDING ON THE
GOVERNMENT CONSENT
W ZALEŻNOŚCI OD
ZGÓD RZĄDOWYCH
DEPENDING ON THE
GOVERNMENT CONSENT

WŁOCHY/ITALY:
Sycylia (CTA)

lato 2021
summer 2021

ZEA/UAE:
Ras Al-Chajma (RKT)
zima 2020/2021 / winter 2020/2021

(KGS)
(RHO)

(ACE)
(DJE)

lato 2020
summer 2020

Rodos (RHO)

(AYT)

W ZALEŻNOŚCI OD
ZGÓD RZĄDOWYCH

(CHQ)

Zakintos (ZTH)

(PFO)
(ECN)
(LCA)

(SLL)

(RKT)

lato 2020
summer 2020

HISZPANIA/SPAIN:
Almeria (LEI) nowość / new
lato 2021 / summer 2021

Barcelona (BCN)
Girona (GRO)

lato 2021
summer 2021

lato 2021
summer 2021

Lanzarotte (ACE)

OMAN / OMAN:
Salalah (SLL) nowość / new
zima 2020/2021 / winter 2020/2021

WYSPY ZIELONEGO
PRZYLĄDKA /
CAPE VERDE:
Wyspa Sal (SID) nowość / new
zima 2020/2021 / winter 2020/2021

zima 2020/2021
winter 2020/2021

(RMF)

Malaga (AGP)

!

SZANOWNI PAŃSTWO, W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNĄ SYTUACJĄ NA RYNKU PODRÓŻY LOTNICZYCH, ZWIĄZANĄ ZE STANEM PANDEMII BARDZO
PROSIMY O BIEŻĄCĄ WERYFIKACJĘ PREZENTOWANEJ LISTY POŁĄCZEŃ WE WŁAŚCIWYCH LINIACH LOTNICZYCH ORAZ W BIURACH TURYSTYCZNYCH.

lato 2021
summer 2021

SZANOWNI PAŃSTWO, W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNĄ SYTUACJĄ NA RYNKU PODRÓŻY LOTNICZYCH, ZWIĄZANĄ ZE STANEM PANDEMII BARDZO
PROSIMY O BIEŻĄCĄ WERYFIKACJĘ PREZENTOWANEJ LISTY POŁĄCZEŃ WE WŁAŚCIWYCH LINIACH LOTNICZYCH ORAZ W BIURACH TURYSTYCZNYCH.
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oraz aktualny rozkład lotów
znajdą Państwo
www.airport-poznan.com.pl
All the destinations
and the current timetable
are available
on our website
www.airport-poznan.com.pl

(TGD)
(TRF)
oraz aktualny rozkład lotów
znajdą Państwo

(EDI)

www.airport-poznan.com.pl

(DUB)

(BLL)

(LPL)
(DSA)

(ORK)

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

(CPH)

oraz aktualny rozkład lotów
znajdą Państwo
www.airport-poznan.com.pl
All the destinations
and the current timetable
are available
on our website
www.airport-poznan.com.pl

od 04.10.2020
from04.10.2020
oraz aktualny rozkład lotów
www.ryanair.com
oraz aktualny
rozkład lotów
znajdą
Państwo
znajdą Państwo
od 29.03.2021
Ateny (ATH)
/ Atens from 03.07.2020
www.airport-poznan.com.pl
www.airport-poznan.com.pl
All
the
destinations
www.ryanair.com
All the
and
thedestinations
current timetable
andavailable
the current timetable
are
are
available
on our
website od 25.10.2020
Amsterdam
(AMS)
on our
website from 25.10.2020
www.airport-poznan.com.pl
www.airport-poznan.com.pl
www.klm.com

Alicante (ALC)

od od 28.03.2021
fromod 28.03.2021

Barcelona Girona (GRO)
(BRS)

(LTN)
(STN)

oraz aktualny rozkład lotów
znajdą Państwo

(POZ)

(AMS)

www.airport-poznan.com.pl

(WAW)

(EIN)

(IEV)

(BVA)

(KBP)
(FRA)
(LWO)

(MUC)
(BUD)

All the destinations
oraz
rozkład
lotów
andaktualny
the current
timetable
znajdą
Państwo
are available

(HRK)

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

(ODS)znajdą Państwo

(BGY)

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

(ZAD)

(BCN)
(CIA)

www.ryanair.com

od 30.03.2021
from 30.03.2021

.com

Londyn Stansted (STN) London Stansted

od 04.07.2020
from 04.07.2020

od 28.03.2021
from 28.03.2021

od 29.03.2021
from 29.03.2021

 

.lufthansa.com

ć/n
od 31.03.2021
from 31.03.2021

Oslo
Torp
/ Sandefjorf
Londyn
Luton
(LTN) / (TRF)
.com

    

od 29.03.2021
from 29.03.2021
from 29.03.2021

od 02.08.2020
from 02.08.2020

Oslo - Gardermoen (TGD)

od 23.07.2020
from 23.07.2020

Podgorica (TGD)

www.ryanair.com

(MLA)

(KUT)

od 29.03.2021,
from 29.03.2021

Paryż Beauvais (BVA) Paris Beauvais

.com

    

.com

   

od 01.07.2020
from 01.07.2020

Frankfurt (FRA)

od 15.12.2021
from 15.12.2021

www.ryanair.com

od 03.07.2020
Eindhoven
(EIN)
Londyn Luton
(LTN)
from/03.07.2020

(CFU)

od 01.03.2021
from 01.03.2021

Monachium (MUC) / Munich

www.ryanair.com

(ATH)

od 30.03.2021
from 30.03.2021

www.ryanair.com od 29.03.2021

.com

Edinburgh (EDI)

od 18.12.2020
from 18.12.2020

www.ryanair.com

od 26.10.202
from 26.10.202

.lufthansa.com

 

Kavala (KVA)
ć / n 25.10.2020
Kijów - Borispol (KBP) od
from 25.10.2020

od 31.03.2021,
from3 1.03.2021,

Rome - Ciampino (CIA)
www.ryanair.com

www.ryanair.com
od 03.07.2020

Kijów
- Żulany
(IEV) /from 03.07.2020
Londyn
Luton (LTN)
.com

Wszystkie kierunki
Wszystkie
kierunki
oraz
aktualny
rozkład lotów
oraz aktualny
rozkład lotów
znajdą
Państwo
znajdą
Państwo
na naszej stronie
na
naszej stronie
www.airport-poznan.com.pl
www.airport-poznan.com.pl
All the destinations
All the
and
thedestinations
current timetable
andavailable
the current timetable
are
areour
available
on
website
on
our website
www.airport-poznan.com.pl
www.airport-poznan.com.pl

!

Tel Awiw (TLV) Tel Aviv

od 30.03.2021,
from 30.03.2021,

www.ryanair.com

    

lotniska?*

Warszawa (WAW) Warsaw

od 02.05.2021

KutaisiLuton
(KUT)(LTN)
Londyn
/
from 02.05.2021

Where Can You Fly

www.lot.com

.com

    

Zadar (ZAD)

*
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od 21.07.2020
from 21.07.2020

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

   

(TLV)

od 20.07.2020
from 20.07.2020

  

Kavala (KVA)
Odessa (ODS)

www.ryanair.com

Dublin (DUB)

Londyn Luton (LTN) London Luton

www.ryanair.com

od 28.03.2021
from 28.03.2021

Dancaster/Sheffield
Londyn Luton (LTN) /(DSA)

www.ryanair.com

Mediolan - Bergamo (BGY)

od 29.03.2021
from 29.03.2021

www.ryanair.com

Cork (ORK)

od 04.07.2020
from 04.07.2020

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Charków(HRK) / Kharkiv

Liverpool (LPL)

Malta (MLA)

od 04.07.2020
from 04.07.2020

Budapest (BLL)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Bristol (BRS)

Corfu from 25.03.2021

Lwów (LWO) Lviv

od od 28.03.2021
fromod 28.03.2021

Billund (BLL)

od 25.03.2021

Korfu (CFU) /

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

od 28.03.2021
from 28.03.2021

www.ryanair.com
od 30.03.2021
from 30.03.2021
od 30.03.2021
from 30.03.2021

od 01.06.2020
from 01.06.2020

