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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-

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

DAGMARA
KOWALSKA

Od 45 lat gada jak najęty, od
25 najczęściej do radiowego
mikrofonu, czasami z dość
skandalicznym skutkiem.
Życiowe motto: „Staczać się
trzeba powoli, żeby starczyło
na całe życie”.
ENGLISH A non-stop talker
for 45 years; mostly talking
to the radio microphone
for 25 years, sometimes
with a scandalous outcome.
His life motto is: 'Go down
slowly to have enough for all
your life.'

ENGLISH A satirist, lyricist, journalist, 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.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MALWINA
WAWRZYNEK

TOMASZ
KOWALSKI

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 She went through

ENGLISH An actor and
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.

ENGLISH A fashion fan and

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'.

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.

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.

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

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

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.
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PAN WILC Z AK

PA N
W ILCZA K
GRYWAŁ ROLE, PO KTÓRYCH MOŻNA BYŁO WNIOSKOWAĆ,
ŻE POCZUCIE HUMORU STANIE SIĘ DLA NIEGO KLUCZEM
DO ŁATWYCH ZAWODOWYCH WYZWAŃ. Z TEGO WALORU
NIE UCZYNIŁ JEDNAK DOMINANTY W SWOJEJ KARIERZE. WYWIAD, KTÓREGO NAM UDZIELIŁ, RÓWNIEŻ NIE
SKRZY SIĘ ŻARTAMI I ANEGDOTAMI. PAWEŁ WILCZAK
– PRZYJAZNY, ACZKOLWIEK LEKKO ZDYSTANSOWANY
I LAKONICZNY, POKAZAŁ NAM RĄBEK SWOJEGO ŚWIATA,
W KTÓRYM ON SAM JAWI SIĘ JAKO OSTOJA SPOKOJU.
TEKST

Magdalena Juszczyk ZDJĘCIA Michał Buddabar

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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Paweł Wilczak jako nosiciel niesamowitego poczucia
humoru - przez długie lata byłeś tak postrzegany. Jak
się odnosisz do tego dzisiaj?

Mam jak każdy fajne i niefajne momenty. Bywamy w różnych sytuacjach, bywamy fajni i niefajni, szczęśliwi i nieszczęśliwi. W moim zawodzie istotna jest umiejętność
przetworzenia tego – o ile się chce – na scenę czy ekran.
Rola w serialu „Kasia i Tomek” była dość mocnym stemplem [polska wersja kanadyjskiego formatu, realizowanego w wielu krajach, pojawiła się w 2002 r., reżyserem
był Jurek Bogajewicz, w tytułowej roli żeńskiej wystąpiła
Joanna Brodzik – przyp. M.J.]. Ale bywałem też złodziejem, policjantem, chłopakiem z sąsiedztwa... Zawsze z pokorą spoglądam na to, co jest na stole. Swoją pracę staram
się wykonać najlepiej jak potrafię.
To, co dzisiaj możemy obserwować w twoim aktorstwie,
gdy pojawiasz się w roli tytułowego Pana T. w filmie
Krzyształowicza, odbieram jako uwolnienie się od
wcześniejszego emploi.

Zgadza się. Z gigantyczną premedytacją próbowałem to
osiągnąć. Nie wiem, co się po tym filmie wydarzy, nie
wiem, kto go zauważy. Uważam, że to fantastyczna rzecz,
którą zawdzięczam Marcinowi.
Krzyształowicz znany jest jako reżyser „Obławy”
i „Pani z przedszkola”.

Producent Jarek Boliński świetnie sprawował pieczę
nad tym naszym przedsięwzięciem. Co będzie dalej?
Zobaczymy.
Adam Bajerski, który jest autorem zdjęć do „Pana
T.”, potrafi przyglądać się twoim warunkom
aktorskim. To, jak jesteś przez niego w tym filmie
fotografowany, bardzo sprzyja twojej pracy.

Adam zasługuje na same superlatywy. Swoją drogą,
jesteśmy z tej samej szkoły – skończyliśmy łódzką
Szkołę Filmową, o której zawsze będę mówił z wielkim sentymentem.
Kiedy wchodziłeś do zawodu, był rok 1989. Nie masz
wrażenia, że wy, tworzący filmy po transformacji
ustrojowej, żyliście w nieco błędnych ustawieniach,
wyobrażeniach?

Nie uważam tak, bo jestem zdania, że wszystko jest
w głowie – marzenia czy wyobrażenia. A w świecie kina
najlepsze jest to, że ma się styczność z mądrymi ludźmi
i ja ten przywilej miałem.

Z AWS Z E Z P OKOR Ą
S P O GL Ą DA M NA T O, C O J E S T
NA S T OL E . S WOJĄ PR AC Ę
S TA R A M S I Ę W Y KONAĆ
NA J L EPI E J JA K P O T R A F I Ę.

PAN WILC Z AK
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DWUZNAC ZNOŚĆ PALC A ŚRODK A

W Ś W I E C I E K I NA
NA J L EP S Z E J E S T T O,
Ż E M A S I Ę S T YC Z NO Ś Ć
Z M Ą DRY M I LU DŹ M I I JA
T E N PR Z Y W I L E J M I A Ł E M.

Przykładem takiego mądrego twórcy
jest Wojciech Smarzowski. Fakt, że z nim
pracowałeś, jest chyba przedmiotem
zazdrości wielu twoich kolegów? [Paweł
Wilczak zagrał w jego głośnej „Kuracji”
w 2001 r., a następnie w „Weselu” w 2004
r. – przyp. M.J.]

Znów wrócę do tematu Szkoły Filmowej
w Łodzi, którą tak kocham. Tam się poznaliśmy z Wojtkiem.

Najpierw był operatorem.

Tak. Patrzę na Wojtka z nieco innej perspektywy
– znam go 35 lat. To ważna osoba w moim życiu,
zdecydowanie.

Chcesz w ten sposób podkreślić też to, że życie jest dla
ciebie ważniejsze niż przedsięwzięcia artystyczne?

Zdecydowanie tak.
A jak rozwinąłeś w sobie taką hierarchię wartości?

Dzisiaj każdy aktor marzy o tym, by grać
u Smarzowskiego. Nie chciałbyś znów z nim
pracować?

To nie do mnie pytanie.

Wiesz, ja najchętniej spotkałbym się z nim na kolacji.
Raczej takie mam względem niego marzenia.

Trochę nie mam na nie wpływu. Nie staram się regulować
tej „rzeki”. Jeśli w ogóle mam marzenia, to one skupiają

Przecież ty jesteś autorem swojego życia?

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
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dla Przystani Nowa Fala (Generała George’a Smitha
Pattona, 00-332 Warszawa) za udostępnienie wnętrza
na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.

ZK
AA
K
D W U Z N A C Z N O Ś Ć P AP LACNA WŚ IRL OC D

Zbliż telefon i odczytaj film
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J E Ś L I W O G ÓL E M A M
M A R Z E N I A , T O ON E
S K U PI A JĄ S I Ę NA
BA R DZ O PRO S T YC H
R Z E C Z AC H...
się na bardzo prostych rzeczach: żeby być
zdrowym, smacznie zjeść, napić się dobrego wina…

either. Paweł Wilczak, friendly but a bit reserved

Czekam na kolejne elementy! Liczyłam
na to, że wymienisz jeszcze na przykład
egzotyczne kraje, podróże…

Paweł Wilczak, an owner of an incredible
sense of humour – that’s how you’ve
been perceived for years. How do you see
it today?

Ze wszystkim damy radę!
ENGLISH

MR. WILCZAK
His roles suggested that his sense of humour will
become the key to facing professional challenges.
But he did not base his career on this quality. His
interview with us is not full of jokes and anecdotes

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

and laconic, let us in on his world, in which he seems
a haven of peace.

I have my ebbs and flows. Life puts us in
different situations, we’re cool and uncool,
happy and unhappy. What matters in my
profession is the ability to use it – if you want
to – on stage or before the camera. My role
in ‘Kasia i Tomek’ was quite a strong label
[a Polish version of the Canadian format,
produced in many countries, came out in

18–19
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2002 and was directed by Jurek Bogajewicz;
the title female role was played by Joanna
Brodzik – M.J.’s note]. But I’ve also been
a thief, a policeman, a guy from the neighbourhood, etc. I take what’s on the table
with humbleness. I try to do my best.

graduated from the same school – Łódź Film
School – which I’ll always fondly remember.

years. He’s an important person in my life,
definitely.

You embarked on your career in 1989. Don’t
you think that you, artists making films
after the system transformation, had some
misconceptions about the world?

Nowadays, every actor dreams of playing in
Smarzowski’s productions. Wouldn’t you like
to work with him again?

Now, in your performance in the role of the
title Mr T in Krzyształowicz's film, it can
be observed that you’re breaking with the
previous emploi.

I don’t think so because I believe that everything is in the head – dreams or ideas.
In the world of cinema, what matters is
meeting wise people on your way, and I’ve
had that privilege.

That’s right. I tried to achieve it with deliberation. I don’t know what will happen after
that film; I don’t know who will notice it. But
I think it’s a fantastic opportunity, which
I owe to Marcin.
Krzyształowicz is renowned as a director of
‘Manhunt’ and ‘The Kindergarten Teacher’.

Jarek Boliński, the producer, looked after
our project, too. What’s next? We’ll see.
Adam Bajerski, the cinematographer in ‘Mr
T.’, is a keen observer of your acting skills.
He shows you in a very favourable way.

Adam deserves special praise. By the way, we

An example of a wise filmmaker is Wojciech
Smarzowski. I suppose many of your fellow
actors envy you the opportunity to have
worked with him? [Paweł Wilczak played in
his famous ‘The Therapy’ in 2001 and later
in ‘The Wedding’ in 2004 – M.J.’s note.]

Let me come back to Łódź Film School,
which I love so much. That’s where I met
Wojtek.
He was a cameraman at first.

Yes, he was. I look at him from a different perspective – I’ve known him for 35

You know, I’ll preferably meet him for dinner. That’s what I’d like to do with him.
Do you mean that real life is more
important to you than artistic projects?

Definitely!
How did you come to such conclusions?

That’s not for me to say.
But you’re the author of your life.

I’m not entirely in control. I don’t try to hold
that ‘river’. If I have any dreams, they concern simple things: to be healthy, enjoy delicious food and good wine…
I’m waiting for more elements! I hoped
you’d mention, for example, exotic
countries, travelling…

We can handle it all!
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WIĘCEJ FELIETONÓW

FELIETON / COLUMN

znajdziesz na www.anywhere.pl

PANTHA

RHEI

z zalegającym od miesięcy gratem reklamującym skup
złomu, sypiące się elewacje, gryzący smród wydobywającej się z kominów toksycznej sadzy, absurdalny projekt
rozbudowy remizy.
Dawna fontanna, którą pamiętam jeszcze z rodzinnych zdjęć – przykład niezłej modernistycznej architektury – wymieniona na jakiś talerzowaty, podświetlony
koszmarek, który jak się dowiedziałem…jest rozwiązaniem czasowym. Co poza tym? Nowe samochody mieszkańców i zadbane prywatne domostwa. To, co wspólne
– historia, ekologia, ład przestrzenny, potrzeby oraz zdanie wspólnoty – pominięte, unieważnione, poddane woli
rządzących. Ale ja wsłuchuję się w to, co mówią rządzący
i moja reakcja nie jest bynajmniej deklaracją polityczną.
Pycha i zaniedbanie to grzechy ponadpartyjne. Niech
słyszą i oni - rozwiązania czasowe mają to do siebie, że
są…czasowe.
ENGLISH

PANTHA RHEI

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

Ś

więta, święta i po świętach. Skończyły się, ale niesmak pozostał. Nie po jedzeniu, bo to akurat było
pełne smaku i troski o najbliższych, ale po wrażeniu jakie wywarły na mnie moje ukochane Raczki.
Pomarudziłem, pomarudziłem i wyjechałem, ale im więcej kilometrów dzieliło mnie od miejsca, w którym się
wychowałem, tym bardziej stawało się jasne, że owa refleksja dotyczy tyleż Raczek, co znacznie większej części
naszej rzeczywistości.
Raczki stały się tylko soczewką, która wyostrza rozmazany obraz. Zaniedbane, zadymione, pełne kiczu
i samozadowolenia lokalnej władzy, żyjącej w przekonaniu o słuszności swoich arbitralnych, z nikim niekonsultowanych decyzji. Kolejne wycięte drzewa, ogołocony z roślinności park, zaniedbany historyczny rynek
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The Christmas season has come to an end but left a bad
taste in my mouth. I do not mean the food, because it
was full of taste and love, but the impression my dear
Raczki made on me. I grumbled, grumbled and left, but
the more kilometres away I was from the place I grew up
in, the clearer it was that this reflection concerned not
only Raczki but most of our reality.
Raczki was only a lens which sharpened a blurred image. Squalid, filled with smoked, kitsch and selfsatisfaction of the local authorities, convinced of the rightness
of their arbitrary decisions, not consulted with anybody.
Threes cut down, a park devoid of vegetation, a derelict
historical town square with a piece of junk standing there
for months, advertising a scrap collection point, shabby
elevations, acrid stench of toxic soot coming out of the
chimneys, an absurd project of firehouse expansion.
An old fountain, which I remember from family photographs – an example of fine modernist architecture – replaced with some plate-like, illuminated monstrosity,
which is, as I have heard, a temporary solution. What
else? New cars of the locals and trim private houses.
All the common things – history, ecology, spatial order,
needs and opinions of the community – crumpled, irrelevant, subject to the will of the authorities. But I listen
to what the authorities say and my response is by no
means a political declaration. Arrogance and neglect are
cross-party sins. Let them hear it, too – the thing about
temporary solutions is that they are… temporary.
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A DDI S
ABEBA
A TY GDZIE SIĘ U RODZIŁEŚ?
TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik

ADDIS ABEBA...
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S

iedzimy tak od kilku godzin. Jest już ciemno. Addis
Abeba powoli zasypia. Ulica szykuje się na nocną
zmianę. Jestem z Dawitem i jego braćmi. Długonoga
barmanka modowym krokiem donosi nam piwa, oprócz
spojrzenia zostawia żetony na stoliku, aby potem móc obliczyć rachunek. Na tacy przynosi zawsze 8 piw, które szybko
wypijamy, następnie wymieniamy się żetonami. Wszyscy
się śmieją, że nie ogarniam o co chodzi w tej wyliczance.

CZĘSTE SĄ TEŻ DOM Y
W I E L O D Z I E T N E I RY B A
Z Ł OW I O N A N A O B I A D, B O
RY Ż T O J U Ż R A RY TA S .

Rozmawiamy o polityce, życiu, religii i marzeniach.
„Kiedyś tam zamieszkam“ – pokazuje mi palcem
na osiedle, którego mieszkańcy parkują Land Rovery
w swoich garażach. Od czego to zależy? Jeden parkuje drogi samochód w swoim oddzielonym od reszty
świata mieszkaniu, inny walczy dziennie o jedzenie.
Są też analfabeci, ludzie chorzy, bez nadziei i ludzie
najmniej wyraziści, czyli klasa średnia, a wszystko
to w jednej dzielnicy miasta, kotle pełnym spalin, gorącego słońca i ruletce życia, w której większość nie
wygra swoich marzeń.
Dawita poznałem drugiego dnia mojego pobytu
w Etiopii. Urodził się w mieście smogu, przemian,
trudnej historii. Jest fotografem, lubi piłkę i dobre
piwo, ma żonę i dzieci. Chętnie kupiłby nowego Canona czy Imaca, ale to nie takie łatwe. Kupiłby wiele
rzeczy przez internet, ale ta możliwość dopiero tutaj raczkuje. Ma wolny internet i stary telefon, który
u nas jest złomem.

SŁUCH A M HISTOR II
O A NA KON DACH, JAGUA R ACH.
„ JA K IE Z W IER ZĘTA Ż YJĄ U WA S?“
– PY TA M YŚLI W Y. N IEDŹ W IEDZIE
M A M Y TEŻ, ODPOW I A DA M.
Razem z braćmi odprowadzają mnie do
domu, bo urodzili się w kraju, w którym nocą
jest niebezpiecznie.
Gilson wraca z polowania przed północą.
Wnosi do domu zwłoki jakiejś zdobyczy, będzie jedzenia na dłużej. Każdego dnia płynie
sam, po największej rzece świata. Ma dwóch
synów: Geisona i Geilsona, córkę Geiciane
oraz żonę Marli. Mieszkają około godzinę motorówką od portu. W sąsiedztwie tylko dwa
domy i dżungla.
Słucham historii o anakondach, jaguarach.
„Jakie zwierzęta żyją u Was?“ – pyta myśliwy. Niedźwiedzie mamy też, odpowiadam.
Zabiera mnie nocą, aby pokazać aligatory. Nawiguje motorówkę bez żadnego światła
w całkowitej ciemności. Rano pływamy razem w rzece, podobno wodne potwory boja
się większej ilości ludzi, a aligatory w to miejsce się nie zapuszczają. Cała rodzina uprawia
guaranę, żywią się tym co upoluje ojciec, czasami przywożą ryż z portu.
Tutaj się urodził, nie chce się przeprowadzać do portu. Jego świat to natura i rodzina,
jeden stary telefon, strzelba i koszulka piłkarskiego klubu, którą mi oddaje na pożegnanie.

Jake zawsze ma przy sobie piłkę. Od razu po
szkole razem z dwoma przyjaciółmi pojawia się
u Pastora i Fatimy. Czeka na niego kawa i coś
do zjedzenia. W domu nie ma łatwo, ojca nigdy nie poznał. Tata stchórzył, zostawił mamę
w ciąży i uciekł. Ale to się często tu zdarza.
Częste są też domy wielodzietne i ryba
złowiona na obiad, bo ryż to już rarytas.
Młode kobiety z gromadką dzieci, ojca lub
ojców brak.
Wiara, Bóg, dzienna dawka modlitw i kubek prażonej kukurydzy po nauczaniu.
Podziękowania za kolejny dzień za to co
mają, za swoje dzieci, za wszystko Jezusowi,
Julius Fromm został jednak pominięty w temacie podziękowań.
Jake urodził się w takim miejscu.
Fotografuję go po 15 min znajomości. Nie
zna słowa po angielsku, ale jego oczy opowiadają historię. Niektórzy nie muszą używać
słów, aby coś opowiedzieć. Jake ma dwie siostry, ich dom nie ma podłóg, kuchnia to stary
piec. Jest jedynym mężczyzną w domu. Odwiedzam ich późnym wieczorem. Chłopak
się cieszy, przedstawia mi swoją rodzinę. Ma
w sobie cechy lidera, jest najsilniejszy w gru-
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ADDIS ABEBA..

N I E Z N A S Ł OWA P O
A N G I E L S K U, A L E J E G O
O C Z Y O P OW I A DA JĄ
HISTOR IĘ. N IEKTÓR Z Y
N I E M U S Z Ą U Ż Y WAĆ S Ł ÓW,
A B Y C O Ś O P OW I E D Z I E Ć .
pie przyjaciół, bystry i otwarty na świat. Niedługo pozna
dziewczynę, zakocha się.
Szkoda tylko, że ma 14 lat, bo zostawiłbym mu paczkę
gumek na pożegnanie.
ENGLISH

ADDIS ABEBA.
WHERE WERE YOU BORN?

We have been sitting here for a few hours. It is already dark.
Addis Abeba is slowly falling asleep. The street is getting
ready for the night shift. I am with Dawit and his brothers.
A long-legged bartender brings us more beer; she gives us
a glance and tokens so that she can make out our bill later. She always brings eight beers on a tray, which we drink
fast, then we exchange tokens. Everyone laughs that I do
not know what this count is about.
We discuss politics, life, religion and dreams.
‘I’ll live there one day,’ she points to a residential
estate whose inhabitants park Land Rovers in their
garages. How does it happen anyway? One parks an
expensive car in a house separated from the rest of the
world, while the other fights for food every day. There
are also the illiterate, the sick, people without hope,
and the invisible ones, that is the middle class – all that
in one district, a pot of exhaust fumes, the hot sunshine
and a lottery of life, where the majority will not win
their dreams.
I met Dawit on my second day in Ethiopia. He was born
in a city of smog, changes, turbulent history. He is a photographer, likes football and good beer, has a wife and children. He would like to buy a new Canon or Imac, but it is
not that easy. He would buy lots of things online, but this
technology is not very advanced here. His Internet connection is slow, and he has an old phone, which is rubbish
on our continent.
He walks me home with his brothers, because they
were born in a country where it is dangerous at night.
Gilson returns from hunting before midnight. He
brings a corpse of some prey; there will be food for
some time. Every day, he sails alone along the largest
river in the world. He has two sons: Geison and Geilson, daughter Geiciane and wife Marli. They live an
hour by motorboat from the port. In the area, there
are only two houses and a jungle.
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I am listening to stories about anacondas,
jaguars. ‘What animals live in your country?’
the hunter asks. ‘We have bears, too,’ I say.
He takes me out at night to show me alligators. He navigates the motorboat without any light, in complete darkness. In the
morning, we swim in the river together; it

is believed that water monsters are afraid
of groups of people, and alligators do not
venture here. The whole family grows guarana. They eat what their father catches; they
sometimes bring rice from the port.
This is where he was born and he does
not want to move to the port. His world is

nature and family, an old phone, a gun and
a football club T-shirt, which he gives
me at goodbye.
Jake always has a ball with him. Right
after school, he goes to the Reverend and
Fatima with two friends. They get coffee and
something to eat there. It is not easy at home;
he has never met his father. His dad got cold
feet and left his mother when she was pregnant. This happens here often.
There are many large families and fish for
dinner, because rice is a delicacy. Young women with a cluster of kids; no father or fathers.
Faith, God, a daily dose of prayers and
a box of popcorn after the lesson.
Thanks to Jesus for another day, for what
they have, their children, everything. Julius
Fromm is left out in thanks.
Jake was born in this place.
I take his photo after 15 minutes. He
does not speak a word in English, but his
eyes tell a story. Some do not have to use
words to speak. Jake has two sisters; there
are no floors in their house, the kitchen is an
old furnace. He is the only man in the house.
I visit them late in the evening. The boy is
happy; he introduces me to his family. He
has leadership qualities; he is the strongest
among his friends, smart and open to the
world. Soon, he will meet a girl, fall in love.
It is a pity he is only 14, because I would
leave him a pack of condoms at goodbye.
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TEKST Łukasz Krajnik ZDJĘCIA Mat. prasowe

P

oczątek roku co prawda nie obfitował w jakąś niewyobrażalną
ilość wybitnych tytułów, ale osoby uważnie śledzące kulturalne nowinki na pewno nie mają powodów do narzekań. Ostatnie
tygodnie dostarczyły przecież kilku interesujących pozycji, które na
pewno zostaną w naszej pamięci dłużej niż przez jeden miesiąc.
Na przykład specjalizująca się w mrocznym jazzie spod ciemnej
gwiazdy formacja Bohren & Der Club Of Gore wydała krążek “Patchouli Blue”, czyli prawdziwą brzmieniową ucztę dla fanów późnowieczornych dźwięków. Album prowadzi senną narrację, wyściełaną scenerią
kina noir zasiedloną przez niespokojne duchy przeszłości
Muzycy bardzo zręcznie balansują na granicy nostalgii i niepokoju,
nawiązując do estetyki soundtracku “Miasteczka Twin Peaks”.

MUZYKA
B O H RE N & D E R
C LUB O F GO RE
“ PATC H O UL I BLUE ”,
T H EO PHILU S
LONDON
“BEBE Y”

RA

Rynek muzyczny doczekał się też powrotu najsłynniejszej animowanej grupy, czyli Gorillaz. Damon Albarn
i spółka pochwalili się niedawno singlem “Momentary
Bliss” z gościnnymi udziałami wokalisty brytyjskiego zespołu Slaves oraz wschodzącej gwiazdy angielskiego hip-hopu slowthaia.
Efekt tej kooperacji wypada lepiej niż dobrze. Przywodzi na myśl dokonania The Clash, zabarwione nowoczesną przebojową elektroniką. Pop-punk najwyższej
próby od autorów “Demon Days” zaostrza więc apetyt
na znacznie więcej.
FIlmową bombą tego miesiąca było dzieło braci Safdie
“Nieoszlifowane diamenty”. Podnoszący ciśnienie dreszczowiec opowiadający o tarapatach pewnego jubilera
(Adam Sandler), przywdziewa kostium kina akcji po to,
by efektywnie opowiedzieć o problemach
Określająca historię chaotyczna narracja niepokoi,
dezorientuje, a momentami wręcz irytuje, ale przede
wszystkim znakomicie odzwierciedla realia dzisiejszej kultury ekspresowej informacji oraz ekspresowego sukcesu.
Doszło także do kilku przetasowań w świecie małego
ekranu. Z telewizyjnym uniwersum pożegnał się kultowy
smutny koń z serialu “BoJack Horseman”, który przez lata
dostarczał widzom na całym świecie słodko-gorzkich refleksji dokarmiających egzystencjalny horror pokolenia.
Z kolei znakomita seria “Spinning Out”, przedstawiająca perypetie łyżwiarki walczącej równocześnie ze sportowymi rywalami oraz osobistymi demonami, została
niestety skasowana po nieprzynoszącym zysków pierwszym sezonie. Spieszmy się kochać dobre odcinkowe
sagi, bo tak szybko odchodzą.

FILM

“ N I EO S Z L I F OWA N E
DIAMENTY”

GO RIL L A Z
“ M O M E N TA RY
BL I S S ”

Świeże wydawnictwo zaprezentowała światu również prawdopodobnie najbardziej niedoceniana postać hip-hopowej branży, czyli
Theophilus London. Na “Bebey”, mający na koncie współpracę m.in.
z Tame Impala i Kanye Westem twórca, stawia na ekscytujący eklektyzm. Czego tu nie ma? Rap miesza się z popem, funkiem, r&b, a nawet
psychodelicznym rockiem i karaibskimi rytmami. Niestety, wygląda
na to, że wybuchowy koktajl Theophilusa i tym razem przejdzie raczej
bez echa. A szkoda!
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“ B O JAC K
HORSEMAN”
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BB EASTON, "SEX/LOVE", TŁUM.
DOROTA KONOWROCKA-SAWA,
WIELKA LITERA, 2020

W erze blednącej popularności literatury erotycznej niech nie zwiedzie nas okładka. To nie
jest kolejne czytadło udające nieharlequina,
które już w drugim rozdziale zaczyna pożerać własny ogon. To wysmakowany językowo
eksperyment psychologiczny uszyty według
najciekawszych językowych wykrojów z ekscentrycznych żurnali.

Główna bohaterka, Brooke, po urodzeniu dziecka próbuje podnieść temperaturę
w swojej sypialni. Dzieli łóżko z mężobotem,
zorientowanym na zadania i głuchym na sensualne pokusy. W tym celu Brooke prowadzi
sekretny dziennik, w którym przywołuje najbardziej pikantne przygody erotyczne z czasów wczesnej młodości i sprytnie podsuwa
go mężobotowi. A że każda subkultura młodzieżowa miała swój specyficzny styl - również w obszarze intymnym, BB prowadziła
badania (auto)etnograficzne z wyjątkowym
zaangażowaniem. Przezabawna, rozkoszna
i świetnie przetłumaczona. Serwis Netflix zakupił prawa do ekranizacji serialu na podstawie książki - niebawem będzie go można oglądać również w Polsce. Zanim ruszymy przed
ekrany, wyskoczmy z kapci podczas lektury.
TOM PHILIPS, „PRAWDA. KRÓTKA
HISTORIA WCISKANIA KITU”, PRZEŁ.
MARIA GĘBICKA – FRĄC, WYD.
ALBATROS, WARSZAWA 2020

Pojęcie prawdy prześwietlone pod kątem
historycznym i antropologicznym przez
niezmordowanego tropiciela fałszu. Dowiemy się, że fake news istniał od zarania dziejów, a na pewno na długo przed tym, jak Jan
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Gutenberg stworzył maszynę drukarską.
W zakłamywaniu rzeczywistości maczali
palce podróżnicy, biznesmeni, żądne sławy
i majątku kobiety, spryciarze cierpiący na
przerost ego i fantaści. Kłamstwo zdaje się
drzemać w ludzkim DNA, jesteśmy w nim zanurzeni jak w atmosferze, a kolejne wieki zagęszczają nas tylko w jego oparach, bo epoka
szybkich mediów uniemożliwia rozpowszechnianie rzetelnych sprostowań. Dlaczego wolimy wierzyć w ściemę, dlaczego sprawiedliwa
oliwa nie zawsze na wierzch wypływa i dlaczego ludzkość en masse to banda skończonych
głupków, która wcześniej czy później zawsze
wygeneruje Himalaje idiotyzmów, a których
Trump i antyszczepionkowcy są tylko wierzchołkiem – o tym dowiemy się z tej mądrej,
zabawnej i przenikliwej książki. Dla dociekliwych, odważnych i nienaiwnych.
KINGA WÓJCIK, „PORYW. CYKL: LENA
RUDNICKA”, PRÓSZYŃSKI I SPÓŁKA,
WARSZAWA 2020

Komisarz Lena Rudnicka zabalowała. Ekscentryczna, niedostępna i inteligentna spędza noc w ramionach mężczyzny, który następnego dnia w pracy okaże się jej nowym
podwładnym. Lena naigrywa się z nieśmiałego sierżanta Wolskiego, ale wspólne śledztwo wymaga od obojga profesjonalizmu. Tym
bardziej, że śmierć Klemensa Chmielnego, na
pozór sumiennego księgowego, kryje w sobie
więcej zagadek niż ciemne zaułki łódzkich
uliczek, drzemiące w cieniu dumnej Piotrkowskiej. Kolejni bliscy i współpracownicy
Chmielnego okazują się mieć jakiś potencjalny motyw, żeby się go pozbyć. Galeria interesujących postaci, sprawnie poprowadzona
narracja, nieźle odmalowane lokalne realia
łódzkiego Śródmieścia - słowem: całkiem
udany debiut. Autorka jest z wykształcenia
politologiem i pochodzi z rodziny policyjnej.
Intrygujący początek serii, której akcja toczy
się w jednym z najbardziej przez literaturę nieodkrytych polskich miast.

W SZPONACH
GODNOŚCI

poczucia godności wyrasta bowiem obsesyjna potrzeba uznania, a gdy i ona nie może
osiągnąć spełnienia, budzi się resentyment,
czyli irracjonalny gniew i niepohamowana
żądza odwetu.
Jak doskonale wiemy z historii XX wieku, resentyment ma siłę społecznej bomby
atomowej. Wszelako jako potężny motor
emocji ciągle bywa atrakcyjny dla polityków.
Zarówno lewicowych (zwłaszcza gdy ekspresyjny indywidualizm wyborców nieustannie domaga się poszerzania autonomii, nawet jeśli jest to politycznie nie do osiągnięcia),
jak i prawicowych, którzy wykorzystują lęk
tzw. człowieka masowego przed oderwaniem
od tożsamości kolektywnej postrzeganej jako
bezpieczny fundament moralny, i popychają go w stronę behawioralnego nacjonalizmu oraz upolitycznionej religii.
ENGLISH

SARSARAMONOWICZ’S READING LIST:
IN THE GRIP OF DIGNITY

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron"

i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".

FRANCIS FUKUYAMA,
„TOŻSAMOŚĆ. WSPÓŁCZESNA
POLITYKA TOŻSAMOŚCIOWA
I WALKA O UZNANIE”,
WYD. REBIS, POZNAŃ 2019

Wszechnej równości, a prawica na wolności - ustępuje dziś scenie nowej, definiowanej przez tożsamości. Lewica mówi wyłącznie w interesie tzw. grup marginalizowanych:
kobiet, mniejszości seksualnych, imigrantów,
uchodźców itp., prawica zaś krystalizuje się
jako ruch neopatriotyczny, którego celem jest
agresywne pielęgnowanie tożsamości narodowej, przynależności etnicznej i wyznania.
Co więcej – obserwujemy globalny odwrót od
tzw. demokracji przedstawicielskich, a kra-

je autorytarne stają się coraz bardziej asertywne. Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnia sławny amerykański politolog Francis Fukuyama
w najnowszej książce „Tożsamość”.
Zdefiniujmy dwa pojęcia, które są niezbędne dla zrozumienia jego wywodu.
Pierwsze to izotymia, czyli potrzeba bycia
uznawanym za równego innym, a drugie to
megalotymia, czyli potrzeba bycia uznawanym za lepszego od innych. Oba pochodzą
od greckiego słowa thymos, którym Sokrates
określał część ludzkiej duszy, będącej siedliskiej gniewu i dumy oraz nieustannie zabiegającej o uznanie.
Dlaczego owe potrzeby - istniejące wszak
w człowieku od zawsze - były w przestrzeni
polityczno-społecznej dawnych wieków niejako stłumione, a dopiero teraz dały o sobie
znać z wielką siłą? Fukuyama uważa, że trafiły
współcześnie na właściwą falę, która nadała
im prędkość i znaczenie. Jest nią powszechne
przekonanie, że wewnętrzne „ja” poszczególnego człowieka jest ważniejsze od zewnętrznego świata. Tego świata, który w dawnych czasach kazał jednostce szukać własnej godności
przede wszystkim w byciu istotą społeczną.
W chwili, w której powszechnie uwierzyliśmy, że jesteśmy moralnymi podmiotami
oraz przyczynami bez przyczyn – przekonuje
Fukuyama - narodził się świat, gdzie każdy
zaczął się domagać równości w godności.
Jak wiadomo, jest to w praktyce niemożliwe,
albowiem demokracje, choć dają gwarancję indywidualnego poszanowania, nie
są w stanie zapewnić każdemu identycznej
godności. Z kolei ta niemożność rodzi kłopotliwe konsekwencje: z niezaspokojonego

It is clear that the traditional political arena, where the left wing concentrated on
common equality, while the right wing – on
freedom, is now giving way to a new arena,
defined by identities. The left acts only in
the interest of marginalised groups, such
as women, sexual minorities, immigrants,
and refugees, while the right crystallises itself as a neopatriotic movement whose goal
is aggressive preservation of national identity, ethnicity and religion. The explanation
for this is provided by a famous American
political scientist, Francis Fukuyama, in his
latest book entitled Identity.
Let us now define two concepts which are
necessary to understand his disquisition.
The first one is isothymia, i.e. the need to be
regarded as equal to others, while the latter
is megalothymia, i.e. the need to be regarded
as better than others. Both terms stem from
the Greek word thymos, used by Socrates to
refer to the parts of the human soul, which
is home to anger and pride and constantly
strives for recognition.
As we perfectly know from 20thcentury
history, resentment has the power of a social
nuclear bomb. As a powerful driving force, it
is still attractive for politicians. Both the leftwing ones (especially when the expressive individualism of voters constantly demands the
expansion of autonomy even if it is politically
impossible) as well as the right-wing ones,
who take advantage of the fear, experienced
by the masses, of losing the collective identity
perceived as a safe moral foundation and push
them towards behavioural nationalism and
politicised religion.
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JAK WSZYSCY MAJĄ RACJE

TO NIKT NIE MA RACJI

JAKUB
WEJKSZNER
Jego główną aspiracją w życiu jest

zostanie publikowanym autorem
lub przetłumaczenie sobie, że
społeczeństwo nie było gotowe.
Redaktor prowadzący Anywhere.pl.
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ostmodernizm zwyciężył.
Bezapelacyjnie do samego końca, jak
to kiedyś mówił Boguś Linda i podobnie
jak w jego wersji – naszego końca lub samej idei.
Wynika to z tego, że wiedza jakiegokolwiek rodzaju nie istnieje już w wersji, którą
możemy znać z polskich filmów ubiegłego
wieku, kiedy to coś było dobre, ktoś był bohaterski, a inny po prostu szują jak ten krzyżak
z Krzyżaków. Dziś dzieło Tolkiena określone
zostałoby jako – nieco sztampowe, bo nie pokazuje dwóch stron konfliktu, a przecież taki
Uruk-hai też ma marzenia.
Postmodernizm na celu miał zmącenie
wszelkich twardych i mocnych konstytucji
intelektualnych, takich jak duch, wiara, dobro, miłość, a także jedzenie słodyczy w dużych ilościach jako coś dobrego dla zdrowia.
Okazało się bowiem, że nic nie jest oczywiste,
a nawet takie rzeczy jak nie dawaj fałszywego
świadectwa bliźniemu swemu są dość problematyczne w sytuacji, gdy nasza partnerka
pyta czy podoba nam się jej nowe spodnium.
I ma to swoje dobre strony. Przecież ustalanie odgórne, że coś jest dobre lub złe dopro-

wadziło do takich rzeczy jak uznanie określonych ras za gorsze, kobiet jako maszynki do
gotowania i sprzątania („bo tak było zawsze”)
oraz różnych trudnych sposób uargumentowania dlaczego właściwie powinni być Żydzi.
Z drugiej jednak strony, doprowadziło to
też do szeregu legitymizacji poglądów antyintelektualnych. No bo jak wszystko potencjalnie może być prawdziwie jak się to dobrze argumentuje, to przecież każde zdanie
może być coś warte. I w ten sposób powstali
przeciwnicy nauki, Christian Science polegająca na modleniu się o odejście bakterii,
antyszczepionkowcy, ludzie negujący zmianę
klimatu (vide słynny senator amerykański,
który przyniósł kiedyś śnieżkę, sugerując,
że to przeciw-dowód na globalne ocieplenie), a także wszelkie oszołomy teoriospiskujące, których właściwie nie da się podważyć, bo nawet jeśli twierdzić będziemy, że
jest nieprawdą globalny spisek semicki to po
prostu zostaniemy wpisani w ten spisek jako
jego poplecznicy.
Dróg wyjścia jest wiele. Zdaje się, że najlepszą jest ucieczka w górskie lasy i śpiewanie
ballad o miłości. Chyba, że miłość jest utopijną ideą, która w podobny sposób niszczy społeczeństwo i rolę kobiet w społeczeństwie jako permanentnych matek, a także
tworzy nierealistyczne oczekiwania w stosunku do stosunku. No to chyba, że ta.
ENGLISH

IF EVERYBODY IS RIGHT THEN
NOBODY IS RIGHT

Postmodernism has won.
Without any doubt and till the very end,
like Boguś Linda used to say, and like in his
line – our end or the end of the idea.
This is because knowledge of any kind
no longer exists in the form we know from
Polish films of the previous century, where
something was good, someone was brave,
while another one was a scoundrel, like the
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one from The Knights of the Teutonic Order.
Today, Tolkien’s work would be described
as a little clichéd because it does not show
two sides of the conflict, and Uruk-hai has
dreams, too.
Postmodernism aimed at shaking all
strong and solid intellectual constitutions, such as spirit, faith, good, love and
eating sweets in large quantities as something healthy. It turned out that nothing is
obvious, and even such things as do not bear
false witness to your neighbour are problematic when our partner asks how we like her
new trouser suit.
It has its good sides, too. After all, the topdown establishment of good and evil has led
to such things as regarding specific races
as inferior, women as cooking and cleaning
machines (‘because it has always been that
way’), and various difficult ways to justify why
it should be Jews.
On the other hand, however, it has also
led to the legitimisation of anti-intellectual
views. If everything can be potentially true
provided that it is well-justified then every
opinion can be worth something. And thus
the opponents of science emerged. Christian
Science praying for the disappearance of bacteria, anti-vaccine groups, people denying
climate change (a certain famous American
senator, who once brought a snowball, suggesting that it is a proof that the global warming does not exist), as well as all lunatics believing in ever-present conspiracies, which
cannot be challenged, because even if we
state that the global Semitic conspiracy does
not exist, we will be regarded as supporters of
the conspiracy.
There are many way outs. It seems that the
best one is escaping to the mountain forests
and singing love ballads. Unless love is a utopian idea, which equally destroys the society,
imposes the role of women in the society as
permanent mothers and creates unrealistic
expectations of the intercourse. Unless that is
how it works.
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MBERIF to najważniejsza i największa w Europie Środkowo-Wschodniej
impreza jubilerska dotycząca bursztynu choć nie tylko. W związku z tym, cieszymy
się, że mogliśmy rozpocząć współpracę z tak
zacnym towarzystwem bursztynników i jubilerów, czego efektem jest ta właśnie okazjonalna wkładka. AMBERIF to bowiem aż 470
wystawców z całego świata, 6 tysięcy odwiedzających z 54 krajów, warsztaty, wernisaże,
a także kultowa Gala Gdańsk Amber Look
Jewellery and Fashion. Jest to zdecydowanie
coś, czego nie może przegapić!
Stacjonując przez tyle lat w Gdańsku mieliśmy zatem wiele okazji, by współpracować,
ale także doświadczyć na własnej skórze fenomenu jakim jest bursztyn i jubilerstwo na
terenie Pomorza. Fascynowało nas to, w jaki
sposób ów przemysł się rozwija, obejmując
nie tylko sam bursztyn, ale także rzemieślnictwo na najwyższym poziomie z wieloma różnymi kruszcami.
Stąd też właśnie powstał pomysł, by w pewien sposób przedstawić naszym Czytelnikom ten świat, który fascynował nas od lat.

Znajdziecie Państwo tutaj opisy targów, produkcji bursztynu, trendów, jakie w bursztynnictwie obecnie panują, ale także jubilerskie
smaczki, na które, naszym zdaniem, również
warto zwrócić uwagę. Jednym z wyróżniających się jest na pewno firma Poljot, z którą
współpracujemy od lat, również wystawiająca
swoje produkty na targach AMBERIF.
Zatem, by zbędnie nie zajmować Państwa
uwagi tym krótkim wstępem – serdecznie
zapraszamy do świata, jak to mówią Niemcy, Płonącego Kamienia. Zapraszamy do
świata bursztynu!
ENGLISH

AMBERIF 2020

AMBERIF is the biggest and most important
amber exhibition and jewellery event in Central and Eastern Europe. Therefore, we welcome the cooperation with such a respectable
amber and jewellery association, resulting in
this inset. AMBERIF brings together 470 exhibitors from all over the world and 6 thou-

sand visitors from 54 countries. The event is
accompanied by workshops and previews, as
well as the cult Gdańsk Amber Look Jewellery and Fashion Gala. This is definitely something we cannot pass up.
Working in Gdańsk for several years, we
have had plenty of opportunities to cooperate but also experience the phenomenon of
amber and jewellery in Pomerania. We have
been fascinated with the development of the
industry, covering not only amber but also
amber craft at the highest level, using a variety of materials.
Hence the idea to show our Readers the
world we have been fascinated with for years.
You will find here information on the exhibition, amber production, recent trends in the
amber industry, as well as jewellery brands
that are worth your attention. One of the finest is definitely Poljot, with whom we have
been cooperating for years, who is also exhibiting its products at AMBERIF.
Without further ado, welcome to the world
of, as Germans say, ‘Burn-Stone’. Welcome to
the world of amber!

Obaku Denmark V236LXHLML
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ANNA
SADO
Redaktorka prowadząca
Bursztynowy Portal.
Jej teksty ukazywały się na łamach
magazynów branżowych „Zegarki
& Biżuteria” oraz „Polski Jubiler”,
obecnie współpracuje z niemieckim
„Goldschmiede Zeitung” (GZ) oraz
litewskim „Baltic Jewellery News”.
O biżuterii pisze także dla magazynu
„Moda w Polsce”. Laureatka nagrody
"Bursztynnik Roku 2010".

NOWOC ZE SNE W ZORNIC T WO

Biżuteria ART7

Ś

BIŻUTERII Z BURSZTYNEM
ŚWIAT SIĘ TAK SZYBKO ZMIENIA, ŻE WŁAŚCIWIE CHYBA JUŻ NIC NIE JEST TAKIM, JAKIM BYŁO. TAKŻE
BURSZTYN, KTÓRY OD ZAWSZE KOJARZYŁ SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM Z TRADYCYJNYMI KORALAMI
– DZIŚ TO EKSKLUZYWNA, NOWOCZESNA I ŚWIETNIE ZAPROJEKTOWANA BIŻUTERIA, O KTÓREJ
MARZY NIEJEDNA ELEGANCKA KOBIETA. ZWŁASZCZA JEŚLI UWIELBIA ZASKAKIWAĆ!
TEKST Anna Sado

ZDJĘCIA Mat. prasowe

wiat się tak szybko zmienia, że właściwie chyba już nic nie jest takim, jakim
było. Także bursztyn, który od zawsze
kojarzył się przede wszystkim z tradycyjnymi
koralami – dziś to ekskluzywna, nowoczesna
i świetnie zaprojektowana biżuteria, o której
marzy niejedna elegancka kobieta. Zwłaszcza
jeśli uwielbia zaskakiwać!
Moje ulubione pytanie, które ZAWSZE
pada: „To jest bursztyn? Niemożliwe!”.
Świadczy o tym, że bursztyn działa, a jego
nowa, nowoczesna odsłona niezmiennie
zaskakuje: to biżuteria, której nie da się
nie zauważyć, będąca pożądanym dodatkiem do każdej kreacji i dla każdej kobiety.
Nowoczesna, wpisująca się w gusta najbardziej nawet wymagających odbiorców, nowoczesna w charakterze i lekka w wyrazie.
Będąca efektem kreatywnego połączenia
bursztynu – z wykorzystaniem jego całej,
fascynującej gamy barwnej od najbardziej
pożądanej, bo najrzadszej bieli, poprzez subtelny żółty do ciepłego koniaku, nie mówiąc
już o wysoko cenionych przez prawdziwych
miłośników i ekspertów bryłek jarzębatych,
nakrapianych czy przeświecających – nie tylko z tradycyjnym dotychczas srebrem, ale też
nadającym ekskluzywnego wyrazu złotem
i ożywczo kolorowymi kamieniami szlachetnymi. Ktoś się oprze?
Najnowsza historia pokazuje, że mało
kto jest w stanie oprzeć się nowoczesnemu
urokowi bursztynu. Kilka lat temu, kiedy zaczął się prawdziwy boom na bursztyn, świat
– zwłaszcza ten azjatycki – oszalał zarówno
na punkcie samego kamienia, jak i atrakcyjnych wyrobów sygnowanych Designed in
Poland. Dla mieszkańców Państwa Środka,
którzy znają i cenią bursztyn od co najmniej
3000 lat, jest to kamień zapewniający szczę-

ście i wszelkie powodzenie, więc każdy chce
go mieć. Najlepiej w wersji luksusowej,
ponieważ przy okazji jest to też świetna inwestycja. Polscy producenci błyskawicznie zareagowali na te potrzeby: powstała
całkiem nowa jakość biżuterii z bursztynem
bałtyckim. Jej sercem jest wyselekcjonowany, najpiękniejszy i ze znawstwem wyszlifowany kamień, który – z racji swoich rozmiarów i wysokiej ceny, jaką trzeba za niego
zapłacić – zasługuje na wyjątkową oprawę:
już nie tylko ze srebra czy srebra pozłacanego, ale coraz częściej także ze złota i w połączeniu z kamieniami szlachetnymi, takimi
jak diamenty, rubiny czy szafiry. Dzięki
temu biżuteria z bursztynem awansowała
do miana wyrobu luksusowego – nie tylko
ze względu na jakość użytych materiałów,
ale także z powodu wartości: w czasie naj-

większego nasilenia bursztynowego boomu
za biżuterię ze złotem Bałtyku płacono nawet równowartość dobrej klasy auta!
W ten sposób polscy producenci i projektanci dodatkowo umocnili swoją pozycję specjalistów od wzornictwa biżuterii
z bursztynem – choć kamień ten występuje
także w innych nadbałtyckich krajach, to
nikt inny nie osiągnął takiego mistrzostwa
w tej dziedzinie. Głównie dzięki temu na
Pomorzu mogły rozwijać się zakłady jubilerskie specjalizujące się w obróbce bursztynu, a w Gdańsku istniejące już od 27 lat
największe w Europie (jeszcze do niedawna – na świecie!) targi bursztynu Amberif
i Ambermart. Dziś chyba nikt już nie ma
wątpliwości, że Gdańsk jest Światową
Stolicą Bursztynu – buduje tę pozycję w sposób wyjątkowo efektywny…

NA J NOWS Z A H I S T OR I A P OK A Z UJ E ,
Ż E M A Ł O KT O J E S T W S TA N I E
OPR Z E Ć S I Ę NOWO C Z E S N E M U
U ROKOW I BU R S Z T Y N U.

Biżuteria A2 Jewellery
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Kargul.tk, autor Tomasz Kargul

BU R S Z T Y N T O J EDNA K
N I E T Y L KO BI Ż U T ER I A
– MOŻ L I WO Ś C I J E G O
W Y KOR Z YS TA N I A SĄ W R Ę C Z
N I E O GR A N IC Z ON E .

odbędzie się już po raz 27., pojawili się w przeszłości tacy
projektanci mody jak Teresa Rosati, Dorota Goldpoint,
Tomasz Ossoliński czy Mariusz Przybylski, zaś stałymi
bywalcami są m.in. duet Jola Słoma & Mirek Trymbulak
czy Michał Starost oraz Joanna Weyna PUDU.
Ten nowoczesny, stale zmieniający się i coraz bardziej
fascynujący wizerunek bursztynu dostrzegają projektanci mody, którzy szukają wyjątkowego uzupełnienia dla
swoich kolekcji strojów – stąd też coraz częściej można
ją podziwiać na wybiegach i w Polsce, i za granicą. Biżuteria
w ogóle – a w szczególe ta bursztynowa, ponieważ w swojej
nowej odsłOnie jest świeża, nieoczywista i zaskakująca –
z założenia jest podkreśleniem naszej indywidualności
i wyjątkowości. Czasem pełni funkcję jedynie dyskretnego
dodatku, kiedy indziej jest głównym bohaterem. Potrafi
wzbudzić całą gamę zarówno pozytywnych, jak i negatywnych uczuć – od zachwytu przez podziw i pożądanie po zazdrość. Pod jednym wszakże warunkiem: musi
być wyjątkowa.
Bursztyn to jednak nie tylko biżuteria – możliwości
jego wykorzystania są wręcz nieograniczone. Ostatnio
przebojem wdarła się na rynki azjatyckie i europejskie
(co dodatkowo podkreśla uniwersalność i wysoki poziom
wzorniczy projektów) marka Migaloo Home specjalizująca się w przedmiotach użytkowych zdobionych bursztynem zalanym w żywicy – nowoczesna wizja stołu, lampy
czy obrazu zdobionego bursztynem zalanym żywicą błyskawicznie trafiła w gusta przede wszystkim młodszych
klientów poszukujących czegoś nowoczesnego i zaskakującego. To z pewnością jeden z bardziej obiecujących
kierunków – zapewne wielu, w których projektanci we
właściwy sobie sposób oddadzą hołd liczącemu ponad 40
milionów lat kamieniowi, jednocześnie znajdując dla niego nowe, ciekawe zastosowania.
Proces „odkrywania” bursztynu dopiero się zaczął.
Sądząc po tym, co projektanci i artyści – ale także stawiający sobie coraz większe wymagania producenci biżuterii
Wniejedno zaskoczenie.
ENGLISH

MODERN DESIGN OF AMBER JEWELLERY
The world is changing so fast that probably nothing is like it was.

…i efektowny! Choćby łącząc biżuterię z modą na
absolutnie wyjątkowym wybiegu Gali Mody i Bursztynu
AMBER LOOK trends & styles, imprezy towarzyszącej Międzynarodowym Targom Bursztynu, Biżuterii
i Kamieni Jubilerskich AMBERIF w Gdańsku. To jedyne
takie miejsce, gdzie stroje i biżuteria są równouprawnione i gdzie kolekcje powstają w efekcie trwającej nierzadko kilka miesięcy współpracy projektantów z obu
tych dziedzin. Efekt jest zawsze zaskakujący i prawie
zawsze spektakularny, a sama Gala stała się trampoliną do sukcesu polskich projektantów – Aleksander
Gliwiński, specjalizujący się w biżuterii inspirowanej
geometrycznymi formami, był gościem ostatnich edycji
Fashion Weeków w Mediolanie, Monte Carlo i Berlinie,
gdzie – zwłaszcza jego ostatnia kolekcja „Resistance” pokazywana w duecie z Magdaleną Arłukiewicz – spotkała
się z dużym uznaniem i otworzyła projektantom drogę do
kolejnych pokazów w Europie. Na Gali, która w tym roku
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This applies to amber, too. It has always been associated mostly
with traditional colours – now, it has become an exclusive, modern
and attractive jewellery many an elegant woman dreams about.
Especially when she likes to amaze!

My favourite question, which is ALWAYS asked: ‘This is
amber? Impossible!’ It shows that amber works, and its
new modern style continues to amaze: this jewellery cannot go unnoticed and it is a desirable accessory for every
outfit and every woman. Fitting the tastes of the most discerning clients, modern in style and light in expression. It
is an effect of a creative combination of amber – using the
whole range of its fascinating colours, from the most desirable, the rarest whites, through subtle yellows to warm
cognac, not to mention dappled, speckled or translucent
lumps, highly valued by true amber lovers and experts –
not only with traditional silver but also exclusive gold and
refreshingly colourful gemstones. Can you resist that?

The recent history shows that few people can resist the modern charm of amber.
A few years ago, when the real amber
boom started, the world – especially Asia
– went crazy over the material itself and
attractive products marked Designed in
Poland. For inhabitants of the Middle
Kingdom, where amber has been known
and appreciated for at least 3000 years, it
is a precious material bringing good luck
and fortune, so everyone wants to have it.
Preferably in a luxurious version, because
it is also a great investment. Polish producers answered those needs right away – they
created a brand new quality of Baltic amber
jewellery. At its heart is the most beautiful, selected and professionally polished
stone, which – due to its size and value – deserves special setting: not only silver or
gold-plated silver but, more and more often,
also gold and the combination of precious
gemstones, such as diamonds, rubies and
sapphires. As a result, amber jewellery is
now considered a luxury good – not only
because of the quality of materials but
also their value: at the peak of the amber
boom, the price of Baltic amber jewellery
equalled a high-end car.
Thus, Polish producers and designers
have strengthened their position as experts
in amber jewellery design – although the
stone also occurs in other Baltic countries,
none of them has achieved such mastery in
the field. This gave rise to the development
of jewellery establishments in Pomerania,
specialising in amber processing. For 27
years, Gdańsk has been holding the largest in
Europe (not long ago – in the world!) amber
exhibitions Amberif and Ambermart.
Now, it is clear that Gdańsk is the World
Capital of Amber – it has been building
its status in a very effective…and spectacular way! For example, by combining
jewellery and fashion at the exceptional
AMBER LOOK Trends&Style Fashion
and Amber Gala, an event accompanying the International Amber, Jewellery
and Gemstones Exhibition AMBERIF
in Gdańsk. This is the only such event
where clothes and jewellery are equals,
and where collections are created through
the cooperation of designers from both
fields, often in several months. The effect is
always surprising and nearly always spectacular, while the Gala has become a ticket
to success of Polish designers – Aleksander
Gliwiński, specialising in jewellery inspired
by geometrical shapes, was a guest of the
recent editions of the Fashion Weeks in
Milan, Monte Carlo and Berlin, where – particularly his latest collection ‘Resistance’
presented in cooperation with Magdalena

Arłukiewicz – met with widespread enthusiasm and opened him the door to other
shows in Europe. The Gala, which is held for
the 27th time, was attended by top fashion
designers, such as Teresa Rosati, Dorota
Goldpoint, Tomasz Ossoliński and Mariusz
Przybylski, while Jola Słoma & Mirek
Trymbulak or Michał Starost and Joanna
Weyna PUDU are its regular guests.
The modern, ever-changing and fascinating image of amber has been noticed by
fashion designers, who look for unique accessories to complement their collections – that
is why amber jewellery is more and more
often presented at fashion shows in Poland
and abroad. Jewellery in general – and amber
in particular, because its new style is fresh,
non-obvious and surprising – is supposed to
express our individuality and uniqueness. It
sometimes plays the role of a subtle accessory, while other times, it is the highlight of
the outfit. It can evoke a wide range of both
positive and negative emotions – from delight

through admiration and desire to jealousy. There is only one condition: it has to
be special.
Amber is not only jewellery – the possibilities of its use are practically unlimited.
A recent hit in Asia and Europe (which additionally shows the universality and quality
of amber designs) is Migaloo Home, a brand
specialising in functional objects adorned
with amber in resin. Its modern designs of
tables, lamps or paintings adorned with amber in resin immediately won the hearts of
primarily younger clients looking for modern
and surprising solutions. It is surely one of the
most promising directions – of many to come,
in which designers will pay tribute to the 40
million years old material, finding new and
interesting solutions for its use.
The 'exploration’ of amber has just begun. Given what designers and artists – but
also mass jewellery producers who aim
higher – have to offer, there are lots of surprises to come.

Projekt biżuterii: AMBERMODA fot. Kinga KEENYS Gełdon,
FUndacja OKO-LICE KULTURY
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Marcin Boguslaw - Shipyard Bracelet.

ATRAKC YJNOŚĆ BAŁT YCKIEGO

BURSZTYNU
TEKST Aleksandra Harasiuk

ZDJĘCIA Mat. prasowe

ALEKSANDRA
HARASIUK
Dyrektorka Biura Międzynarodowego
Stowarzyszenia Bursztynników w Gdańsku
Ostatnio pełniła funkcję brokerki eksportowej
w Agencji Rozwoju Pomorza, liderka Lean in
Poland (organizacji stworzonej przez Sheryl
Sandberg, COO Facebooka); fanka neurobiologii
i socjologii, kultury biznesowej i handlowej.

N

awiązując do odległych tradycji
handlu bursztynowego surowcem,
po który już od czasów prehistorycznych sięgały cywilizacje krajów południa,
i do tradycji gdańskiego bursztynnictwa rozwijającego się od neolitu poprzez wczesne średniowiecze, aby zalśnić blaskiem w XVI i XVII

wieku – Światowa Stolica Bursztynu został
dziś powołana przez zjednoczenie środowisk
związanych z bursztynem” – czytamy w akcie założycielskim podpisanym w Gdańsku
w roku 2006. Członkowie Międzynarodowego
Stowarzyszenia Bursztynników jako członkowie Rady tejże inicjatywy wspierają promocję
bałtyckiego bursztynu swoją wiedzą, doświadczeniem, a nawet miłością. To ona pozwoliła
rozwijać się naszemu Stowarzyszeniu od
1996 r., by dziś zrzeszać ponad 300 członków.
Odpowiadając na potrzebę wspólnej reprezentacji, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników aktywnie bierze udział
w działaniach na rzecz producentów i projektantów biżuterii z bursztynem, twórców
sztuki, naukowców badających kopalną żywicę, a ostatnio entuzjastów „złota Bałtyku”,
którzy poświęcają jej czas by projektować
wnętrza czy promować usługi turystycznych.
Więc gdy znane światowe marki modowe od lat inwestują w promocję produktu
– my wykorzystujemy ponad tysiącletnią
tradycję regionu pomorskiego do pokazania swojej bursztynowej atrakcyjności na
wielu poziomach. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w największych targach

biżuterii z bursztynem na świecie (Amberif odbywa się rokrocznie w Gdańsku),
wykwalifikowani rzeczoznawcy naszego
Stowarzyszenia opracowali klasyfikację
bursztynu bałtyckiego, u nas można zlecić
badanie bursztynu w laboratorium, a efektem jest certyfikat poświadczający jego
autentyczność, wspólnie przygotowujemy
stoiska promocyjne na światowych targach

oraz wspieramy wiedzą stanowiska narodowe branży modowej. Dla przykładu,
Azjaci z takich krajów jak Chiny, Malezja,
Tajlandia i Japonia traktują bursztyn wyjątkowo, wierząc w jego uzdrawiającą energię.
Niewiele osób wie, że przy gablocie z pamiątkami pierwszego prezydenta Szejka
Zayeda bin Sultan Al Nahyan w muzeum
założenia UAE znajduje się jego bursztynowy różaniec, bo w krajach arabskich bursztyn występuje najczęściej w postaci kamienia w religijnych akcesoriach. Mieszkańcy
Stanów Zjednoczonych znają i rozpoznają
bursztyn jako element stylizacji (nawet
bohaterka Netflixowego przeboju „Grace &
Frankie” nosiła bursztyny!).
Obecnie zależy nam na pokazaniu atrakcyjności bałtyckiego bursztynu jako nowocześnie zaprojektowaną biżuterię, a także
sztukę utalentowanych twórców, lokowanie
bursztynowych elementów dekoracyjnych
we wnętrzach eleganckich salonów, biur czy
hoteli do promocji Pomorza i Polski, która
jest niesamowicie silnie kojarzona właśnie
z nim. Planujemy serię spotkań ze stylistami,
których mamy wielką ochotę zachęcić do wykorzystywania bursztynu w sesjach zdjęciowych, na planach filmowych czy na galach.
Mając na uwadze bursztynowe skojarzenia
i nieodległy czas promocji Polski na największym wydarzeniu ostatnich lat na terenie
Bliskiego Wschodu czyli EXPO 2020 Dubai

Biżuteria CHILI Jewellery

OBE C N I E Z A L EŻ Y NA M NA
P OK A Z A N I U AT R A KC YJ NO Ś C I
BA ŁT YC K I E G O BU R S Z T Y N U
JA KO NOWO C Z E Ś N I E
Z A PROJ EKT OWA NĄ BI Ż U T ER I Ę.
– uważnie przyglądaliśmy się na tegorocznych targach Bride Show jak jego uczestnicy
reagują na ofertę pomorskich projektantów.
Najczęstszym pytaniem, które słyszeliśmy
było „gdzie możemy znaleźć galerię z Waszą
biżuterią”. Oznacza to, że trend „joy of less”
przegrywa z odwiecznym pragnieniem wyróżnienia się.
„After decades of low quality, now we are
desperatly looping for high quality” – według
nas na wysokim światowym poziomie zapewniają ją polscy artyści podtrzymujący ponad
tysiącletnie tradycje pracy z bardzo delikatną
żywicą jaką jest bursztyn bałtycki.
ENGLISH

PROMOTION OF BALTIC AMBER

‘Referring to centuries-old traditions of
trade in amber, already used in pre-historic times by southern civilisations, and
to Gdańsk traditions of amber crafts developing from the Neolithic through the
early Middle Ages to flourish in the 16th
and 17th century – the World Capital of
Amber has been founded today by the unification of amber environments,’ reads the Association Founding Act signed in Gdańsk
in 2006. Members of the International
Amber Association, as members of the
Council of this initiative, support the promotion of Baltic amber with their knowledge, experience and even love. It is the
latter which has helped the Association
grow since 1996 and gather over 300 members over the years.
To answer the need of common representation, the International Amber
Association is involved in activities supporting producers and designers of amber jewellery, artists, researchers dealing with fossil
resin, and recently enthusiasts of ‘Baltic gold’,
who dedicate their time and energy to design
interiors or promote tourist offers. Therefore,
when popular international fashion brands
have been investing in promoting the product for years, we are using over a thousand
years old tradition of Pomerania to showcase

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

our unique amber attractiveness on many
levels. Members of the Association take part
in the biggest amber jewellery exhibitions in
the world (Amberif is held in Gdańsk every
year), qualified experts from the Association
have drawn up a classification of Baltic amber, we carry out laboratory tests of amber
and provide certificates for its authenticity,
jointly prepare promotional stands for international exhibitions and support national
fashion stands with our knowledge. For example, Asians from such countries as China,
Malesia, Thailand and Japan see amber as
special since they believe in its healing energy. Few people know that next to the cabinet
of souvenirs of the first President, Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan, in the Museum
of the United Arab Emirates, there is his amber rosary, because, in Arab countries, amber
is used mostly in religious accessories. In the
United States, amber is known and used as an
accessory (even a heroine of Netflix hit series
‘Grace & Frankie’ wears amber!).
At present, we wish to showcase Baltic
amber as a part of modern jewellery as well
as works of talented artists, locating amber
decorations in elegant living rooms, offices
or hotels to promote Pomerania and Poland,
which is strongly associated with amber.
We intend to hold a series of meetings with
stylists, whom we would like to encourage to
use amber in photo shoots, on film sets or at
galas. Given the associations and the recent
promotion of Poland at EXPO 2020 Dubai,
which is the biggest amber event in the Middle
East in recent years, during this year’s Bridge
Show exhibition, we were carefully observing
how the participants reacted to the offer of
Pomeranian designers. The most frequently
asked question was ‘where we can find a gallery with your jewellery.’ This means that the
‘joy of less’ trend loses to the eternal desire to
stand out.
‘After decades of low quality, now we are
desperately looking for high quality’ – we believe that this is provided by Polish artists preserving over a thousand years old traditions of
working with delicate resin, which is undoubtedly Baltic amber.

ANNA KAMIŃSKA
TEKST Mat. Prasowe

A

MODELKA Sabina Imińska

nna Kamińska – twórczyni marki
sygnowanej własnym nazwiskiem
to artystka poszukująca dynamicznych form. W prezentowanych przez siebie dziełach, przekazuje emocje, refleksje, a także własne poczucie piękna, które
wkłada w produkowaną przez siebie biżuterię. Jej największą inspiracją jest natura
i wyjątkowo ceni sobie indywidualne podejście do każdej klientki. Autorska biżuteria
Anny Kamińskiej – Points of View – opiera się
na srebrze, bursztynach, a także produktach
robionych na indywidualne życzenie.

ENGLISH

ANNA KAMIŃSKA - POINTS OF VIEW

Anna Kamińska – a founder of a brand under her name and an artist looking for dynamic forms. Through her works, she conveys
emotions, reflections, as well as her sense of
beauty, which she puts into her jewellery. She
draws much of her inspiration from nature
and takes an individual approach to every customer. Anna Kamińska’s original jewellery
– Points of View – features silver, amber and
products used upon customer’s request.

ZDJĘCIA: Adam Adamski, PB Studio, Elkinson Elżbieta Tomiak

POINTS OF VIEW

ANNA KAMIŃSKA
Tel: +48 518465562,
www.pointsofviewannakaminska.com.pl
e-mail: shop@pointsofviewannakaminska.com.pl

OFICJALNY DYSTRYBUTOR POLJOT EURO

www.poljot.com.pl

ENGLISH

Obaku Denmark V236LXHLML

OBAKU – ETHEREALITY AND
DELICACY OF ULTRA-SLIM WATCHES

OBAKU

ZWIEWNOŚĆ I DELIK ATNOŚĆ
ZEGARKÓW ULTRA-SLIM
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

K

obiece zegarki często odnosiły się
w swoim designie do subtelności żeńskiej formy. Smukłość i delikatność to
cechy, których projektanci często szukali, by
oddać zwiewność kobiecej natury. Nigdy jednak nie było to tak wyraziste jak w przypadku
nowatorskich modeli marki Obaku.
- Mimo, że Obaku ma już w swoim portfolio kwadratowe modele, nie mogliśmy się
oprzeć stworzeniu całkowicie nowej serii,
aby sprawdzić, co jeszcze można zrobić z tym
ekscytującym, ale tradycyjnym kształtem
– mówi Christian Mikkelsen, główny projektant zegarków Obaku.
Przykładem tego jest model Kvadrat,
którego grubość koperty wynosi zaledwie
4,9 mm, czyniąc go jednym z najcieńszych
zegarków kwadratowych w tej kategorii cenowej. Delikatny i smukły, zachowuje jednak
elegancję i minimalistyczny aspekt, a solidna
koperta oraz meshowa bransoleta wykonana
z chirurgicznej stali nierdzewnej 316L sprawia, że forma i funkcjonalność łączą się tutaj
w ergonomiczny i efektowny sposób.
Alternatywą do kwadratowego kształtu
jest Notat V233. Podobnie jak Kvadrat, pochodzi z wyjątkowej serii ultra-slim, jednych
z najcieńszych zegarków na świecie. Każdy
z modeli posiada szafirowe szkło, a gru-

bość zegarka nie przekracza 4,9 mm – czyli
dwóch złożonych monet Euro oraz zdobiony
jest 12 kryształkami Swarovskiego wkomponowanymi w tarczę o średnicy 30 mm.
Co warto podkreślić – jakość i wyjątkowość estetyki zegarków wcale nie oznacza wysokich cen. Ceny modeli Kvadrat
zaczynają się bowiem od 660 zł, Notat natomiast od 590 zł.

Obaku Denmark
V236LXGIMG

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

In their design, women’s watches draw upon
female subtlety. Designers try to convey the
airiness of woman’s nature with slimness and
delicacy of watches. But it has never been as
expressive as in Obaku’s innovative models.
‘Although Obaku’s portfolio already contains some square models, we couldn’t resist
creating a brand new series to see what else
we can do with this exciting yet traditional
shape,’ says Christian Mikkelsen, Chief
Designer at Obaku.
A perfect example is the Kvadrat model, whose case is only 4.9 mm thick, which
makes it one of the thinnest square watches in
its price category. Though slim and delicate,
it retains an elegant and minimalistic character. With its solid case and 316L stainless steel
mesh bracelet, it ergonomically combines
form and functionality.
An alternative to the square shape is Notat
V233. Just like Kvadrat, it is an ultra-slim
model and one of the thinnest watches in the
world. Each of the models features sapphire
glass, is less than 4.9 mm thick – which is
two euro coins put together – and is adorned
with 12 Swarovski crystals composed into
a 30 mm wide face.
It is worth noting that their quality and design uniqueness do not entail high prices. The
prices of Kvadrat models start from PLN 660,
and Notat – PLN 590.

Obaku Denmark
V233LXCIMC

Obaku Denmark
V233LXVNMN
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OPEN H AGA
T U RODZ Ą SI Ę TR E N DY

NOW Y JORK POWOLI ODCHODZI DO L AMUSA. PROJEK TANCI, K TÓRZY DO TE J
PORY BILI SIĘ O MIE JSCE W GRAFIKU, DZISIA J PRZENOSZĄ SIĘ Z PREZENTAC JĄ
SWOJE J KOLEKC JI DO PARYŻA, LONDYNU LUB MEDIOL ANU. I CHOCIAŻ
EUROPE JSKIE STOLICE NADAL MOCNO TRZYMA JĄ SIĘ MODY, TO ROŚNIE IM
POWAŻNA KONKURENC JA. KOPENHAGA W PRZECIĄGU ZALEDWIE KILKU L AT
STAŁA SIĘ MIE JSCEM, GDZIE RODZĄ SIĘ NA JWAŻNIE JSZE TRENDY W MODZIE.
TEKST Malwina Wawrzynek ZDJĘCIA Mat. prasowe
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/
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/

D E S I G N

laczego Kopenhaga? Przyczyn jest wiele, a każda
dokłada od siebie sporą dozę atrakcyjności i co najważniejsze, świeżości, której tak bardzo brakowało
w modzie ostatnich lat. Paryż jest piękny, ale wraz z odejściem od haute couture, mija też jego blichtr i moda na luksus. Teraz liczy się energia, kolor i oczywiście ekologia. To
wszystko można zobaczyć nie tylko w kolekcjach podczas
Copenhagen Fashion Week, ale również na kopenhaskiej
ulicy, która od dawna jest istotnym dopełnieniem dla wybiegowych sylwetek. Kulminacją tych wypadkowych są
targi CIFF, na których prezentowany jest przekrój trendów, które zdominują modę, design i pokrewne dziedziny
w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Czasy, kiedy w tym
rejonie królowała szarość i biel minęły kilka dobrych lat
temu. Teraz Dania, a wraz z nią Szwecja i po części również
Norwegia, są stolicą całej palety barw, które można łączyć
w dowolny sposób, również wbrew wszelkim zasadom
kolorystycznym. Za kolorem idzie wspomniana energia
i świeżość, która bije nie tylko od kolorowych budynków
na ulicy, ale również od influencerek, które swoją pozycję budują przeważnie na własnych kobiecych biznesach.
Skandynawskie ikony mody nie są influencerkami w pejoratywnym znaczeniu tego słowa. To kobiety w różnym,
często już w dojrzałym wieku, które za punkt honoru stawiają sobie przede wszystkim zbudowanie własnej pozycji,
a dopiero potem zabawę w blogowanie na Instagramie. Ich
Instagram jest uzupełnieniem, a nie kluczem do biznesu.
Najlepszym przykładem jest charyzmatyczna Babba Rivera, założycielka agencji kreatywnej, której sukces sprawił,
że Babba znalazła się na liście FORBES 30 UNDER 30, co
jest dużym wyróżnieniem dla każdego, kto działa w biznesie. Kiedy odkryjemy Instagrama Babby, odkryjemy też

szereg innych skandynawskich kobiet, które inspirują na
polu modowym, ale również i zawodowym. To połączenie
sprawia, że kobiety z całej Europy, a czasem i spoza jej granic, tak chętnie kopiują styl ubierania się, ale też styl życia
skandynawskich it girls.
Nie bez powodu o Skandynawii mówi się również,
że jest o krok do przodu przed resztą świata. Tutaj dla
wszystkich oczywiste jest segregowanie śmieci i dbanie o ekologię na swoim własnym podwórku. Nic więc
dziwnego, że Kopenhaga stała się symbolem ekologii
w modzie, a inicjatywy takie jak Copenhagen Fashion
Summit tylko utrwalają mocny grunt pod tą pozycją. Również Copenhagen Fashion Week przyczynia
się do promowania ekologii w modzie. Podczas tegorocznych kolekcji w styczniu został przedstawiony Action
Plan, który przez najbliższe dwa lata ma przyczynić się
do zmniejszenia negatywnego wpływu tego wydarzenia
na środowisko aż o pięćdziesiąt procent. W dobie, kiedy
moda musi drastycznie zmienić swój sposób produkcji
i promocji Kopenhaga rośnie na nowego lidera mody odpowiedzialnej. Do tego sukcesu przyczyniają się również
najpopularniejsze skandynawskie marki, dzięki którym
Kopenhaga zyskała na rozgłosie w social mediach. Nawet jeśli Ganni, marka która szturmuje rynek w imponującym tempie, na swojej stronie wprost deklaruje, że nie
jest marką z sektora mody odpowiedzialnej, to zaraz poniżej deklaruje chęć i plan zmiany na lepsze. A jako gigant
skandynawskiej branży mody, daje przy tym znać innym
mniejszym markom, że to jedyna słuszna droga do lepszej
przyszłości mody i środowiska.
Ganni, a wraz z nim projekty Cecilie Bahnsen,
Munthe, czy Helmstedt, stały się symbolem nowej ery
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skandynawskiej mody. Nie tylko ze względu na chęć poprawy kondycji środowiska, ale przede wszystkim dzięki projektom, które z miejsca pokochały najważniejsze
lokalne influencerki. O fenomenie Ganni można pisać
osobne artykuły. To, co pojawia się w kolekcji tej marki, zaraz znajduje swoje odzwierciedlenie w kolekcjach
Zary, czy innych mniejszych, również lokalnych marek.
Tak właśnie buduje się pozycję trendsettera, który dyktuje to, jak wyglądają europejskie ulice. Ulica to zresztą
kolejny powód, dla którego do Kopenhagi przyjeżdżają
łowcy trendów, projektanci, designerzy i każdy, kto poszukuje świeżej inspiracji. Tutejszy street style daje możliwość zobaczenia nowego podejścia do stylu ubierania

TU TEJSZ Y
STR EET STY LE
DA J E M O Ż L I WO Ś Ć
Z O B AC Z E N I A
N OW E G O
PODEJŚCI A
DO STY LU
U B I E R A N I A S I Ę ...

się, do połączeń kolorystycznych i do mody,
która łączy casual ze sporą dozą fantazji.
Zresztą nie tylko moda przykuwa wzrok
turystów i przyjezdnych gości. To również
wspomniana kolorystyka budynków oraz
szereg sklepików, knajp i restauracji wytyczają nowe trendy również w gastronomii
i dekoracji wnętrz. Jeśli uda się przyjechać
do Kopenhagi pod koniec stycznia lub sierpnia, czyli w czasie gdy trwa tutejszy tydzień
mody, z pewnością wystarczą zaledwie trzy
dni, aby powrócić do domu z gotowym przepisem na trendy nadchodzącego sezonu.

Z R E S Z TĄ N I E T Y L KO
M O DA P R Z Y K U WA
W Z RO K T U RY S T ÓW
I P R Z YJ E Z D N YC H
GOŚCI.
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ZDROWA SKÓRA
NIE W YMAGA CUDÓW.
LICZY SIĘ ZA A NGA ŻOWA NIE
ROZMOWA Z BLANCĄ BOŻENĄ SPOŁOWICZ, PREKURSORKĄ SKIN COACHING

STWORZYŁA NOWĄ PROFESJĘ I SPECJALIZACJĘ, KTÓRA PROMUJE HOLISTYCZNE
PODEJŚCIE DO DBANIA O SKÓRĘ. TO NIE TYLKO PIELĘGNACJA, ALE PRZEDE
WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANIE KLIENTA I WDROŻENIE SPERSONALIZOWANEGO
PLANU JEST SEKRETEM DO ZDROWEJ I MŁODO WYGLĄDAJĄCEJ CERY. Z BLANCĄ
BOŻENĄ SPOŁOWICZ SPOTYKAM SIĘ W KRAKOWIE, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ JEJ
GABINET, W KTÓRYM NIE MA MIEJSCA NA CUDA. JEST ZA TO MIEJSCE NA
DŁUGOFALOWĄ WSPÓŁPRACĘ, KTÓRA OWOCUJE WIDOCZNĄ ZMIANĄ NA LEPSZE.
TEKST Malwa Wawrzynek ZDJĘCIA Mat. prasowe

Stworzyłaś całkiem nowy zawód, profesję,
specjalność. Kim jest skin coach?

Skin coach łączy w sobie dwie dziedziny nauki, które przekładam na praktykę w mojej
codziennej pracy. Jestem przede wszystkim
kosmetologiem i zajmuję się pielęgnacją
skóry. Z drugiej strony wiem, że sama pielęgnacja to nie wszystko, ważne jest podejście
holistyczne, które pozwala zmienić nie tylko
rytuał pielęgnacyjny, ale każdy obszar, mający wpływ na kondycję skóry. Tutaj właśnie
wkracza coaching. Chociaż nie przepadam
za tym określeniem, to można powiedzieć,
że coachuję/trenuję moich klientów do dbania o skórę nie tylko od zewnątrz, ale przede
wszystkim od wewnątrz. Tutaj potrzeba długoterminowej pracy i dobrej motywacji do
wprowadzenia zmian.
Jak wygląda przygotowanie do tej
zmiany? Spotykasz się z klientem
jednorazowo i od razu wykładasz kawa
na ławę wszystko, co powinien zmienić,
czy tak jak w przypadku coachingu
biznesowego jest to dłuższy proces?

Zdecydowanie jest to długi proces. Wszystko
zaczyna się od pierwszej wizyty w moim salonie, która opiera się głównie na rozmowie. Zadaję pytania. To one są pierwszym krokiem
do zmiany. Z pozoru mogą wydawać się oczywiste i przewidywalne jednak przymus szczerej odpowiedzi jest pewnego rodzaju rachunkiem sumienia i powoduje, że klient zaczyna
patrzeć na swoją skórę i pielęgnację w zupełnie nowy sposób. Pytam o styl życia, o ilość
codziennego stresu, o ruch, sposób żywienia
oraz rytuał pielęgnacji skóry. Tak szczegółowe pytania powodują refleksje nad tym w jaki

sposób dbamy o skórę na co dzień. Po pierwszym spotkaniu zaczyna się prawdziwa praca.
Znaczna jej część jest po stronie klienta, bo
to on musi ostatecznie wprowadzić zmiany
do swojego codziennego życia. W tym czasie
jesteśmy w stałym kontakcie, jestem wsparciem, ale też motywatorem, który mobilizuje,
aby trzymać się założonego planu. Do śledzenia postępów służą nam karty skin coachingu, w których zapisywane są efekty wspólnej
pracy. Zwykle po trzech miesiącach widać już
pierwsze efekty zdrowienia skóry, wówczas
oceniamy czy założony cel został osiągnięty czy wymaga innego sposobu działania.
Przychodzą do Ciebie osoby z różnymi
problemami skórnymi, niektóre są
mniej inne bardziej wymagające. Czy
wszystkie te problemy wynikają z tych
samych zaniedbań, złych nawyków, czy
nieodpowiednich kosmetyków?

Nie, każdy przypadek jest inny, bo każda skóra to inny świat. Dlatego moja praca nie polega na pomocy doraźnej, tu i teraz, na poleceniu trzech kosmetyków i zostawienia klienta
z informacją, że trzeba się zdrowo odżywiać.
Razem z klientem próbujemy dotrzeć do
przyczyny tego, co się dzieje w jego życiu, co
przekłada się na złą kondycję skóry.
Czy można jednak określić kilka
najważniejszych kroków do tego, aby
nasza skóra wyglądała zdrowo i młodo?
Jest to proste?

Tak, w skrócie piękno i zdrowie skóry sprowadza się do kilku nawyków, których polecam trzymać się konsekwentnie. Z mojego
doświadczenia wynika, że wszystko zaczyna

54–55

FOR HER

ZDROWA SKÓRA NIE W YMAGA CUDÓW...

się od akceptacji samego siebie i swojego wyglądu oraz
zdrowo-rozsądkowego podejścia do pielęgnacji skóry.
Jeśli każdego ranka będziesz szukać nowej zmarszczki
i skupiać na tym całą energię, gwarantuję, że nic dobrego
z tego nie wyniknie. Więcej korzyści przyniesie ci szczery
uśmiech do swojego odbicia i rozpoczęcie dnia z dobrym
nastawieniem do swojego wyglądu. Drugi równie ważny
aspekt to stres, a właściwie próba jego wyeliminowania
a przynajmniej ograniczania do minimum. To nie jest proste, bo to dziś powszechny problem społeczny. Trzeba jednak uświadomić sobie, że stres ma negatywny wpływ na
Twoją skórę, zdrowie i samopoczucie. W wielu życiowych

okolicznościach naprawdę można wrzucić na luz i po prostu sobie odpuścić. Równie istotne jest poprawne odżywianie się, dlatego na co dzień współpracuję z profesjonalnym
dietetykiem, który wspiera moich klientów. Powiedzenie
„jesteś tym, co jesz” naprawdę nie jest banałem, a raczej
prawdą, którą warto sobie powtarzać każdego dnia. Tutaj
szczególnie trzeba uważać na cukier oraz żywność wysoko przetworzoną, które mogą być przyczyną powstawania
wielu chorób, w tym również chorób skórnych. I dopiero
po tych wszystkich krokach związanych ze stylem życia
dodałabym odpowiednią pielęgnację, przysłowiową wisienkę na torcie — ważną — ale jednak bezcelową, jeśli pominiemy lub zaniedbamy wcześniejsze punkty.
Pielęgnacja jednak zajmuje ważne miejsce
w codziennych rytuałach, szczególnie u kobiet.
Zalewa nas fala coraz to nowszych trendów, które
bardzo często się ze sobą wykluczają. Raz modne
jest olejowanie skóry, innym razem wszyscy
przestrzegają przed nadmiarem olejków. Podobnych
tendencji jest aż zbyt wiele. Jaki jest Twój złoty
środek na skuteczną pielęgnację?

Przede wszystkim minimalizm. Nadmiar kosmetyków
wcale nie jest niczym dobrym dla skóry. Zbyt rozbudowana
pielęgnacja może zachwiać równowagą skóry, osłabić jej
naturalną barierę hydrolipidową, która ma nas chronić
przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych,
a tych w dobie smogu i wzrastających zanieczyszczeń
niestety nie brakuje. To, co nam w zupełności wystarczy to
delikatne oczyszczenie dopasowane do preferencji skóry,
etap nawilżenia oraz ochrona przed promieniowaniem UV
(filtry i antyoksydanty). Dobór substancji aktywnych jak
retinoidy czy kwasy, warto skonsultować z kosmetologiem
i dostosować do naszego typu skóry. Określenie typu
skóry jest pierwszym krokiem do sukcesu i warunkuje
o skuteczności przyszłej pielęgnacji. Jeśli używasz
kosmetyków niedobranych do twojego typu skóry, żadne
trendy kosmetyczne nie pomogą ci w osiągnięciu zdrowego
i młodego wyglądu. Trzy, maksymalnie cztery kosmetyki
na półce w zupełności wystarczą, jeśli tylko odpowiadają
twoim potrzebom skóry.
Z Twojego doświadczenia wynika, że wyższa cena
kosmetyku równa się lepsze, skuteczniejsze działanie?
Czy można też znaleźć naprawdę dobry skład
w kosmetykach ze średniej półki?

Jak najbardziej warto sprawdzać składy wszystkich
kosmetyków. Te, które ja polecam klientom, bywają
nieco droższe, jednak wynika to z jakości poszczególnych składników aktywnych lub patentów, które
przynależą do danej firmy. Zazwyczaj dotyczy to takich związków jak retinoidy, peptydy, wit C… Istnieją jednak ich zamienniki, które stosowane są w tańszych produktach, co nie oznacza, że mają one gorsze
działanie i takie również polecam moim klientkom.
Szukasz też czasem dobrych produktów pielęgnacyjnych
wśród polskich marek, które od kilku sezonów mocno
szturmują rynek?

O tak! Bardzo mocno kibicuje polskim kosmetykom.
Jestem na bieżąco i sprawdzam polskie nowości. Nie
zawsze w pełni zadowala mnie kierunek, w jakim idą
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polscy producenci, ale widzę, że nasz rodzimy rynek kosmetyczny szybko się uczy
i myślę, że to tylko kwestia czasu, jak będziemy coraz częściej korzystać z naszych dóbr
pielęgnacyjnych. Dużym atutem polskich
kosmetyków jest z pewnością nietestowanie
na zwierzętach, co jest nie tylko nieetyczne,
ale też nie uzasadnione.
Jak skuteczna pielęgnacja i zdrowy tryb
życia ma się do zabiegów medycyny
estetycznej? Czy trzymając się tych
wszystkich kroków, możemy zapomnieć
o tego typu działaniach, które mają
gwarantować wieczną młodość?

Wyeliminowanie stresu, pełnowartościowa
dieta, samoakceptacja, ruch i dobrze dobrana codzienna pielęgnacja to zawsze będzie najlepsza inwestycja w zdrową, świetlistą skórę. Jako kosmetolog uważam też, że
kuracje anti-aging to ważna część profilaktyki przeciwstarzeniowej, ale też bardzo indywidualna rzecz.
Każda z nas chce spowolnić starzenie,
chcemy by nasza skóra była długo młoda i na
szczęście mamy do tego całkiem sporo narzędzi. Osobiście jestem zwolenniczką slow beauty i dbam o skórę systematycznie, unikam
rewolucji i niepotrzebnego drażnienia jej. Nie
przesadzam z ilością kosmetyków, a działania
opóźniające starzenie się skóry rozkładam

PR Z E DE WSZ YST K I M
M I N I M A L I Z M. N A D M I A R
KO S M E T Y KÓW WC A L E N I E J E ST
N IC Z Y M D OB RY M DL A S KÓRY.

na lata. Słucham skóry i robię plan. Owszem,
korzystam z zabiegów medycyny estetycznej, wykonuję mezoterapię dwa razy w roku.
Jednak decyzję o wdrożeniu profilaktycznej
medycyny antystarzeniowej uważam za zasadną po 30 roku życia (oczywiście wszystko
zależy od indywidualnego przypadku, a takie
zawsze należy konsultować z lekarzem medycyny estetycznej).
W swojej książce „Skin Coach. Twoja
droga do pięknej i zdrowej skóry” piszesz
również o polskich super foods. Super
owoce i warzywa, czy inne składniki
od wielu lat traktowane są z wielkim
namaszczeniem. Pojawiają się coraz to
nowsze, nierzadko bardzo egzotyczne
nazwy, które trudno zdobyć w Polsce.
Jakie więc super foods mamy pod ręką,
a często o nich zapominamy?

Jest ich bardzo dużo! Ja jestem wielką fanką
polskiego, lokalnego jedzenia. Jednym z najlepszych super foods są owoce jagodowe, które
mają mnóstwo antyoksydantów i działają silnie przeciwzapalnie. Równie zdrowy jest burak bogaty w kwas foliowy czy marchew, mająca potężne dawki beta-karotenu. Warto też
powrócić do zapomnianych polskich warzyw
jak rzepa obfitująca w mikroelementy oraz do
tych tradycyjnych, czyli najlepszych polskich
kiszonek. W dbaniu o skórę i młody wygląd
ostatecznie najlepiej sprawdzają się proste rozwiązania i tak zwana kuchnia przeciwzapalna.
Trendy są ciekawostką, którą można się inspirować, warto jednak zbudować solidną podstawę w oparciu o sprawdzone i łatwo dostępne
produkty. Skóra będzie ci wdzięczna przede
wszystkim za minimalizm, holistyczne podejście i zaangażowanie, które jest kluczowe w całym procesie dbania o jej kondycję.
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NIEZNANY IMPRESJONIZM:
MANE T, PISSARRO I IM WSPÓ ŁCZEŚNI
TEKST Mat. Prasowe ZDJĘCIA Fot. M.Kaczyński CK ZAMEK

C

entrum Kultury ZAMEK w Poznaniu jest
miejscem nieoczywistych spotkań ze
sztuką. Tym razem w Sali Wystaw spotykamy się z „nieznanym impresjonizmem”,
czyli grafikami najwybitniejszych artystów
kojarzonych z tym nurtem.
Kolekcja XIX-wiecznej grafiki francuskiej (depozyt Pissarro Family Collection)
z Muzeum Ashmolean (Oxford) należy do
najbardziej znaczącego archiwum impresjonistów i postimpresjonistów poza Francją.
Na wystawie zobaczyć możemy 34 prace
graficzne takich autorów jak: Camille Pissarro, Alfred Sisley, Paul Cezanne, Auguste
Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, Edouard
Manet. Ekspozycja została wzbogacona o 10
prac artystów francuskich XIX i XX wieku
(m.in. Sisley, Toulouse-Lautrec, Bonnard)
pochodzących ze znakomitej kolekcji Feliksa
„Mangghi” Jasieńskiego z Muzeum Narodowego w Krakowie, jak również o XIX-wieczny
warsztat graficzny.
Wystawie towarzyszy bogaty program
edukacyjny – zwiedzania z przewodnikiem,
wykłady, warsztaty i spotkania. Omawiamy
rozwój technik druku, takich jak: akwaforta, akwatinta czy sucha igła oraz znaczenie
grafiki warsztatowej dla rozwoju impresjonizmu i europejskiej sztuki nowoczesnej.
Odpowiadamy również na pytanie o cel
tworzenia druków (w jednym z najbardziej
charakterystycznych okresów rozwoju malarstwa europejskiego), które były efektem
rodzącego się właśnie szerokiego rynku
sztuki oraz druku artystycznego jako for-

my użytkowej. Śledzimy życie papieru – od
powstania, poprzez produkcję grafik, aż po
destrukcję i konserwację lub nadanie mu
zupełnie innej postaci.
Część wydarzeń została przetłumaczona
na polski język migowy lub język angielski,
na wystawie znajdują się audiodeskrypcje wybranych prac, odbędą się też zwiedzania dla
osób niewidomych i słabowidzących.

Grafiki z kolekcji Ashmolean Museum
w Oksfordzie oraz Muzeum
Narodowego w Krakowie
9.01.–29.03.2020 | Sala Wystaw CK ZAMEK
Wystawa czynna: wt.-nd., g. 12-20
bilety: 20 zł (n), 15 zł (u), 10 zł (dla grupy od 15.
osób, opiekun wstęp wolny)
Kuratorki: Katherine Wodehouse / Ashmolean Museum, University of Oxford,
Krystyna Kulig-Janarek / Muzeum Narodowe w Krakowie.
ENGLISH

UNKNOWN IMPRESSIONISM:
MANET, PISSARRO AND THEIR
CONTEMPORARIE

In ZAMEK Culture Centre located in Poznań,
you can experience non-obvious art. This
time, in the Exhibition Room, we are exploring the ‘unknown impressionism’, namely
prints of the most outstanding artists associated with this movement.
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The collection of the 19th-century French
prints (the deposit of the Pissarro Family Collection) from the Ashmolean Museum (Oxford) is one of the most important archives
of impressionists and post-impressionists
outside France. The exhibition features 34
graphic works of such authors as Camille
Pissarro, Alfred Sisley, Paul Cezanne, Auguste Renoir, Henri de ToulouseLautrec
and Edouard Manet. It has been expanded
by 10 works of 19th and 20thcentury French
artists (including Sisley, Toulouse-Lautrec,
Bonnard) from the remarkable collection of
Feliks „Mangghi” Jasieński from the National
Museum in Krakow as well as a 19th-century
graphic workshop.
The exhibition is accompanied by a rich
educational programme – guided tours,
lectures, workshops and meetings. We
are discussing the development of printing techniques, such as etching, aquatint
and dry needle as well as the significance
of workshop graphics for the development
of impressionism and European modern
art. We are also explaining the purpose of
prints (in one of the most characteristic
periods of European painting), which were
a result of the emerging art market and
artistic print as applied arts. Moreover, we
are following the life of paper – from its production, through printing, to its destruction and conservation or reproduction.
Some events are translated into Polish sign
language or English; audio descriptions of certain works are available; there are also organised tours for the blind and visually impaired.

ZDJĘCIA: 123RF.COM

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

Prints From the Collections of the
Ashmolean Museum in Oxford and the
National Museum in Krakow
9.01–29.03.2020 | Exhibition Room
CK ZAMEK

opening hours: from Tuesday to Sunday,
from 12 to 20
tickets: PLN 20 (regular), PLN 15 (half-fare),
PLN 10 (for groups of 15 and more, free admission for attendants).
Curators: Katherine Wodehouse / Ashmolean Museum, University of Oxford,
Krystyna KuligJanarek / National Museum
in Krakow.

Let’s fly
POZNAJ BAŁKANY
EXPLORE THE BALKANS

Let’s travel
TIVAT - MIEJSCE NIEZWYKŁE
TIVAT – AN UNUSUAL PLACE

Let’s travel
ZADAR – CHORWACJA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
ZADAR – CROATIA AT YOUR FINGERTIPS
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POZNAJ
BAŁKANY

jest czymś, po co się ponownie wraca w ten
niepowtarzalny rejon Europy.

NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Minęły szczęśliwie czasy, gdy dotarcie nad
Adriatyk wiązało się z długą i żmudną podróżą samochodem czy autokarem. Oczywiście
taka wyprawa ma też swoje plusy – zwłaszcza,
gdy planowane wakacje mają charakter objazdowo-kempingowy. Jednak wielkim udogodnieniem jest możliwość dotarcia na miejsce drogą lotniczą, bezpośrednio z Poznania.
Podgorica i Tivat są destynacjami, z których
można komfortowo rozpocząć wakacyjną bałkańską przygodę.
IN ENGLISH

EXPLORE THE BALKANS
THE DIVERSITY OF THE BALKAN
PENINSULA IS CAPTIVATING AND NO ONE
WHO HAS EVER VISITED THIS BEAUTIFUL
REGION OF EUROPE WILL BE SURPRISED
THAT THE BALKANS ARE BECOMING
AN INCREASINGLY POPULAR TOURIST
DESTINATION YEAR AFTER YEAR.

CULTURAL MELTING POT
The history of Europe has been affecting the history of the Balkan nations since time immemo-

RÓŻNORODNOŚĆ PÓŁWYSPU BAŁKAŃSKIEGO URZEKA I NIKOGO,
KTO CHOĆ RAZ ODWIEDZIŁ TEN PIĘKNY REGION EUROPY, NIE DZIWI
FAKT, ŻE BAŁKANY STAJĄ SIĘ Z ROKU NA ROK CORAZ BARDZIEJ
POPULARNYM KIERUNKIEM TURYSTYCZNYM.

TYGIEL KULTUROWY

z innymi kurortami Unii Europejskiej. Liczne zabytki
kultury materialnej – starożytne ruiny, pięknie zachowane i odrestaurowane założenia średniowiecznych miast,
monastyrów i warowni w połączeniu z nowoczesną infrastrukturą hoteli, portów i marin są wielkim atutem tego
regionu. Niespotykane w innych częściach Europy krajobrazy – skaliste wybrzeża i górskie szczyty, górujące
nad lazurową taflą morza oraz tajemnicze zatoki i jedyny
w swoim rodzaju fiord powodują, że czas wakacyjny staje
się jeszcze bardziej romantyczny i niezapomniany.

Historia Europy od najdawniejszych czasów odciska swoje
piętno na dziejach bałkańskich narodów. Odkrycia archeologiczne wskazują ten rejon jako jeden z najwcześniej
zamieszkałych przez pierwszych mieszkańców Europy,
a w epokach brązu i żelaza funkcjonowały tu rozwinięte
społeczeństwa. Starożytni Grecy, Rzymianie, Persowie, Słowianie, państwo weneckich dożów, Imperium
Osmańskie oraz wielkie monarchie nowożytnej Europy
współtworzyły polityczną rzeczywistość i kulturę państw
wybrzeża Adriatyku, a tragedie i dramaty nie ominęły
dumnych narodów bałkańskich także w XX wieku.
Mieszkańcy są gościnni i otwarci na turystów, i mają
do zaoferowania naprawdę wiele. Późne otwarcie na turystykę masową jest wielkim walorem. Nadal można trafić
do miejsc prawie nieskażonych współczesnym przemysłem turystycznym. Oczywiście istnieją też ośrodki gwarantujące najwyższy standard obsługi, porównywalny

To jedna z wizytówek tego regionu. Oczywiście każde państwo ma swój „smak” – Chorwaci, Bośniacy, Czarnogórcy
czy Albańczycy inaczej komponują swoje rodzime potrawy. Oprócz lokalnej oryginalności spotkamy wpływy
kuchni tureckiej, greckiej czy włoskiej. Morze Adriatyckie dostarcza świeżych ryb i owoców morza, a przyjazny
roślinom klimat zapewnia mnóstwo świeżych owoców
i warzyw. Papryki, ogórki, bakłażany i pomidory pod każdą postacią tworzą podstawę bałkańskich dań. Do tego
obowiązkowy biały ser: krowi, owczy czy kozi, świeży lub
ze słonej zalewy. Grillowane mięsa, zwłaszcza jagnięcina
i wołowina, doprawione lokalnymi ziołami i przyprawami,
mają smak niespotykany w innych rejonach Europy. Bałkańska uczta pod gołym niebem, w przytulnym ogródku
niewielkiej tawerny lub na tarasie nadmorskiego kurortu,

TEKST: MACIEJ JAMSZ ZDJĘCIA: 123RF.COM

rial. According to archaeological discoveries,
this area was one of the earliest populated by the
first inhabitants of Europe, and in the Bronze
and Iron Ages there were developed societies
here. Ancient Greeks, Romans, Persians, Slavs,
the Venetian Doges State, the Ottoman Empire
and the great monarchies of modern Europe
co-created the political reality and culture of the
countries on the Adriatic coast. Proud nations of
the Balkans were no strangers to tragedies and
dramas of the 20th century either.
The locals are hospitable and open to tourists,
and they really have a lot to offer. The region has
opened to mass tourism significantly late, which
turns out to be an advantage. One can still find
places almost untouched by the modern tourist industry. Obviously, there are also resorts that guarantee the highest standard of service, comparable
to other European Union resorts. Numerous monuments of material culture – ancient ruins, beautifully preserved and restored establishments of
medieval cities, monasteries and fortresses combined with modern infrastructure of hotels, ports
and marinas are great assets of this region. The
landscapes unheard of in other parts of Europe
– rocky coastlines and mountain peaks, towering over the azure sea, and mysterious bays and
a unique fjord make the holiday time even more
romantic and memorable.

BALKAN FLAVOURS
This is the region's pride and joy. Understandably, each country has its own "taste" – Croatians, Bosnians, Montenegrins or Albanians
make their native dishes differently. Apart
from local originality, we can also find influences of Turkish, Greek or Italian cuisine. The
Adriatic Sea provides fresh fish and seafood
and the plant-friendly climate provides lots of
fresh fruit and vegetables. Peppers, cucumbers, aubergines and tomatoes in every form
are the staples of Balkan dishes. Another delicacy is cow, sheep or goat white cheese, fresh
or in salty brine. Grilled meat, especially lamb
and beef, seasoned with local herbs and spices, has a taste nowhere to be found in Europe.
An open-air Balkan feast in the cosy garden
of a small tavern or on the terrace of a seaside
resort will make you come back to this unique
region of Europe.

BAŁKAŃSKIE SMAKI

WITHIN YOUR REACH
Fortunately, the times when the Adriatic Sea
was reached after a long and tedious journey by
car or by bus are a thing of the past. Naturally,
such an expedition also has its advantages – especially when our journey involves visiting other places on the way and staying on campsites.
However, now we can go to the Balkans by plane
directly from Poznań. Podgorica and Tivat are
wonderful spots to set off from for your holiday
Balkan adventure.
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mous of these is the Great Beach (Velika beach)
which stretches for almost 13 km.
The Bay of Kotor is one of the biggest tourist
attractions of Montenegro. It is considered to be
the southernmost fjord and at the same time the
only one in Southern Europe cutting relatively deep into the land, which is in fact a bay of
sand composed of four smaller bays. On its high
shores there are famous medieval towns: Kotor

LEĆ DO PODGORICY
– ZWIEDŹ CZARNOGÓRSKIE WYBRZEŻE!

SZUKASZ IDEALNEGO MIEJSCA NA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
WAKACJE, ALE NIE WIESZ CZY WYBRAĆ WYPOCZYNEK W GÓRACH,
CZY NAD MORZEM? MALOWNICZA CZARNOGÓRA, PEŁNA
PIĘKNYCH KRAJOBRAZÓW, OFERUJE OBIE OPCJE W JEDNYM.
TO TU W PRZECIĄGU ZALEDWIE KILKU GODZIN MOŻESZ ZNAD
SŁONECZNYCH PLAŻ PRZENIEŚĆ SIĘ W GÓRSKIE SZCZYTY LUB
Z KRASOWYCH PUSTYŃ PRZESKOCZYĆ WPROST W SAM ŚRODEK
ZIELONYCH GAJÓW OLIWNYCH...
TEKST: MARTA NOWACKA ZDJĘCIA: 123RF.COM
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zarnogóra to urzekający, choć niewielki, bałkański
kraj, zwany perłą Adriatyku, i wciąż mało popularny kierunek turystyczny, dlatego wypoczynek z dala od

zgiełku codzienności jest tu gwarantowany. Najlepszym zaś
miejscem wypadowym podczas wycieczek po tym kraju
jest jego stolica – Podgorica. Położona jest ona w niewielkiej odległości zarówno od ośrodków narciarskich w Górach Dynarskich, jak i kąpielisk Morza Adriatyckiego.
Dodatkowo niedaleko od centrum miasta znajduje się
międzynarodowe lotnisko o światowym standardzie – podróż drogą lotniczą, wybierając przelot tanimi liniami czy
też zorganizowaną wycieczkę z biurem podróży, to doskonały sposób na dotarcie nad wybrzeże Adriatyku szybko,
sprawnie i wygodnie!
Na liczącej prawie 300 km długości czarnogórskiej linii
brzegowej turyści mogą wybierać spośród ponad 100 plaż –
piaszczystych, żwirowych czy też ukrytych w zacisznych zatoczkach wśród stromych klifów. Najsłynniejsza z nich Wielka Plaża (Velika plaža) ciągnie się na długości prawie 13 km.

Boka Kotorska to jedna z największych
atrakcji turystycznych Czarnogóry. Uznawana
jest za fiord wysunięty najbardziej na południe
i jednocześnie jedyny w Europie Południowej,
wcinający się dość głęboko w ląd, który jest tak
naprawdę zatoką riasową, skupiającą cztery
mniejsze zatoki. Na jej wysokich brzegach położone są słynne średniowieczne miasta: Kotor i Perast. Każde z nich otoczone jest charakterystycznymi murami obronnymi, które wraz
z okalającą je przyrodą tworzą jedno z najbardziej zachwycających miejsc w Europie. Miejscowości te, wraz z całym krajobrazem Zatoki
Kotorskiej, zostały w 1979 roku wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W Czarnogórze znajdziemy więcej takich
osobliwości, jak np. najbardziej mokre miejsce kontynentu, czyli pasmo gór Orjen, kanion rzeki Tary – najgłębszy w Europie czy
najwyżej położone miasto starego kontynentu – Żabljak w Durmitorze.
Wczasy spędzone w tym bałkańskim kraju
to także możliwość zwiedzenia wielu klimatycznych, urokliwych miast i miasteczek, które
skrywają swe niesamowite historie. Zabytkowe
miasto Bar, położone na południu, słynie z niezwykłego drzewa oliwnego Stara Maslina, które
zgodnie z szacunkami liczy już ponad 2000 lat.
Odkrywanie tajemnic Czarnogóry i poznawanie jej wyjątkowych atrakcji, jak np. skalista
wyspa Sveti Stefan położona nieopodal Budvy,
to doskonały pomysł na niezapomniany urlop.
Wakacje spędzone nad czarnogórskim
wybrzeżem z pewnością okażą się czasem
relaksu, beztroski i radości, wypełnionym
przyjemnym wypoczynkiem na słonecznych
plażach, a krystalicznie czyste morze o turkusowym kolorze sprawi, że zabawom w wodzie
nie będzie końca. Już dziś zarezerwuj najdogodniejszą opcję wyjazdową dla swojej rodziny i zacznij pakować walizki!
IN ENGLISH

FLY TO PODGORICA – VISIT THE
MONTENEGRIN COAST!
ARE YOU LOOKING FOR THE PERFECT
PLACE FOR YOUR MEDITERRANEAN
HOLIDAY, BUT DON'T KNOW WHETHER TO

CHOOSE A HOLIDAY IN THE MOUNTAINS
OR BY THE SEA? PICTURESQUE
MONTENEGRO, FULL OF BEAUTIFUL
LANDSCAPES, OFFERS THE BEST OF BOTH
WORLDS. IN JUST A FEW HOURS, YOU
CAN MOVE FROM SUNNY BEACHES TO
MOUNTAIN PEAKS OR FROM THE KARST
DESERTS JUMP RIGHT INTO THE MIDDLE OF
GREEN OLIVE GROVES...
Montenegro is an enchanting, however small,
Balkan country, called the pearl of the Adriatic, and still not very a popular tourist destination, so rest away from the hustle and bustle
of everyday life is guaranteed here. The best
place to go on a tour is its capital city – Podgorica. It is located in close proximity to the ski
resorts in the Dinar Mountains and the Adriatic Sea. In addition, there is an international
airport of global standard not far from the city
centre. A great way to get to the Adriatic coast
quickly, efficiently and conveniently is to take
a flight with low cost airlines or opt for an organized tour with a travel agency!
On the almost 300 kilometres long Montenegrin coastline, tourists can choose from more
than 100 beaches – sandy, pebble or hidden in
secluded coves among steep cliffs. The most fa-
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and Perast. Each of them is surrounded by characteristic defensive walls, which together with
the nature around create one of the most enchanting places in Europe. These spots, together with the whole landscape of the Bay of Kotor,
were inscribed on the UNESCO World Heritage
List in 1979.
In Montenegro we can find more of such peculiarities – the wettest place on the continent,
i.e. the Orjen mountain range, the Tara River
canyon – the deepest in Europe or the highest
city on the old continent – Żabljak in Durmitor.
During holidays in this Balkan country
you will also get a chance to visit many ambient, charming cities and towns that hide their
amazing stories. The historic city of Bar, located in the south, is famous for its extraordinary olive tree Old Maslin, which is estimated
to be over 2,000 years old. Discovering the secrets of Montenegro and exploring its unique
attractions, such as the rocky island of Sveti
Stefan located near Budva, is a great idea for
an unforgettable stay.
A holiday on the Montenegrin coast will surely be relaxing, carefree and joyful, filled with
nice moments on sunny beaches and endless
fun in the crystal clear turquoise sea. So book
the most convenient trip option for your family
today and start packing your bags!
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monastery. Okoliczne twierdze należą do najlepiej zachowanych i najpotężniejszych w tym
rejonie Europy. To na tym terenie przebiegała
przed wiekami granica dwóch światów: średniowiecznego państwa weneckich dożów i Imperium osmańskiej Turcji.
Tivat to też miejsce do dalszej eksploracji tej
części Półwyspu Bałkańskiego. Możemy wypożyczyć samochód i udać się na południe – w stronę Albanii, lub na północ. Nieopodal przebiega
granica z Chorwacją, a podróż do słynnego Dubrownika zajmie niewiele ponad 2 godziny.

TIVAT

IN ENGLISH

TIVAT – AN UNUSUAL PLACE
PASSENGERS APPROACHING THE AIRPORT
IN TIVAT HAVE A BEAUTIFUL VIEW OF THE
VRMAC MOUNTAIN MASSIF AND THE AZURE
ADRIATIC SEA ENTERING THE LAND BY THE
BAY OF KOTOR. TIVAT IS A SMALL TOWN
WHICH IS THE SECOND COMMERCIAL AIRPORT IN HOSPITABLE MONTENEGRO, NEXT
TO PODGORICA.

MIEJSCE
NIEZWYKŁE

PASAŻEROM SAMOLOTÓW PODCHODZĄCYCH
DO LĄDOWANIA NA LOTNISKU W TIVAT
UKAZUJE SIĘ PRZEPIĘKNY WIDOK MASYWU
GÓRSKIEGO VRMAC I LAZUROWEGO ADRIATYKU
WCHODZĄCEGO W LĄD BOKĄ KOTORSKĄ.
TIVAT TO MAŁE MIASTECZKO BĘDĄCE DRUGIM,
OBOK PODGORICY, LOTNISKIEM CYWILNYM
W GOŚCINNEJ CZARNOGÓRZE.
TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO ZDJĘCIA: 123RF.COM
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estynację tę można traktować jako docelową lub transferową – obie są niezwykle kuszące. Warto spędzić tu
czas na odkrywaniu miejscowych atrakcji. Obecnie Tivat
jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się
ośrodków wakacyjnych w Czarnogórze, a marina – Porto
Montenegro, miejscem dobrze znanym wszystkim miłośnikom jachtów i morskiej turystyki. Jednak największą atrakcją, zapisaną w 1979 roku na Liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO, przyciągającą turystów z całego świata, jest niespotykany na tej szerokości geograficznej, jedyny w basenie Morza Adriatyckiego, potężny rias (mylnie nazywany
fiordem z racji podobieństwa) – Zatoka (Boka) Kotorska.
W jej skład wchodzą poszczególne mniejsze akweny: Zalew
Hercegnowski, który przez Cieśninę Kumborską przechodzi w trzy zalewy: Tivatski, Risanski i Kotorski. Wznoszące

się wokół góry osiągają w najwyższym szczycie
wysokość 1748 m.
Będąc na miejscu można z powodzeniem
uprawiać wiele form aktywności turystycznej.
Co prawda miejscowe plaże nie są piaszczyste,
lecz nie powinno to zniechęcać, zwłaszcza, że
w obrębie Boki Kotorskiej panuje swoisty mikroklimat o cechach subtropikalnych. Przybyszów
zaskakują rosnące bujnie rośliny: kwieciste
krzewy, palmy i mimozy.
Miłośnicy sportów wodnych mają do wyboru
pełne spektrum ofert. Amatorów górskich wędrówek czekają przepiękne krajobrazowo okoliczne szlaki – część z nich jest przystosowana
do uprawiania turystyki rowerowej.
Wielką atrakcją są zabytki. Rejon przez wieki był częścią Republiki Weneckiej – jednego
z najbogatszych państw średniowiecznej Europy. Założenia architektoniczne i zabudowa
większości centrów turystycznych okolicznych
miejscowości pamięta czasy sprzed bez mała
500 i więcej lat. Tivat, Kotor, Herceg Novi, Perast – to tylko niektóre, w których warto spędzić więcej niż jedno popołudnie. Krążąc po zaułkach starówek możemy odetchnąć klimatem
minionych wieków zachwycając się pozostałościami willi rzymskich z czasów Cesarstwa lub
podziwiając monumentalne średniowieczne

Tivat can be treated as a destination itself or
a transfer hub – both are extremely tempting.
It is worth spending time here to discover local attractions. Today, Tivat is one of the most
dynamic holiday resorts in Montenegro and
the marina, Porto Montenegro, is a place well
known to all Yacht Charter enthusiasts and sea
tourists. However, the biggest attraction, registered in 1979 as a UNESCO World Heritage
Site and attracting tourists from all over the
world, is the unique in this latitude, the only
one in the Adriatic Sea basin, the great rias
(mistakenly called a fjord because of its similarity) – the Bay of Kotor. It consists of individual smaller basins: Herveg Novi Lagoon, which
goes through Kumborski Strait into three
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three lagoons: the lagoon of Tivat, Rinsk and
Kotor. Rising around the mountain they reach
a height of 1748 m at their highest peak.
When in Tivat, you can delve into many
forms of tourist activity. Admittedly, the local beaches are not sandy, but this should not
discourage anyone, especially since there
is a specific microclimate with subtropical
features within the Bay of Kotor. Visitors are
surprised by lushly growing plants: flowery
shrubs, palms and mimosas.
Water sports enthusiasts have a full range
of offers to choose from. Lovers of mountain
hiking will find beautiful scenic trails in the
surrounding area – some of them are suitable for biking.
A great attraction are the monuments. For
centuries the region was part of the Venetian
Republic – one of the richest countries in medieval Europe. The architectural establishments and buildings of most of the tourist centres of the surrounding villages go back to 500
and even more years ago. Tivat, Kotor, Herceg
Novi, Perast – these are just some of the places
where it is worth spending more than one afternoon. Circling around the backstreets of the
old town we can breathe in the atmosphere of
past centuries admiring the remains of Roman
villas from the times of the Empire or admiring the monumental medieval monasteries.
The surrounding fortresses are among the best
preserved and most powerful in this part of Europe. It is in this area that centuries ago there
was a borderline between two worlds: the medieval Venetian Doges State and the Ottoman
Empire of Turkey.
Tivat is also a place for further exploration
of this region of the Balkan Peninsula. We can
rent a car and head south – towards Albania,
or north. Nearby is the border with Croatia,
and the journey to the famous Dubrovnik
takes just over 2 hours.
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DUBROWNIK
NIEPOKONANE
MIASTO
UROKLIWE WYBRZEŻE DALMATYŃSKIE CZARUJE KRYSTALICZNIE CZYSTYM,
CIEPŁYM, TURKUSOWYM MORZEM,BEZCHMURNYM NIEBEM, UNIKATOWĄ
ROŚLINNOŚCIĄ SKRYWAJĄCĄ TAJEMNICZE RUINY DAWNYCH BUDOWLI ORAZ
ZRÓŻNICOWANĄ, BAJECZNĄ LINIĄ BRZEGOWĄ, GDZIE MONUMENTALNE
GÓRY SCHODZĄ WPROST DO MORZA...
TEKST: MARTA NOWACKA ZDJĘCIA: 123RF.COM
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Bałkanach można zakochać się od
pierwszego wejrzenia, a w szczególności w Chorwacji. Dubrownik zaś to miasto, które koniecznie trzeba odwiedzić, jest

bowiem jednym z najpiękniejszych miejsc
całego Adriatyku! To esencja tego regionu
– słynie z zabytków, architektury, lokalnej
kuchni i życia nocnego, a całe jego Stare

Miasto zostało wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Wśród wąziutkich uliczek zamknięty jest ruch samochodów, dlatego można się tu upajać duchem minionych
czasów do woli.
Dubrownik, położony na skalistym cyplu wbijającym się w morze Adriatyckie,
zachował niezwykły, dawny klimat. Cały
otoczony jest potężnymi murami obronnymi, które robią tu największe wrażenie – to
dzięki nim miasto zostało zdobyte dopiero
w 1806 roku przez Napoleona, dlatego często nazywa się je „niezdobytym”. Wewnątrz
murów, których łączna długość to prawie
2 kilometry, rozciąga się średniowieczny
zespół miejski, stanowiący zabytek jako
całość, z wieloma śladami historii. Warto
się z nimi zapoznać i przespacerować uliczkami, które rozchodzą się w wiele różnych
zakątków. A jeśli komuś widoki wydadzą
się podobne do Czerwonej Twierdzy z „Gry
o Tron” to będą to jak najbardziej słuszne
skojarzenia – to tu właśnie nagrywano bowiem wiele scen rozgrywających się w stolicy Siedmiu Królestw.

Główna ulica dzisiejszego Dubrownika to
Stradun – dzieli ona starówkę na część południową oraz północną i od wielu lat pozostaje najbardziej uczęszczaną ulicą Starego
Miasta. Nie można pominąć też pałacu Rektorów z XV wieku – dawnej siedziby władz
i rektora Republiki Dubrownickiej z XV wieku, w którym obecnie mieści się muzeum.
Wielka Studnia Onufrego, czyli fontanna
wzniesiona w 1438 roku przez neapolitańskiego architekta Onofrio della Cava, stanowiła w przeszłości ważny element systemu
wodociągowego miasta i z pewnością trudno
będzie jej nie zauważyć podczas spaceru.
Obok niej znajduje się Mała Studnia Onofria,
która w średniowieczu służyła chrześcijanom za ujęcie wody (dla żydowskich mieszkańców Dubrownika przeznaczona była
inna fontanna, położona obok).
Dużą atrakcją jest kolej gondolowa prowadząca na wzgórze Srđ. Wzniesienie położone na wysokości 412 m n.p.m. bezsprzecznie jest najlepszym miejscem widokowym
w okolicy. Z jego szczytu można podziwiać
całą panoramę miasta, a także Adriatyk,

Wyspę Miłości, granicę z Bośnią i Hercegowiną oraz pasma górskie w pobliżu Albanii.
Dubrownik położony jest nad samym Morzem Adriatyckim, dlatego ze spędzonych
tu wakacji zadowoleni będą także wszyscy
entuzjaści plażowania i amatorzy sportów
wodnych. Sezon turystyczny rozpoczyna się
tu już w kwietniu i trwa aż do października,
a temperatura w tym okresie waha się w przedziale 21-33°C. Rejsy do Dubrownika w Chorwacji są realizowane dla Biura Podróży Rainbow bezpośrednio z Lotniska Ławica.
IN ENGLISH

DUBROVNIK – AN UNDEFEATED
CITY
THE CHARMING DALMATIAN COASTLINE
ENCHANTS WITH ITS CRYSTAL CLEAR, WARM,
TURQUOISE SEA, CLOUDLESS SKY, UNIQUE
VEGETATION HIDING THE MYSTERIOUS RUINS
OF OLD BUILDINGS AND A VARIED, FABULOUS
COASTLINE WHERE MONUMENTAL MOUNTAINS DESCEND DIRECTLY INTO THE SEA...
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You can fall in love in the Balkans at first sight, especially in Croatia. Dubrovnik, on the other hand,
is a city that must be visited, because it is one of the
most beautiful places on the Adriatic Sea! This is
the essence of the region – it is famous for its monuments, architecture, local cuisine and nightlife,
and the entire Old Town is inscribed on the UNESCO World Heritage List. The narrow streets are
closed to car traffic, so you can enjoy the spirit of
the past to your heart’s content.
Dubrovnik, located on a rocky promontory that is breaking into the Adriatic Sea, has
retained its unique, ancient atmosphere. The
whole city is surrounded by powerful defensive
walls, which make the greatest impression here
– it was thanks to them that the city had not been
conquered by Napoleon until 1806, which is why
it is often referred to as the "unoccupied". Inside
the walls, which are in total almost 2 kilometres
long, there is a medieval town complex, which is
a monument as a whole with many traces of history. It is worth getting acquainted with them and
walking along the streets which spread out into
many different corners. And if the views look
similar to the Red Fortress from the "Game of
the Throne", this is the right impression as this is
where many scenes that took place in the capital
of the Seven Kingdoms were shot.
The main street of modern Dubrovnik is
Stradun. It divides the Old Town into southern and northern parts and has been the most
frequently visited street in the Old Town for
many years. You must not miss the Rectors'
Palace from the 15th century – the former
seat of the authorities and the Rector of the
Dubrovnik Republic from the 15th century,
which now houses a museum.
The Great Well of Onufry, a fountain contructed in 1438 by the Neapolitan architect Onofrio della Cava, was an important part of the
city's water supply system in the past and will
surely be a sight to see while walking. Next to it,
there is the Small Well of Onofrio, which in the
Middle Ages served as a water intake for Christians (for the Jewish dwellers of Dubrovnik
there was another fountain, located nearby).
A big attraction is the gondola railway leading to the hill of Srđ. The hill at 412 m above sea
level is undoubtedly the best lookout in the area.
From its top you can admire the entire city panorama, as well as the Adriatic Sea, the Island of
Love, the border with Bosnia and Herzegovina,
and the mountain ranges near Albania.
Dubrovnik is situated right on the Adriatic
Sea, so all beach enthusiasts and water sports
fans will also enjoy their holidays here. The
tourist season starts here in April and lasts
until October, with temperatures ranging
from 21°C – 33°C.
Flights to Dubrovnik in Croatia are operated for the Travel Agency Rainbow directly from
Poznań Airport.
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ZADAR – CHORWACJA
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
TU WAKACJE UDADZĄ SIĘ ZAWSZE – WSPANIAŁE WYBRZEŻE DALMACJI, PIĘKNA, SŁONECZNA POGODA,
ZAPIERAJĄCE DECH W PIERSIACH GÓRSKIE ŁAŃCUCHY I PANUJĄCA WOKÓŁ PRZYJAZNA ATMOSFERA.
ZNAJDZIESZ TU MIASTA O BOGATEJ HISTORII, W TYM UROCZY ZADAR CZY DUBROWNIK, POŁOŻONE NAD SAMYM
BRZEGIEM ADRIATYKU, W KTÓRYCH Z PEWNOŚCIĄ SIĘ ZAKOCHASZ!
TEKST: MARTA NOWACKA ZDJĘCIA: 123RF.COM
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sytuowany w samym sercu chorwackiego wybrzeża, Zadar cieszy się mianem najpiękniejszego miasta północnej
Dalmacji. Położony malowniczo nad samym
brzegiem Morza Adriatyckiego zachwyca bogactwem zabytków, przyrody i gastronomii.
Można tu podziwiać ponoć najpiękniejsze
zachody słońca...
Jedną z najciekawszych atrakcji Zadaru są
Morskie Organy – fale morskie, przechodząc
przez rozmieszczone na powierzchni wody
tuby o różnych długościach, dają niepowtarzalny koncert. Nie można pominąć też pięknej instalacji świetlnej „Pochwała Słońca”
(Pozdrav Sunsu), autorstwa Nicoli Bašicia,
która imituje cały układ słoneczny – złożona
jest z paneli słonecznych, które nocą urzekają
kolorowym, świetlnym pokazem.
Spacerując po starym mieście z pewnością poczujemy włoski klimat – starówka zbudowana została bowiem zgodnie z rzymskimi
zasadami urbanistycznymi (kilka większych
ulic ułożonych wzdłuż i odchodzące od nich
liczne ulice poprzeczne), dlatego Zadar nazywany jest też „małym, chorwackim Rzymem”. Jest on ważnym centrum dziedzictwa
kulturowego, a to za sprawą mnogości zabytków pochodzących z czasów antycznych,
średniowiecza i renesansu. Spośród najciekawszych i najbardziej znanych warto zobaczyć kościół św. Donata, najstarszy obiekt
sakralny Chorwacji, romańską katedrę św.

Anastazji, ogłoszoną najpiękniejszym starym
kościołem w Dalmacji, czy mury miejskie i ruiny Forum Romanum, zbudowanego na polecenie cesarza rzymskiego Augusta.
W czasie pobytu w Zadarze koniecznie
spróbuj przeróżnych potraw z owoców morza,
inspirowanych kuchnią śródziemnomorską,
których niezrównany smak na długo pozostanie Ci w pamięci. Liczne nadmorskie restauracje i bary kuszą przechodniów zapachami,
oferując specjały lokalnej kuchni.
A kiedy znudzisz się już miastem, możesz wybrać się na rejs po urokliwych, niezliczonych wręcz okolicznych wyspach i wysepkach, położonych w obrębie osłoniętego
od fali z pełnego morza Archipelagu Zadarskiego, na których panuje klimat prawdziwej Dalmacji.
Warto odwiedzić też jeden z pięciu zachwycających parków narodowych znajdujących się w okolicy Zadaru, w tym Park
Narodowy Kornati – będący grupą ok. 140
wapiennych wysp i wysepek, z licznymi klifami i malowniczymi zatoczkami, miejsce
przepięknej gry barw błękitnego morza i białych skał, oraz Park Narodowy Krka – znany
przede wszystkim ze wspaniałych wodospadów. Przyroda tworzy tu zapierające dech
w piersiach widoki...
Teraz te wszystkie atrakcje są na wyciągnięcie ręki, bezpośrednio z Poznania. Wystarczą niecałe 3 godziny lotu, by rozpocząć
śródziemnomorskie wakacje! Indywidualnie
organizowany pobyt to całkowita wolność
wyboru, doceniana przez tysiące Polaków.
Wystarczy zarezerwować bilety linii Ryanair do Zadaru, a potem wynająć apartament,
samochód czy jacht, by zwiedzić całe widowiskowe wybrzeże Chorwacji...
IN ENGLISH

ZADAR – CROATIA AT YOUR
FINGERTIPS
IT IS ALWAYS A SAFE BET FOR SUMMER
HOLIDAY – WONDERFUL DALMATIAN
COAST, BEAUTIFUL, SUNNY WEATHER,
BREATH-TAKING MOUNTAIN RANGES AND
EVER-PRESENT FRIENDLY ATMOSPHERE.
YOU WILL FIND HERE CITIES PRIDING
THEMSELVES ON THEIR RICH HISTORY,
INCLUDING CHARMING ZADAR OR
DUBROVNIK LOCATED RIGHT ON THE
ADRIATIC SHORE THAT YOU WILL
CERTAINLY FALL IN LOVE WITH!
Situated in the very heart of the Croatian
coast, Zadar is regarded as the most beautiful city of northern Dalmatia. Zadar is magnificently located on the very coast of the
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Adriatic Sea and it enraptures with rich variety of historical sights, nature and cuisine.
Purportedly, this is the place with the most
stunning sunsets…
One of the most interesting attractions
of Zadar is the Sea Organ – sea waves which
go through pipes of different length located
on the surface of water giving an exceptional concert. Another must-see is a wonderful
light installation called the Sun Salutation
(Pozdrav Sunsu) created by Nicola Bašić,
which simulates the entire solar system. The
construction consists of solar panels which at
night give the colourful, illuminating show.
When taking a walk in the Old Market
we can certainly sense an Italian ambience.
The Old Town was built according to Roman
architectural standards (rectilinear grid of
streets) and that is why Zadar is dubbed ‘a little Croatian Rome’. It is an important centre
of cultural heritage due to multitude of historical sights going back to ancient times, Middle Ages, and Renaissance. The examples of
the most interesting and famous sites are St
Donatus’ Church, the oldest sacred building
in Croatia, St. Anastasia’s Cathedral, heralded as the most beautiful old church in Dalmatia, the city walls, and the ruins of Roman
Forum founded by the first Roman Emperor
Augustus.
When in Zadar, make sure you try various
seafood dishes inspired by Mediterranean cuisine. Their unrivalled taste will stay with you
for a long time. Numerous seaside restaurants
and bars lure passersby with their scents, offering specialties of the local cuisine.
And when you get bored of the city, you
can go on a cruise through the charming,
even countless surrounding islands and islets, located in the Zadar Archipelago sheltered from the waves, where the ambience of
true Dalmatia prevails.
You should go and visit one of the five stunning national parks around Zadar, including
the Kornati National Park, which is a group
of about 140 limestone islands and islets
with numerous cliffs and picturesque coves,
a place of beautiful play of blue sea and white
rocks, and the Krka National Park known primarily for its magnificent waterfalls. Nature
creates breath-taking views here...
Now all these attractions are at your fingertips, directly from Poznan. Less than
3-hour flight is enough to start your Mediterranean holiday! Thousands of Polish tourists
enjoy individually organized stay, which
guarantees absolute freedom of choice. All
you have to do is book a ticket to Zadar with
Ryanair and then rent an apartment, a car or
a yacht to explore the entire Croatian coastline in all its glory...
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POZNAŃ INVITES

WINTER IN THE CASTLE |
WINTER BREAK POZNAŃ 2020
25 JANUARY – 08 FEBRUARY 2020
The end of January is the beginning of a winter
break in Poznań! For each day of the winter break,
between 25 January and 8 February, the Castle
Culture Centre has planned a large selection of
workshops, film screenings, theatre performances and dances to the rhythm of local music for children. For pre-schoolers there is a Winter Play Zone
and Sesame Theatre, whereas for older children
there are workshops, creative meetings, performances and films in Palace Cinema. Young artists
will have an opportunity to experiment and develop their skills and talents.
The Winter in the Castle programme also
includes art, theatre, vocal and dance classes,
as well as robotics and learning Polish sign language. The latter will be used during the "Wild
Heart" performance, also available for deaf and
hard-of-hearing children, as the event will be
translated into Polish sign language.
Detailed programme on www.ckzamek.pl

UWAGA: ARCYDZIEŁO!
ATTENTION: A MASTERPIECE!

wzbogacał się o nowe elementy. Wzrastała
obfitość koronek, haftów, wstążek, spódnice szyto coraz obszerniejsze, a wspaniałe nakrycia głowy, zwane kornetami,
stawały się coraz wyższe, szersze i bogato
zdobione sztucznymi kwiatami.
Każda kobieta posiadała takich sukien
przynajmniej czternaście, w tym cztery
najważniejsze przeznaczone na uroczyste
okazje. Były to komplety: karmazynowy,
niebieski, zielony oraz biały lub kremowy
w różnobarwne kwiatki. Kornet bamberski był nie tylko wyjątkowo efektownym,
ale równocześnie najdroższym z przybrań
głowy wśród polskich strojów.
IN ENGLISH
DOLL IN THE BAMBER’S OUTFIT, THE FIRST
HALF OF THE 20TH CENTURY

WORTH SEEING!

POZNAŃ ZAPRASZA
ZIMA W ZAMKU | FERIE
POZNAŃ 2020
25.01-8.02.2020
Koniec stycznia to początek ferii w Poznaniu!
Na każdy dzień zimowej przerwy, między 25
stycznia a 8 lutego, Centrum Kultury Zamek
zaplanował dla dzieci duży wybór warsztatów,
projekcji filmowych, spektakli teatralnych
i potańcówkę w rytmach tradycyjnej muzyki
Wielkopolski. Dla przedszkolaków przygotowano zimową Strefę Zabawy i SeZamkowy Teatr, a dla starszych dzieci warsztaty, spotkania
twórcze, spektakl oraz filmy w Kinie Pałacowym. Młodzi twórcy będą mieli sposobność do
eksperymentowania i rozwoju swoich umiejętności oraz talentów.
W programie Zimy w Zamku znalazły się
również zajęcia plastyczne, teatralne, wokalne, taneczne, a także robotyka i nauka polskiego języka migowego. Te ostatnie będzie można
wykorzystać podczas spektaklu „Dzikie ser-

ce”, dostępnego także dla dzieci niesłyszących
i niedosłyszących, gdyż wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy.
Szczegółowy program na stronie:
www.ckzamek.pl.

WARTO ZOBACZYĆ!
TY BAMBRZE!
MUZEUM ETNOGRAFICZNE – ODDZIAŁ
MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU
Dawno, dawno temu… dokładnie 300 lat temu,
do Polski przybyli osadnicy niemieccy spod
Bambergu. Wielkopolska i Poznań stały się
odtąd ich domem i z czasem również ojczyzną.
Jubileusz stał się okazją do prezentacji
w poznańskim Muzeum Etnograficznym wystawy, która może skłaniać do refleksji nad
relacjami sąsiedzkimi pomiędzy Bambrami
i nie-Bambrami. Ekspozycja została pomyślana jako opowieść o Bambrach obserwowanych z zewnątrz – „okiem sąsiada” i poprzez
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pryzmat utartych obiegowych opinii, według
których przypisywano im cechy powszechnie uznane jako typowe dla Bambra, m.in.
takie, jak: obcość, religijność, gospodarność,
rodzinność, zamożność, pracowitość, odmienność w ubiorze i niegustowność ubioru,
osiąganie sukcesu.
Do dziś w Poznaniu spotykamy trwałe
ślady życia Bambrów. Co czwarty rodowity
mieszkaniec miasta jest w pewnym stopniu
potomkiem osadników spod Bambergu. Poznań zdobią kamienice wybudowane przez rodziny bamberskie. Strój bamberski pojawia się
na wszystkich ważniejszych uroczystościach
miejskich. Każdego roku, w pierwszą sobotę
sierpnia, na Starym Rynku organizowane jest
Święto Bamberskie, a postać Bamberki stała
się symbolem Poznania.
Wystawa „uchyla drzwi” bamberskiego
domu pokazując prostotę życia codziennego
i wspaniałość odświętności.

YOU BAMBER!
THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM – THE
DIVISION OF THE NATIONAL MUSEUM
OF POZNAŃ
Long, long time ago... exactly 300 years back,
German settlers from outside of Bamberg
came to Poland. Wielkopolska and Poznań became their home and as the years went by, also
their homeland.
The anniversary became an opportunity to
present an exhibition at the Poznań Ethnographic Museum, which may encourage reflection on
the neighbourly relations between Bambers and
non-Bambers. The exhibition has been thought
out as a story about Bambers observed from the
outside – "with an eye of a neighbour" and through
the prism of commonplace opinions according to
which they were attributed with features commonly recognized as typical of Bambers. They
were considered strange, religious, thrifty, attached to family life, wearing different and not
very tasteful, clothes and also seen as achievers.
To this day in Poznań we can come across
the traces of Bambers' life. Every fourth native
inhabitant of the city is to some extent a descendant of the settlers from Bamberg. There are
tenement houses built by Bamber families. The
Bamber outfit appears at all major city ceremonies. Every year, on the first Saturday of August,
the Bamber Festival is organized in the Old Market Square, and the figure of the Bamber Woman has become a symbol of Poznań.
The exhibition "opens the door" of a Bamber
House showing the simplicity of everyday life
and the magnificence of festivities.

Lalka w stroju bamberskim

LALKA W STROJU BAMBERSKIM,
1. POŁ. XX W.
Ta lalka nie służyła do zabawy tylko do jej
podziwiania. Najprawdopodobniej była
ozdobą witryny sklepowej zachęcając
przechodniów do zakupów. Jest doskonałym przykładem bamberskiego ubioru, a użyte materiały są analogicznie do
rzeczywistych strojów: jedwab, bawełna,
batyst, tiul, koronki, sztuczne kwiatki,
piórka i koraliki szklane.
Strój kobiecy, zwany bamberskim, powstał w wyniku skrzyżowania wpływów
ludowych ubiorów noszonych na terenach
od Górnej Frankonii przez Saksonię i Dolne Łużyce do Ziemi Lubuskiej oraz mieszczańskiej mody biedermeieru, a przede
wszystkim XIX-wiecznych ludowych
strojów wielkopolskich. Ubiór Bamberek, początkowo skromny, z upływem lat
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This doll was not a toy to play with, but an
object to be admired. Most probably it was
a decoration of a shop window encouraging passers-by to shop. It is a perfect example of Bamber’s clothing, and the fabrics
used resemble an original outfits made of
silk, cotton, batiste, tulle, lace, artificial
flowers, feathers and glass beads.
The women's dress, called Bamber’s
outfit, was a mixture of folk costumes
worn in the areas from Upper Franconia,
through Saxony and Lower Lusatia, to
the Lubuskie Province, and the bourgeois
fashion of Biedermeier, and above all the
19th century folk costumes of Wielkopolska. Over the years, the Bamber garment,
initially modest, has been enriched with
new elements. Lace, embroidery and
ribbons were used more lavishly, skirts
became wider and wider, and wonderful
headgear, called a cornet, became higher,
wider and richly decorated with artificial flowers.
Each woman had at least fourteen such
dresses, including the four most important
ones for ceremonial occasions in crimson,
blue, green and white or cream embellished with various colourful flowers. The
Bamber’s Cornet was not only extremely
impressive, but also the most expensive
headdress among Polish costumes.
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BAZAR POZNAŃSKI
Sala Biała

Al. Marcinkowskiego 10

BOHORQUEZ TRIO
CLAUDIO BOHORQUEZ
w iolon czela

OSCAR BOHORQUEZ
skrzy pce

GUSTAVO BEYTELMANN
for tepian

ORGANIZATOR

SPONSOR STRATEGICZNY
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2021

WSPÓŁFINANSOWANIE

PARTN ERZ Y

IN ENGLISH

AND IN SPRING... COME AND
DANCE TANGO WITH US!
Claudio Bohorquez, fot./photo Gregor Hohenberg

A WIOSNĄ…

CHODŹCIE Z NAMI W TANGO!

snych kompozycji. Dobór programu, wybitni
muzycy czerpiący inspirację z pogranicza klasyki i jazzu oraz ich muzyczne korzenie sięgające epicentrum tanga gwarantują, że będzie to
pełen emocji i energii wieczór u progu wiosny.

The performance is actually a musical dialogue
of three individuals – Claudio Bohorquez, the
leader of the trio, the German cellist of Peruvian-Uuravian roots, with the violinist Oscar
Bohorquez (his brother) and the Argentinean
jazz pianist Gustavo Beytelmann specializing
in improvised tango music.
The artists will present a programme consisting of works by classical jazz musicians in
their own rendition, works by Astor Piazzolla
and their own compositions. The selection
of pieces, the outstanding musicians drawing inspiration from the merger of classical
music and jazz, as well as their musical roots
reaching the epicentre of tango guarantee an
emotional and energetic evening at the beginning of spring.

Szczegółowe informacje i sprzedaż biletów:
Towarzystwo Muzyczne
im. Henryka Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7, 61-840 Poznań
tel.: +48 61 852 26 42 | biuro@wieniawski.pl
www.wieniawski.pl

Detailed information and ticket sales:
Towarzystwo Muzyczne
im. Henryka Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7, 61-840 Poznań
phone no.: +48 61 852 26 42 | biuro@wieniawski.pl
www.wieniawski.pl

TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W POZNANIU
SERDECZNIE ZAPRASZA W CZWARTEK 5 MARCA BR. O GODZ. 19.00 DO SALI
BIAŁEJ BAZARU POZNAŃSKIEGO NA KONCERT W GORĄCYCH RYTMACH TANGA,
ZATYTUŁOWANY „PIAZZOLLA AND FRIENDS”. WYSTĄPI ZNAKOMITY ZESPÓŁ
KAMERALNY BOHORQUEZ TRIO.
TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA
ZDJĘCIA: TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. H. WIENIAWSKIEGO W POZNANIU

F

ormacja ta jest w rzeczywistości muzycznym dialogiem trzech indywidualności
– Claudio Bohorqueza, lidera tria, niemieckiego wiolonczelisty o korzeniach peruwiańsko-urugwajskich, ze skrzypkiem Oscarem
Bohorquezem (jego bratem) i argentyńskim
pianistą jazzowym Gustavo Beytelmannem,
specjalizującym się w wykonywaniu improwizowanej muzyki do tanga.
Artyści zaprezentują program złożony
z dzieł klasyków muzyki jazzowej w autorskich
aranżacjach, utworów Astora Piazzolli oraz wła-
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Boeing 737-8AS Ryanair EI-EVN, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

HENRYK WIENIAWSKI MUSICAL SOCIETY IN
POZNAŃ WOULD LIKE TO INVITE YOU TO
THE WHITE ROOM OF POZNAŃ BAZAAR
ON THURSDAY 5 MARCH AT 7 PM FOR
A CONCERT "PIAZZOLLA AND FRIENDS”
IN HOT TANGO RHYTHMS PERFORMED
BY BOHORQUEZ TRIO, AN EXCELLENT
CHAMBER MUSIC BAND.

Airbus A321-231 Wizz Air G-WUKK,
fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Cessna Citation XLS+ – Jet Fly,
fot./photo: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

Bombardier CRJ-900LR – Lufthansa,
fot./photo: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

Airbus A319-133CJ – German Air Force,
fot./photo: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

(POZ)

lotniska?*

POŁĄCZENIA CHARTEROWE

Where Can You Fly

CHARTERS DESTINATIONS

*

(VAR)

(GRO)

(DBV)

(BCN)

(BOJ)

(TIV)
(TGD)

ALBANIA/ALBANIA:

(MAH)

(FAO)
(PMI)
(AGP)

(TIA)
(OLB)

Tirana (TIA)

(LEI)

(FNC)

lato 2020
summer 2020

Chania (CHQ)

(SKG)
(CFU)
(EFL)
(GPA)
(HER)

lato 2020
summer 2020

BUŁGARIA/BULGARIA:

(ADB)

lato 2020
summer 2020

Heraklion (TIV)
(HER)
(EFL)
Kefalonia (HER)

Faro (FAO)

(ZTH)

(AGA)

(BJV)

(NBA)

(KGS)

(TFS)

(RHO)

(ACE)

(AYT)

lato 2020
summer 2020

Korfu (CFU)

Warna (VAR)

lato 2020
summer 2020

Kos (KGS)

lato 2020
summer 2020

(DLM)
(PFO)
(ECN)

(CHQ)

(DJE)

Burgas (BOJ)

(LCA)

CHORWACJA/CROATIA:
(RKT)

(SSH)

Dubrownik (DBV)

lato 2020
summer 2020

lato 2020 / summer 2020

Paphos (PFO)
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

lato 2020
summer 2020

HISZPANIA/SPAIN:

lato 2020 / summer 2020

CZARNOGÓRA / MONTENEGRO:
lato 2020

Tivat (TIV) nowość
summer 2020/ new
Podgorica (TGD)

lato 2020
summer 2020

Barcelona (BCN)
Girona (GRO)

lato 2020
summer 2020

lato 2020
summer 2020

Fuerteventura (FUE)
Teneryfa (TFS)

lato 2020
summer 2020

lato 2020
summer 2020

Lanzarotte (ACE)

EGIPT/EGYPT:

Zima 2019/2020 do 18.04.2020
Winter 2019/2020 until 18/04/2020

Hurghada (HRG)

non-stop

Marsa Alam (RMF)

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

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT STOP HERE FOR MAX. 2 MINUTES
18 MIEJSC DLA TAXI + 3 MIEJSCA DLA BUS 18 TAXI SPOTS + 3 BUS SPOTS

DEPARTURES
STREFA
RENT-A-CAR

Malaga (AGP)

GRECJA/GREECE:

lato 2020
summer 2020

non-stop

Sharm el Sheikh (SSH)
nowość / new
lato 2020 / summer 2020

ARRIVALS

Djerba (DJE)
Enfidha (NBA) nowość / new

lato 2020 / summer 2020

TURCJA/TURKEY:
Antalya (AYT)

non-stop

Bodrum (BJV)

lato 2020
summer 2020

lato 2020 / summer 2020

Ercan (ECN) nowość / new

Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

lato 2020
summer 2020

Saloniki (SKG)

Almeria (LEI) nowość / new

(RMF)

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

lato 2020
summer 2020

Zakintos (ZTH)

CYPR/CYPRUS:
Larnaca (LCA) nowość / new

(HRG)

Rodos (RHO)

Minorka (MAH) nowość / new
lato 2020 / summer 2020

Palma (PMI)

lato 2020
summer 2020

MAROKO/MOROCCO:

Izmir (ADB)

Araxos - Patra (GPA)
nowość / new

Agadir (AGA)

BUK /

/

Sardynia (OLB)
Sycylia (CTA)

lato 2020
summer 2020

lato 2020
summer 2020

ZEA/UAE:
Ras Al-Chajma (RKT)

OMAN / OMAN:
Salalah (SLL) nowość / new
Zima 2019/2020 do 24.02.2020
Winter 2019/2020 until 24/02/2020

lato 2020
summer 2020

kierunek / direction:

POZNAŃ (CENTRUM)

lato 2020
summer 2020

WŁOCHY/ITALY:

lato 2020 / summer 2020

kierunek / direction:

lato 2020
summer 2020

Dalaman (DLM)

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM
ARRIVALS / DEPARTURES

lato 2020
summer 2020

TUNEZJA/TUNISIA:

lato 2020
summer 2020

(SLL)

lato 2020
summer 2020

Funchal (FNC)

lato 2020
summer 2020

(CTA)

(FUE)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.12.2019 r.
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th December.

Y

Dokąd polecisz
z poznańskiego
lotniska?*
Where Can You Fly
from Poznań Airport?*

(TGD)
(TRF)
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and the current timetable
are available
on our website
www.airport-poznan.com.pl

(EDI)

(DUB)

(BRS)

(LTN)
(STN)

(POZ)

(WAW)

(EIN)

(IEV)

(BVA)

(HRK)

(KBP)
(FRA)
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(MUC)
(BUD)
(ODS)

(BGY)

(ZAD)

(CIA)

(TGD)

(ALC)

(PFO)

(TLV)

(ATH)
(CFU)

(MLA)

Y
KIERUNKI
I PRZEWOŹNICY
DESTINATION
AND CARRIER

Edinburgh (EDI)
www.ryanair.com

Eindhoven (EIN)
www.wizzair.com

Frankfurt (FRA)

Alicante (ALC)

www.lufthansa.com

www.ryanair.com

Kharkiv (HRK) nowość / new

Ateny (ATH) / Athens

www.ryanair.com

Kijów - Borispol (KBP)

www.ryanair.com

Barcelona - Girona (GRO) nowość / new

www.ryanair.com

Kijów - Żulany (IEV)

www.ryanair.com

www.wizzair.com

Billund (BLL)

Kutaisi (KUT) nowość/ new

www.ryanair.com

Birmingham (BHX) nowość/ new
www.wizzair.com

www.wizzair.com

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Bristol (BRS)

www.flysas.com
www.norwegian.com

www.ryanair.com

Budapest (BUD) nowość/ new

Liverpool (LPL)
Liverpoolwww.ryanair.com
(LPL)
www.ryanair.com

www.ryanair.com

Londyn Luton (LTN) / London Luton
www.wizzair.com
Londyn
Luton (LTN) / London Luton

Corfu (CFU)

www.wizzair.com

www.ryanair.com

Cork (ORK) nowość / new

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

www.ryanair.com

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

(CPH)

(BHX)

www.airport-poznan.com.pl

Dublin (DUB)

(BLL)

(LPL)
(DSA)

(ORK)

oraz aktualny rozkład lotów
znajdą Państwo

www.wizzair.com
www.ryanair.com

(NYO)

Malta (MLA)
www.ryanair.com

(KUT)

Monachium (MUC) / Munich
www.lufthansa.com

Odessa (ODS) nowość / new
www.ryanair.com

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)
www.wizzair.com

www.ryanair.com

Oslo - Gardermoen (TGD)
www.norwegian.com

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais
www.wizzair.com

www.ryanair.com

Paphos (PFO)
www.ryanair.com

Podgorica (TGD) nowość / new
www.ryanair.com

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new
www.ryanair.com

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new
www.ryanair.com

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv
www.ryanair.com

Warszawa (WAW) / Warsaw
www.lot.com

Zadar (ZAD) nowość / new
www.ryanair.com

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo
www.ryanair.com

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.12.2019 r.
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th December.

Zbliż telefon i odczytaj film

