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RAFAŁ
BRYNDAL

TOMASZ
ORGANEK

IGA
GÓRECKA

KATARZYNA
ZDANOWICZ

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

JAKUB
WEJKSZNER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENGLISH an actor of a ‘still’

ENGLISH A journalist,

ENGLISH His main goal

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

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

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

KATARZYNA
WOŹNIAK

MARIKA
KRAJNIEWSKA

PIOTR
SOBIK

MONIKA
SZAŁEK

ŁUKASZ
RADWAN

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

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

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

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

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

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

ENGLISH A writer and

ENGLISH For more than 10

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

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

ENGLISH A director, screen-

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

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

ENGLISH A musician, sin-

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MALWINA
WAWRZYNEK

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

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

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

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

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH She went through

ENGLISH An actor and

ENGLISH A fashion fan and

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

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

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

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

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

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

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

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

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

GRZEGORZ
KAPLA

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

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

ENGLISH A photographer

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

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

PLATFORMA MEDIALNA

10–11

STREFA VIP / VIP ZONE

REŻYSER ŻYCIA

R EŻ YSER

Ż YCI A
C ZEK AMY NA MATEUSZ A BANA SIUK A W POKOJU HOTELOW YM HOTELU SOFITEL . JE ST TO JEDEN Z NA JBARDZIE J FILMOW YCH GMACHÓW W STOLIC Y,
W KTÓRYM NAGRYWANE BYŁY KULTOWE POLSKIE FILMY, POCZĄWSZY OD „CO
MI ZROBISZ JAK MNIE ZŁAPIESZ” PO „SKAZANEGO NA BLUESA” . MATEUSZ PRZYCHODZI PRZED CZASEM. DYSTANS ROZPŁYWA SIĘ W POWIETRZU KIEDY RZUCA BEZTROSKIE „CZEŚĆ”. GADUŁA. W POZYTYWNYM TEGO S ŁOWA ZNACZENIU.
NIE MA W NIM NICZEGO Z NIEDOSTĘPNEJ GWIAZDY. OD LAT GRA W TEATRZE,
JEST W OBSADZIE NAJPOPULARNIEJSZYCH SERIALI W POLSCE, DOMAGA SIĘ
GO ŚWIAT FABUŁY, JEGO GŁOS S ŁYCHAĆ W AUDIOBOOKACH. 100% - TYLE Z SIEBIE DA JE W K A ŻDE J AK T Y WNOŚCI Z AWODOWE J, NA 10 0 % JE ST TE Ż OJCEM.
CZY DOBA MATEUSZA BANASIUK A JEST D ŁUŻSZA NIŻ ZW YKŁEGO Z JADACZA
CHLEBA, CZY TO ZW YCZA JNIE AKTOR DOBRZE POUKŁADANY? Z MATEUSZEM
BANASIUKIEM, JEDNYM Z NAJBARDZIEJ ROZRYWANYCH AKTORÓW W POLSCE
ROZMAWIA DAGMARA KOWALSKA
TEKST Dagmara Kowalska

ZDJĘCIA Kamil Banaszek

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL

STYLIZACJE Haratyk
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Teatr, kino, dubbing, telewizja...

I muzyka.
Oto wielowątkowe życie artysty. Jest taki moment
w ciągu dnia, w których znajdujesz czas na relaks?

Rzeczywiście, jestem bardzo zajęty. I lubię to. Ale
staram się też pamiętać, że w kreowaniu ścieżki zawodowej takie samo znaczenie mają propozycje przyjęte
jak i te odrzucone. W zeszłym roku musiałem między
innymi zrezygnować z kilku propozycji spektakli
z powodu zobowiązań filmowych, ale świadomie też
odmówiłem udziału w kilku programach rozrywkowych. Mam tę przygodę już za sobą, wiem jakie to
potrafi być kuszące, ale też ryzykowne i na razie ten
etap uważam za zamknięty, bardziej skupiam się na
tematach aktorskich. A muzyka? To dla mnie sposób
na odreagowanie, na kreację, na tworzenie czegoś
na co mam absolutny wpływ. Jak jestem na scenie
w teatrze czy na planie filmowym, mam ograniczony
wpływ na to co powstaje, bo głównym kreatorem jest
reżyser, są koledzy aktorzy i jest tekst, którego trzeba
się trzymać, a w muzyce jest wolność.
W muzyce możesz sobie pozwolić na więcej. Która
z Twoich codziennych aktywności najbardziej Cię
angażuje?

Jeśli chodzi o zawodowe sprawy, to zdecydowanie jest
to kino, film. Po pierwsze dlatego, że to jest zawsze dla
mnie coś wyjątkowego, więc chcę się do tego odpowiednio przygotować. Po drugie dlatego, że role, które
dostaję wymagają ode mnie długiego okresu przygotowawczego. Ostatni film, nad którym pracowałem,
czyli „Furioza”, mocne, gatunkowe kino, które swoją
premierę będzie miało w najbliższe wakacje, to było
dla mnie sześć miesięcy ciężkiej harówy.
Na czym ta harówa polegała?

Przede wszystkim były to treningi na siłowni i treningi
ze sztuki walki. To był boks, trochę walki ulicznej, ponieważ w filmie, o którym wspomniałem, gram chuligana.
Ale Ty na co dzień jesteś bardzo aktywny, wydawać
by się mogło, że sztuki walki i aktywność fizyczna
nie sprawią Ci żadnego problemu.

Rzeczywiście pewne rzeczy przychodzą mi łatwo, ale
to było dla mnie absolutnie nowe, więc na pierwszych
zajęciach uczyłem się po prostu chodzić w odpowiedni
sposób, potem wyprowadzać po kolei ciosy, bardzo powoli, żeby na planie to było automatyczne i naturalne.
Nie miałem dublera. Nie po to producenci zapewnili mi
treningi i sam spędzałem po kilka godzin dziennie trenując, żeby wyręczać się kaskaderem. W filmie jest tylko jeden taki moment, w scenie która zagrażała mojemu życiu i zdrowiu, co mogłoby zaważyć na losach całej
produkcji, gdyby coś mi się stało. Poza tym, wszystko
wykonuję sam, podobnie jak moi koledzy grający pozostałe role. Na tym też polega autentyczność tego filmu.
Ale chciałem przesiąknąć zupełnie tematem, stać się
jednym z tych o których opowiadam. Nie da się takiej
roli przygotować w miesiąc. A sceny walki muszą wyglądać prawdziwie, tak, żeby widz, który ogląda film,
aż poczuł ten ból.

ZAWSZE
NA J WA Ż N IEJSZE SĄ
EMOCJ E I NA T Y M
NA M ZA LEŻA ŁO
NA J BA R DZIEJ, A J EŻELI
ICH N IE M A, N IE M A
SENSU OPOW I A DAĆ
ŻA DN EJ HISTOR II.
Dobrze, że wspomniałeś o „Furiozie”. Ciekawi mnie
czym jest tytułowa furioza?

Furioza pochodzi od słowa furia. Z czym kojarzy ci
się furia? Dla mnie to są naprawdę silne emocje, skrajne, takie jak złość.
Coś, nad czym nie możesz zapanować.

Dokładnie. I taka jest też ta grupa, która nazwała się
Furioza. To jest elitarna grupa kiboli i to są ludzie, którzy
mają ze sobą ogromną więź, braterską i są uzależnieni od
adrenaliny. Cechuje ich także wielka miłość do swojego
klubu sportowego.
Pokazujecie historię od strony kibiców? Tych, których
zwykliśmy nazywać kibolami?

To nie jest film dokumentalny, ale rzeczywiście pokazuje
konkretną grupę społeczną, zdradza pewne tajemnice,
pozwala wniknąć w świat, który dla większości ludzi jest
absolutnie zagadkowy. Scenariusz powstawał bardzo długo i zwróciliśmy ogromną uwagę na to, żeby nie było ściemy, chcieliśmy, żeby ten film był wiarygodny tak samo dla
ludzi, którzy nie są związani z tym światem, jak i dla osób,
które wiedzą co to znaczy. Mam nadzieję, że się udało. I kibole i dziennikarze, nawet policjanci pomagali nam tworzyć tę historię, wyszedł kawał mięsistego scenariusza.
Czy dzięki Furiozie będziemy w stanie zrozumieć trochę
to środowisko?

Niezależnie jakie byłoby to środowisko, czy opowiadamy
o ludziach, którzy walczą w powstaniu czy o ludziach, którzy są superbohaterami i ratują świat, czy to są chuligani,
kibole, zawsze najważniejsze są emocje i na tym nam zależało najbardziej, a jeżeli ich nie ma, nie ma sensu opowiadać żadnej historii.
Emocje i obsada na pierwszym planie. W „Furiozie” jest
i jedno i drugie. Dobrze myślę, że doskonała obsada
z punktu widzenia aktora jest bardzo ważna. Czy chodzi
o współpracę z ludźmi, od których można się czegoś
nowego nauczyć? Miałeś taką możliwość?

Obsada jest kluczowa. Najwięcej miałem do czynienia
z Weroniką Książkiewicz, z Mateuszem Damięckim.
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Nie pierwszy raz.

...F I L M T O M AGI A
I NA S U KC E S N I E
M A G O T OW E J
R E C EP T Y.

Tak, już jakiś czas jesteśmy wszyscy w zawodzie, więc od czasu do czasu spotykamy się
w różnych produkcjach. Po raz pierwszy miałem do czynienia z Januszem Chabiorem,
to wielka osobowość, wspaniały aktor.
Podobnie z Łukaszem Simlatem, z którym
co prawda braliśmy udział w tych samych
produkcjach, między innymi w serialu „Pod
powierzchnią” produkcji TVN, ale na planie
się nie spotykaliśmy, nasze wątki się nie
krzyżowały. Z Weroniką występujemy razem
w spektaklu „Sex, miłość i podatki” w teatrze
Komedia. Wydaje mi się, że w „Furiozie”
stworzyła przełomową dla siebie postać, pokazuje zupełnie inną twarz, twarz jakiej nie
znamy, bardzo interesującą.
Zgaduję, że tu postawimy kropkę, bo więcej
przed premierą filmu nie powinieneś mówić?

Nie chciałbym za dużo zdradzać. Nadmienię
tylko, że wątek pomiędzy moim bohaterem

a postacią, którą gra Weronika był dla mnie punktem
wyjściowym do budowania postaci i źródłem najsilniejszych emocji. Podobnie miałem z Goldenem, którego gra Mateusz Damięcki, tylko tutaj towarzyszyły
mi już zupełnie odmienne uczucia. Praca z Weroniką
i Mateuszem była wielką przyjemnością, bo zresztą tak jak wspomniałaś przed chwilą, na planie bardzo dużo zależy od partnerów. Grywałem w różnych
produkcjach. Czasem wychodziły lepiej, czasem trochę gorzej. I często jakość, efekt końcowy były rezultatem zgoła innych czynników niż dobór aktorów.
Ale wiem jedno. To kogo masz za partnera może
bardzo pomagać albo przeszkadzać. Na szczęście
tak jak wspominałem, tu miałem świetnych partnerów i wszystko wskazuje na to, że „Furioza” się udała. Liczę na to, że zostanie wysoko oceniona przez
widzów. Oczywiście mam „lekkie dygot”, bo film to
magia i na sukces nie ma gotowej recepty. Przecież
na pewno zdarzyło się Tobie oglądać dobre, rzetelnie
zrobione obrazy, w których coś „nie kliknęło”. I trudno czasami nawet profesjonalistom znaleźć odpowiedz dlaczego tak jest.

...W I E M J EDNO.
T O KO G O M A S Z
Z A PA RT N ER A
MOŻ E BA R DZ O
P OM AGAĆ A L B O
PR Z E S Z K A DZ AĆ.
Jesteś już w takim momencie w życiu zawodowym,
że możesz sobie wybierać to, co chcesz zagrać
lub powiedzieć: dziękuję za tę rolę, ona mi
niekoniecznie pasuje?

Tak i nie, bo mogę wybierać z tych propozycji, które dostaję. Weźmy np. te wspaniałe magazyny, które mam przed

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
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dla Sofitel Warszawa Victoria (Królewska 11,
00-065 Warszawa) za udostępnienie wnętrza na
potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.

REŻYSER ŻYCIA

Zbliż telefon i odczytaj film
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...R EŻ YSER IĘ CHCI A ŁBY M
POTR A KTOWAĆ JA KO PEW N EGO
RODZA J U UZU PEŁ N IEN IE, TA K
JA K M UZ Y K Ę I SPORT, KTÓR EM U
OSTAT N IO POŚW IĘCA M DUŻO CZA SU.
sobą (przyp. red. komplet magazynów Anywhere.pl)
to są propozycje, które dostaję i ja mogę jedynie wybrać
spośród nich, nie mogę powiedzieć: poproszę coś z tamtego stolika. Wybieram spośród tego co do mnie przychodzi, co i tak jest, wydaje mi się, dużym luksusem, bo
przychodzi do mnie naprawdę sporo różnych propozycji.
Spośród nich mniej więcej połowę muszę odrzucić,
bo nie byłbym w stanie tego wszystkiego ze sobą połączyć. Poza tym myślę, że sporo zagrałem, w teatrze,
w telewizji czy w filmie i teraz szukam nowych wyzwań, czegoś co wpłynie na mój rozwój i popchnie
moją karierę do przodu. Myślę, że taką funkcję spełni
rola, którą gram w „Furiozie”, ja naprawdę długo czekałem na taki film, na taką rolę, na takiego bohatera. To jest
iście hollywoodzka historia.
Bardzo jestem ciekawa tej historii i ciekawa jestem co
z niej wyniknie, a gdyby Pan, Panie Mateuszu dostał
do wyreżyserowania jakiś spektakl teatralny, to co by
Pan powiedział?

ENGLISH

DIRECTOR OF LIFE
We are waiting for Mateusz Banasiuk in a hotel room in the
Sofitel Hotel. It is one of the most often filmed buildings in the
capital, which has been the set of cult Polish films, including
Catch Me If You Can and Destined for Blues. Mateusz comes
early. He says a cheerful ‘hello’, and distance just disappears.
A chatterbox. In a good way. There is nothing stand-offish
about him. For years, he has been performing in theatre,
appearing in top Polish TV shows, the world of cinema wants
him, his voice can be heard in audiobooks.
100% – that’s how much he gives in every project; he is
also a 100% father. Is Mateusz Banasiuk’s day longer than
the day of Average Joe or is he just so well-organised?
Dagmara Kowalska is talking with Mateusz Banasiuk, one of
the most wanted actors in Poland.

Theatre, cinema, dubbing, television…

And music.

Skąd wiedziałaś?
Patrzę sobie na Ciebie i tak mi się wydaje (śmiech).

Nosi mnie i chodzą mi po głowie pewne historie, ale bardziej myślałem o kinie.
Kiedy?

To naprawdę trudna sprawa zrobić coś swojego, wszystko
rozbija się o czas i pieniądze. Nakręcenie filmu w Polsce
kosztuje kilka milionów złotych, czasem nawet kilkadziesiąt. Ja chciałbym zacząć od zrealizowania małej formy,
mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda mi się spełnić to
marzenie. Bardzo chciałbym w przyszłości reżyserować.
Piszę trochę w wolnym czasie, mam kilka fajnych historii
do opowiedzenia, które zwykle tuż przed snem przychodzą mi do głowy. Od razu je zapisuję. Chciałbym się w tym
kierunku rozwijać, ale jednocześnie nie rezygnując z aktorstwa, bo reżyserię chciałbym potraktować jako pewnego rodzaju uzupełnienie, tak jak muzykę i sport, któremu
ostatnio poświęcam dużo czasu. Jakoś tak mam, że muszę mieć dużo różnych aktywności, bo różnorodność jest
dla mnie kluczowa.
Tego ci życzę w takim razie. I żeby doba była dłuższa.

Your artistic life is truly multi-dimensional. Do you
find time for relaxation during the day?

I’m very busy indeed. And I like it. But I also try to remember that my career path is affected by both accepted and rejected jobs. For example, last year, I had to
turn down a few offers of performances due to my film
projects but I also intently refused to take part in a few
entertainment shows. I’ve already been there; I know
how tempting it can be and what risk is involved. For
the time being, I consider this stage closed and try to
focus on my acting projects. And music? It’s my way to
unwind, create, shape something from scratch. When
I’m on the stage or the set, my influence on the outcome is limited, because the director is the main creator, there are also fellow actors and the script I must
stick to, while music gives me freedom.
Music gives you more freedom indeed. What daily
activity engages you the most?

As regards professional activities, it’s definitely the
cinema, film. Firstly, it’s special to me, so I want to
prepare myself properly. Secondly, my roles require
long preparations. My latest film, Furioza, coming out
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this summer, is a piece of powerful genre
cinema. It was six months of tough grind.
What exactly did it entail?

First of all, it involved gym and martial
arts workouts. It was boxing, a bit of street
fight, because I play a hooligan in the film.
But you’re generally an active person; it
might seem that martial arts and physical
activity won’t be a problem for you.

Indeed, some things come easy to me, but
this was brand new, so during my first lesson, I learned how to walk properly, then
introduce blows, slowly, so that it’d be natural and mechanical on the set. I didn’t have
a stand-in. I didn’t take martial arts lessons
and spend a few hours daily practising it to
use a stuntman. In the film, there is only
one moment, a scene which posed a serious
hazard to my life and health, which could
affect the whole production. Besides, I did
everything myself, just like the rest of the
cast. This is one of the factors that make
the film so authentic. But I wanted to soak
it in, to become one of those whom I depict.
Such a role can’t be prepared in a month.
And the fight scenes must be realistic so
that the person watching the film can almost feel the pain.

It’s good you’ve mentioned Furioza. I’m
wondering what the title fury is.

Furioza comes from the word ‘fury’. What
does ‘fury’ mean to you? To me, it involves
intense and extreme emotions, such as
anger.
Something you can’t control.
Exactly. And that’s what the Furioza group
is like. It’s an elite group of hooligans, sharing a close fraternal bond, who are addicted to adrenalin. What they also have in
common is love for their club.
Is the story presented from the
perspective of football fans? Those who
are usually called hooligans?

It’s not a documentary but it does depict
a certain social group, reveal some secrets,
give a peek into the world which is a mystery
for most people. It took a lot of time and effort to finish the screenplay. We intended to
make a credible film both for people totally
unrelated to that world and for those who
know how it all works. I hope we managed
to capture it all. Hooligans, journalists and
even policemen helped us create the story;
it’s a piece of a powerful, fleshy screenplay.
Thank you for the meeting.
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LUKSUS
PAULINA ANNA
PRZYBYSZ
Polska piosenkarka,
kompozytorka, autorka tekstów.
Jej najnowsza solowa płyta
“Odwilż” przedstawia ją chyba
najlepiej i najbardziej aktualnie, ale
wtajemniczeni wiedzą, że to głos
Sistars, Rity Pax, Culture Revolution,
muzyczna dyrektorka Women's
Voices i matka Rity i Matyldy.

P

ierwsza myśl jaka do mnie przyszła,
gdy poproszono mnie o napisanie tekstu dla tego pięknego ekskluzywnego
magazynu to to, że będę rozprawiać się z zagadnieniami, które ciągle definiuję. Zamknęłam
oczy i wyświetliło mi się:
Luksus – Moja definicja na rok 2020.
Twoja luksusowa marka to Ty, Twoje własne
przyzwolenie na bycie osobą „z twarzy podobną zupełnie do nikogo”. Twoje logo zapisane
jest w źrenicy, w którą wpadasz, patrząc w lustro, mogąc przeanalizować transparentną historię wzrostu, inwestycji, zawieszenia, przywrócenia działalności, fuzji i rozłamów.
Luksus jest kiedy Twoje codzienne zajęcia
wciągają Cię w wir sensu i Twoja praca ma ten
wpływ na rzeczywistość, na którym Ci zależy.
Luksus jest kiedy czasami możesz naturalnie
zasnąć i nie nastawić budzika, zostawić swój

telefon rzucony gdzieś na kanapie i odłożyć
swoje ciało do sypialni. Budzisz się rano, ale
Twój sen był tak ciekawy, że zamykasz oczy
i widzisz kolejny odcinek, bo Twój zrelaksowany umysł nie zaburza tego procesu nerwowym
niepokojem, że coś musisz.
Luksus jest wtedy, kiedy masz czas przebywać sama ze sobą, a kiedy już słyszysz
swoje myśli uznać, że jesteś w doborowym
towarzystwie, w którym można oddać się filozoficznym rozmyślaniom, pomilczeć (to jest
akurat najtrudniejsze), zrelaksować się, a nawet śmiać w głos z czułością podchodząc do
swojej głupoty.
Luksus jest kiedy nosząc stare ciuchy,
łączysz patterny czując dreszcz i lekki żal, że
fotograf z Vogue właśnie tego nie uchwycił, bo
jutro będziesz tworzyć nowe trendy, łącząc piżamę z płaszczem, bawełnianą torbą i siatkami
z firanek w warzywniaku pod domem.
Luksus jest kiedy patrzysz na swoje dzieci
i nie widzisz w nich poczucia, że są niewystarczająco dobre dla Ciebie albo dla siebie, po prostu są i jest im dobrze. Luksus występuje u człowieka, który umie lubić. Nie tylko wzniośle
kochać matkę i ojca swego, córkę i syna, trójcę
jedyną czy Ojczyznę, ale zupełnie prywatnie...
lubić tych ludzi tak jak swoich wybranych znajomych z miasta, z którymi umawia się człowiek na kawę, żeby pogadać o życiu.
Luksusem jest też możliwość rozmawiania
z osobą, z którą kompletnie się nie zgadzasz
i zachowanie spokoju, dziecięcej ciekawości
i chęci zrozumienia albo też jeżeli czujesz, że
przekracza Twoją granicę i zaczyna wsadzać
swoją łapę w twoje ukochane wartości i międlić
je boleśnie, opuścić pomieszczenie bez zbędnych czegokolwiek i pójść porobić coś fajnego.
Luksus jest tam gdzie nie ma strachu, stresu i wstydu.
Luksus jest drogi.
Kosztuje bardzo dużo uważności, akceptacji i miłości dziennie.
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The first thing that came to my mind when
I was asked to write an article for this beautiful,
exclusive magazine was that I would be dealing
with issues I keep on defining. I closed my eyes
and saw:
Luxury – My Definition for 2020
Your luxury brand is you, your permission
to be a person ‘with a face like nobody else.’
Your logo is written in your pupil, which you
fall into while looking in the mirror, analysing
a transparent history of growth, investments,
suspension, resumption of operations, mergers
and divisions.
Luxury is when your everyday activities pull
you into a whirl of sense and your work has an
intended effect on reality. Luxury is when you
can sometimes fall asleep naturally and not set
your alarm, leave your phone somewhere on
the couch and put your body on the bed. You
wake up in the morning, but your dream was
so interesting that you close your eyes and
see another episode, because your relaxed
mind does not disturb the processes with
worries about things you have to do.
Luxury is when you have time to be alone
and when you hear your thoughts, you can say
you are in a select company, in which you can
devote yourself to philosophical reflection,
be silent (that is actually the hardest part), relax and even laugh out loud with tenderness
towards your silliness.
Luxury is when you wear your old clothes,
combining patterns with a thrill and regret that
a Vogue photographer did not capture that outfit because tomorrow you are going to set new
trends, combining pyjamas and a coat, a cotton
bag and net bags in a local greengrocery.
Luxury is when you look at your children
and you do not think they are not good enough
for you or themselves; they simply are and feel
good. Luxury can be felt by people who can
enjoy thinks. Not only love their mother and
father, daughter and son, the Holy Trinity or
the Country, but privately… like those people
just like their friends from the city with whom
they can grab a coffee sometime to hang out
and talk about life.
Luxury is when you can keep calm, curious
and open-minded while talking with someone
with whom you totally disagree or just leave the
room easily and go and have fun when someone
crosses the line and starts to stick their hand
into your values, digging into them painfully.
Luxury is where there is no fear, stress
and shame.
Luxury is expensive.
It costs a lot of mindfulness, acceptance and
love daily.
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TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik

To

mój drugi tydzień w stolicy mody.
Zabrałem tylko torbę ze sprzętem
fotograficznym i wynająłem kawalerkę na trzy miesiące.
Każdego dnia wstaję wcześnie. Zaczynam od radia, uczę się języka. Ubieram dziś
czarny, obcisły sweter, zakładam czerwoną
marynarkę, zabieram torbę z aparatami i wychodzę. Mieszkam blisko stacji Rovereto, to
czerwona linia. W Milano jest jeszcze żółta
i zielona. Każdego dnia dojeżdżam do centrum. Metro jeszcze puste, zaraz pojawią się
tutaj Włosi, turyści oraz modelki ze swoimi
czarnymi teczkami zwanymi portfolio.
Omijam te tłumy, aby jako jeden z pierwszych pojawić się w mojej ulubionej caffeterri.
Ciao! Ciao Pietro. Bariści mnie już znają.
Po dwóch tygodniach od razu mam podane
espresso i brioche con chocolate. Moja kawa
stoi w rzędzie obok innych. Spotykam tu
znajome twarze, te same osoby o tej same
porze piją ze mną kawę, czytają Corriere
della Serra. Roberto każdego dnia zakłada
śnieżnobiałą taliowaną koszulę, podwija rękawy i jak artysta podaje ludziom kawę, zagadując do mnie come stai Pietro.
Większość z moich współtowarzyszy poranka stanowią mężczyźni. Prawie wszyscy
ubrani w białe koszule z krawatem. Każdy
facet dba tutaj o ubiór, przez co tworzy legendę tego miasta mody. Rozmowy zwykle krótkie, pięć minut i następni zamawiają espresso. Słońce wstaje, drewniany
blat baru, odgłosy porcelanowych filiżanek i stuk łyżeczek, które mieszają cukier
w większości przypadków.
Ja piję czarną bez cukru.
Przez okno wpada pierwszy promień słońca, więcej ludzi pojawia się w środku, piją jakby szybciej, szybciej też czytają i wychodzą.

Nie ma tu zbyt wielu kolorów. Czerń i biel,
drewniana podłoga, blat, ekspres do kawy
i miliony porcelanowych filiżanek czekających na swoją kolej.
Zamawiam drugą, tym razem americano,
idę na górę do stolika. Otaczają mnie albumy fotograficzne, teraz z góry obserwuję ten
spektakl o porannej kawie. Dochodzi dziewiąta. Już inny zapach powietrza, widok pięknie
ubranych ludzi, słońce i moc tego miejsca rodzą we mnie inspirację. Łapię zieloną linię.
„Treno da abbiategrasso”. Przemieszczam się
do P. TA Genova.
Kolejna kawiarnia, kolejna kawa.
Tutaj spotykam się z Sandrą, uczy mnie
dziennie włoskiego. Ten język jest jak melodia, łatwiej uczyć się go we Włoszech. Sztuka,
moda, uśmiech, wyjątkowe jedzenie omijają
mnie na każdym rogu. Skupiam się na pięknie. Piękna jest też ta melodia języka, sama
kotwiczy się w głowie.
Każdego dnia fotografuję ulicę, ale chcę
więcej. Po to tutaj przyjechałem. Chcę zostać
fotografem.
Wybieram się do jednej z największych
agencji modelek na świecie Next models. Niepewnym krokiem, wchodzę do budynku.
W swoim portfolio mam tylko kilka zdjęć
dziewczyn z polski, plus milion reportaży
ślubnych, które uprawiałem przez ostatnie
jedenaście lat, mimo wszystko idę dalej.
Winda szybko zawozi mnie na ósme piętro
budynku. Nawet nie zdążyłem powtórzyć regułki, którą przygotowałem, a już otwierają mi
się drzwi moich marzeń o karierze. Samobójca.
Ciao, sono Pietro, reszta juz po angielsku.
Uśmiechnięta pani pokazuje mi kanapę, na
której mam zaczekać. Dookoła mnie ogromne zdjęcia największych fotografów i ja. Wrodzony wstyd boi się za mnie.
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Siedzę ja. W czerwonej marynarce, z marzeniami
schowanymi w kieszeniach oraz stresem, który pewnie
epatował ze mną już na porannej kawie. Ma na imię Giuseppe, teraz już wiem. Wtedy był ogromnym facetem z tatuażami i brodą dłuższą chyba od mojej. To nas połączyło,
uśmiech, kawa, rozmowa o Anji Rubik, bo przecież ona też
ze śląska i jego koleżanką jest, ale nadchodzi chwila prawdy i trzeba pokazać portfolio. W głowie bałagan. Pokazuje
jakieś moje zdjęcia bookerowi z Next, który jak na złość
jeszcze zna wielką Anje.
„Gdyby ubrać te wszystkie dziewczyny w modowe looki, zamienić je na modelki, zdjęcia były by świetne. Dostaniesz ode mnie najlepsze twarze. Spędzisz tutaj rok,
może dwa. Rozwiniesz się, zbudujesz portfolio. Aby przetrwać spróbuj swoich sił jako model“
I naprawdę je dostaję. Zaczynam fotografować. Sam,
jeszcze bez pomocy, bez studia, na ulicy, przy zastanym
świetle lub w deszczu. Najlepsze twarze miały zazwyczaj
dla mnie godzinę, dwie - tyle miałem czasu, aby dostarczyć zdjęcia dla Giuseppe.
Szukam make up artist. Od paru dni piszę do Simony, aby mi pomogła. Nie znam jej, ale miała najlepsze
portfolio więc piszę.
W końcu trzeba też ruszyć na Milano nocą.
Do tej pory, fotografowałem tylko nocami. Nieśmiały
omijałem skupiska pięknie ubranych ludzi, którzy wieczorami bawili się w Corso Como 10 czy w innych wykwintnych i drogich miejscach. Teraz założyłem marynarkę
i w końcu wszedłem do środka.
Tak nauczyłem się, że aperitivo nie gryzie. Od tej pory
wybierałem tylko najbardziej ekskluzywne miejsca, w któ-

MISS MILANO

rych zamawiałem drinka i jadłem jak każdy inny Włoch
lub emigrant, bez kompleksów. Poznawałem dzięki temu
ludzi. Mój język zaczynał być komunikatywny, a po trzech
tygodniach zarobiłem pierwsze euro jako fotograf. Odpisała też Simona, pewnie zmęczyłem ją moimi wiadomościami o potrzebie wizażu i stylizacji do sesji. Większość
moich kolejnych projektów realizowaliśmy już razem.
Inaczej też już wyglądały moje dni.
Poranna kawa, zawsze w białej koszuli. Większy zakres

słów powodował szerszy uśmiech na twarzy
Roberto. Dzięki znajomościom z bookerami
i modelkami, zacząłem pojawiać się na imprezach modowych. Dostawałem modelki od
większości agencji w tym mieście. Wieczory
spędzałem na aperitivo, a godzinę pomiędzy
20 a 22 w mojej ulubionej libraccio, gdzie
siedząc na podłodze wynajdywałem okazje
cenowe na zakup albumów fotograficznych.

Większą część mojego budżetu pochłaniała kawa oraz albumy. Każdy lot do Polski
to walizka zapchana albumami. Moja głowa
zapchana inspiracją, dobrym smakiem, wystawami, winem.
Milano było dla mnie gościnne. Wyglądało groźnie, bogato i dostojnie, ale
skradło mnie. Wystarczyło tylko wejść
do środka.
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It was my second day in the capital of fashion.
I took a bag with my photo equipment and
rented a studio for three months.
I get up early every day. I begin with the
radio; I learn the language. I put on a tight,
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black sweater and a red jacket, take the
bag with my cameras and go out. I live near
Rovereto Station; it is the red line. In Milan, there is also a yellow and a green one.
I commute to the city centre every day. The
subway is still empty; soon, it will fill up
with Italians, tourists and models with their
black bags called portfolios.
I steer clear of the crowd to get to
my favourite cafeteria as one of the first
customers.

Ciao! Ciao, Pietro. The baristas already know me here. After two weeks,
I get an espresso and brioche con chocolate right away. My coffee is in a row with
others. I recognise familiar faces; the
same people drink coffee with me at the
same time, reading Corriere della Serra. Every day, Roberto puts on a slim-fit,
snow-white shirt, rolls up his sleeves and
serves coffee like an artist, asking me,
come stai, Pietro.

Most of my fellow customers are men. Almost all of them are wearing a white shirt and
a tie. Here, every man pays attention to his
outfit, building a legend of this city of fashion.
Conversations are usually short, five minutes
and other customers order an espresso. The
sun is rising. The wooden counter, the sounds
of china cups and teaspoons, in most cases,
stirring in the sugar.
I have a black coffee with no sugar.
The first ray of sunshine comes through

the window. More people come in; they drink somehow
faster, read faster and leave. There are not many colours here. Black and white, the wooden floor, the counter, the coffee machine, and millions of china cups
waiting for their turn.
I order another one, this time americano, and
go back to my table. I am surrounded with photo
albums; now, I observe this morning coffee spectacle from up above. It is almost nine. The smell of the
air is different; the sight of beautifully dressed people,
the sun and the atmosphere of that place inspire me.

I catch the green line. ‘Treno da abbiategrasso’. I go
to P. TA Genova.
Another café, another coffee.
Here, I meet Sandra, who teaches me Italian. This language is like a melody; it is easier to learn while in Italy.
Art, fashion, smiles and excellent food pass me by. I focus
on beauty. The melody of the language is beautiful, too, it
is stuck in my head.
Every day, I take photos of the streets but I want
more. That is what I came here for. I want to become
a photographer.
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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

ROSYJSKOŚĆ
JAKO SZALEŃSTWO

duchowość Rosjan oraz ich wizję porządku
społeczno-politycznego. Określając, co prawdziwe i moralne, co zaś nie, Rosjanie polegają
bardziej na intuicji niż na logice. Umniejszają
znaczenie rozumu. Podkreślają moralne znaczenie bierności i potulności, kompensując
ją bezlitosną agresywnością, skierowaną do
zewnątrz. Hołubią oddanie tradycji, gardząc
strukturami społeczeństwa, za którymi nie
stoi władza polityczna. Czystości rosyjskich
serc i celów towarzyszą nieczyste sposoby
ich osiągania. Serdeczność i troskliwość
w relacjach osobistych wiąże się w Rosji
z równoczesnym nieprzywiązywaniem wagi
do legalnych gwarancji przestrzegania praw
człowieka w społeczeństwie, wreszcie rosyjska skłonność do podziwu i przyjacielskości
łatwo przemienia się w podejrzliwość i nienawiść do wszystkich, którzy „nie są nasi”.
ENGLISH

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".

EWA THOMPSON, „ZROZUMIEĆ
ROSJĘ. ŚWIĘTE SZALEŃSTWO
W KULTURZE ROSYJSKIEJ”, ,
WYD. TEOLOGIA POLITYCZNA,
WARSZAWA 2019

Któż z nas nie słyszał, że Rosja to nie kraj,
tylko stan umysłu? Tę sentencję – która najczęściej służy Polakom jako rekompensata za
strach przed siłą wschodniego sąsiada – można uznać za motto książki Ewy Thompson
„Zrozumieć Rosję”. Autorka stawia w niej
tezę, że na rosyjskim rozumieniu priorytetów społecznych, a zwłaszcza moralności
i niemoralności, mądrości i głupoty, świętości i grzechu, patriotyzmu i obojętności
na dobro wspólne, potężny ślad odcisnęła
powszechna i wielowiekowa akceptacja
dla świętego szaleństwa, praktykowanego
przez tzw. jurodiwych.

Nie jest prosto wytłumaczyć, kim byli
jurodiwi. Tłumaczy się ten zwrot jako „boży
szaleńcy” na opisanie ludzi, których Rosjanie
uznają za naznaczonych świętością. Trzeba
przy tym zaznaczyć, że jurodiwi znacznie się
różnili od starożytnych pustelników z Egiptu
i Synaju czy też średniowiecznych mnichów
z zachodnich zakonów o surowej regule. Nie
żyli na uboczu, nikogo nie starali się nawracać czy uzdrawiać. Wręcz odwrotnie: rosyjscy
boży szaleńcy lubili pozostawać w centrum
opinii publicznej, chętnie dopuszczali się czynów uznawanych przez chrześcijan za grzeszne i – jak wynika z mityczno-historycznych
przekazów – woleli raczej sprowadzać na
ludzi choroby, niż ich leczyć. Skłonnością
do gniewu i zemsty oraz szorstkim zachowaniem - jakże często przekraczającym limity zdrowia psychicznego - wprowadzali
przez długie wieki niepokój do rosyjskiego życia społecznego.
Świętym szaleńcom wolno było bowiem
dopuszczać się grzesznych czynów w imię
rzekomego rozwoju cnót. Na ich kodeks
składało się pięć binarnych przeciwstawień: mądrość–głupota, czystość-nieczystość, tradycja-wykorzenienie, łagodność-agresja, cześć-szyderstwo, które układały
się konsekwentnie w pochwałę nielogiczności. Owa nielogiczność opierała się zaś
nie na głębokiej psychologii lub filozoficznych czy też religijnych dociekaniach, ale
na biernych akceptowaniu osobliwych
zwyczajów, a przede wszystkim na uznawaniu paradoksalizmu za wartościowy fundament relacji międzyludzkich.
Ewa Thomspon twierdzi, że ten wielowiekowy mechanizm formacyjny wywarł potężny wpływ na rosyjską kulturę, a przez nią na

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

SARAMONOWICZ’S READING LIST:
RUSSIANNESS AS FOOLISHNESS

Who among us has not heard that Russia is
not a country but a state of mind? This sentence – which Poles most often use to compensate for their fear of the power of their
eastern neighbour – can be considered a motto of Ewa Thompson’s book, Understanding
Russia. The author advances a thesis that the
Russian understanding of social priorities, in
particular morality and immorality, wisdom
and stupidity, holiness and sin, patriotism and
indifference to the common good, was heavily impacted by a common and centuries-old
acceptance of holy foolishness practised by
the so-called Fools for Christ.
Ewa Thompson claims that this centuries-old formation mechanism had a huge
impact on the Russian culture and, consequently, the spirituality of Russians and
their vision of social and political order. While
determining what is real and moral and what
is not, Russians rather follow their intuition
than logic. They underestimate the significance of reason. They stress the moral significance of passiveness and meekness, compensating it with cruel aggressiveness directed
outwards. They cherish tradition and disdain
social structures which are not based on political power. The purity of Russian hearts
and goals goes hand in hand with devious
ways of their achievement. In their personal
relations, Russians are warm and attentive,
while at the same time, they do not care
about the legal guarantees of human rights
in society. Finally, the Russian tendency
to admiration and friendliness easily turns
into suspiciousness and hatred towards
everyone who ‘is not one of us’.
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LET'S GET
LOUD

dookoła niego dzieje. Po kilku dniach, podczas których
Damianek zdążył się zaznajomić ze sporą częścią materiału, pytam go ni z tego, ni z owego która z piosenek
jego zdaniem jest najlepsza. Damianek bez chwili wahania wskazuje na jedną z nich. Zbity z tropu bijącą od niego pewnością, dopytuję dlaczego. Damianek, patrząc na
mnie z niejakim politowaniem, odpowiada – dlatego, że
jest najgłośniejsza. Przez chwilę próbuję mu tłumaczyć, że
to tylko kwestia proporcji, ale im dłużej to trwa, tym bardziej rozumiem jak bardzo błądzę. W końcu się zamykam,
a Damianek wraca do mamy. Proporcje nie mają dziś żadnego znaczenia. Wypaczyły się, zatraciły lub zostały wykoślawione tak, że w niczym już nie przypominają dawnego porządku. I to mały Damianek ma rację. Najlepsze jest
to, co najgłośniejsze. Reszta nie ma znaczenia.
ENGLISH

LET’S GET LOUD

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

S

iedzimy z chłopakami na odludziu. Pracujemy.
Wieś jak tysiące innych w Polsce. Trzy spożywcze,
kościół, fryzjer. Jest nawet i poczta. Dymiące domy
wzdłuż drogi do Tarnowa. Ludzie dość mili i, mimo że wyróżniamy się dość znacząco od reszty, właściwie nikt nie
zwraca na nas większej uwagi. W starym dworku, w którym zamontowaliśmy całe przewoźne studio, unosi się
zapach obiadu. Garnki powoli pyrkają na kuchni, a my
w salonie pracujemy nad materiałem nad nową płytę. Ma
być przełomowa.
Nieodłącznym świadkiem naszych zmagań jest
Damianek, syn gosposi. Damianek ma siedem lat i śledzi
nas na każdym kroku. Nie wstydzi się nikogo, gra na kolejnych instrumentach, pyta o wszystko, co tylko przyjdzie
mu do głowy i śmiało wygłasza sądy na temat tego, co się
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We are in the middle of nowhere, working. A village like
thousands of others in Poland. Three grocery stores,
a church and a hairdresser’s. There is even a post office.
Smoking chimneys along the road to Tarnów. The locals
are quite nice, and even though we stand out from the
rest, nobody pays too much attention to us. The delicious smell of dinner fills the old manor house, where
we installed our mobile studio. Pots are bubbling on the
stove, and we are working on the material for our new album in the living room. It is going to be a breakthrough.
Damianek, our landlady’s son, is an inseparable witness to our efforts. Damianek is seven years old and follows us every step of the way. He is not shy of anybody,
plays our instruments, asks about whatever comes to
his mind and boldly voices his opinions on everything
happening around him. After a few days, during which
Damianek managed to get to know a large part of our
material, I ask him out of the blue which songs he likes
the most. Damianek answers without a second thought.
Baffled by his confidence, I ask why. Damianek gives me
a pitying look and says, because it is the loudest one. For
a moment, I try to explain that it is only a matter of proportions, but the longer it takes, the more I understand
how wrong I am. In the end, I give up and Damianek
goes back to his mum. Nowadays, proportions are of no
importance. They have been lost or distorted to such
an extent they are nothing like the old ways. And little
Damianek is right. The loudest is the best. The rest
does not matter.
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RAPHAEL BOB-WAKSBERG

was interesting to me but I didn’t know why
at first. Reading it again later, I noticed a tiny
detail that I had put in, maybe by accident,
which suddenly provided a clue to what the
whole story was supposed to be. I re-wrote it,
focusing much more on that detail, and the
context for the story now made sense to me.

siebie i swoją rodzinę w inny sposób. Obawiałem się, czy nie wyda się ona zabawna na tle
znacznie większych, dziwniejszych opowiadań w zbiorze, ale niektórzy czytelnicy mówili, że właśnie ta historia podobała im się
najbardziej.

w moich książkach zdradzę o sobie więcej, niż
bym chciał, ale piękno fikcji polega na tym, że
nawet jeśli tak się stanie, nikt poza mną nie
będzie wiedział, co tak naprawdę jest o mnie,
a co jest zmyślone.
ENGLISH

O MIŁOŚCI
NA JLEPSZE J I NA JGORSZE J RZECZY WE WSZECHŚWIECIE
TEKST Dominika Rychel

ZDJĘCIA Julia Lake

Który z bohaterów książki „Someone,
who will love you…” jest Ci bliski?
Którego Pan nienawidzi?
Nie mogę nienawidzić żadnego z moich bohaterów, ponieważ oni wszyscy są ludźmi i starają się, jak mogą. Niektórzy popełniają błędy,
inni nadal próbują dowiedzieć się, kim mają
być. Wielu z nich jest zagubionych. Większość jednak pogubiła się w sposób, w jaki ja
też błądziłem. I nic w tym dziwnego; w końcu narodzili się w mojej głowie! Może jednak
niektórzy czytelnicy będą w stanie rozpoznać
w nich własne rozterki i się z nimi utożsamić.
Twoje opowiadania są, krótko mówiąc,
o miłości. Co jeszcze je łączy?
Wszystkie zostały napisane przeze mnie!

I wszystkie zostały pięknie przetłumaczone
przez panią Monikę Skowron! I wszystkie są
bardzo dobre!
A które z tych opowiadań było dla Ciebie
najtrudniejsze?
Opowiadanie o naukowcu, który trafia do
świata będącego antytezą rzeczywistości,
w jakiej żyje, i spotyka tam przeciwieństwo
swojej żony, może było nie tyle najtrudniejsze,
ile zajęło mi najwięcej czasu i przeszło najwięcej poprawek.. Zdarza się, że piszesz
opowiadanie i nawet nie zdajesz sobie sprawy, o czym ono tak właściwie jest, do momentu gdy przerabiasz je ósmy raz. Tak właśnie było w tym przypadku. Historia była dla
mnie ciekawa, ale z początku nie wiedziałem

dlaczego. Kiedy przeczytałem ją po jakimś
czasie, zauważyłem drobny szczegół, który
mógł się w niej znaleźć przypadkowo i który
nagle stał się kluczem do całej historii. Przepisałem opowiadanie, skupiając się bardziej na
tym szczególe, i kontekst nabrał sensu.
W swoich tekstach eksperymentujesz
z formą – piszesz wierszem, stajesz
się psem, kobietą, mężczyzną. Co było
największym wyzwaniem?
Największym wyzwaniem było nieeksperymentowanie z formą. Jedna z historii opowiada o nastolatce, która jedzie na wycieczkę
do Meksyku z rodzicami i przyrodnim bratem.
Nie ma tam drugiego dna; to po prostu historia o dziewczynie, która zaczyna postrzegać

Czy któreś z opowiadań spotkało się ze
szczególnie entuzjastycznym przyjęciem
wśród czytelników? Lub szczególnie
zaskakującym?
Opinie czytelników zawsze mnie zaskakują
Wydaje się, że w tym przypadku nie ma jednego faworyta. Mam nadzieję, że zbiór jest na
tyle zróżnicowany, że każde z opowiadań będzie dla kogoś tym ulubionym. Zdecydowanie
wolałbym osiągnąć taki efekt, niż jasno dzielić opowiadania na te najlepsze i najgorsze.
Jakie emocje w związkach
międzyludzkich najbardziej Pana
inspirują?
Wiele z opowiadań poświęconych jest
uczuciom, które pojawiają się po początkowej
fascynacji – w chwili, gdy patrzysz na osobę
siedzącą po drugiej stronie stołu, złudzenia
pryskają i zastanawiasz się: „No dobra, co my
tu mamy?”.
W podziękowaniach napisałeś o swojej
żonie: „Około połowę z tych historii
napisałem, zanim ją poznałem, a drugą
połowę po naszym spotkaniu, i jestem
pewny, że gdyby ułożyć je w kolejności,
w jakiej zostały napisane, można by
dokładnie wskazać chwilę, w której
moje serce stało się całością”. W jakim
stopniu odnosisz się do siebie, a w jakim
opiera na obserwacjach doświadczeń
innych osób?
Sam chciałbym to wiedzieć! Przedziwna
alchemia tworzenia sprawia, że nie zawsze
wiem, czy właśnie coś wymyślam czy opisuję
swoje przeżycia. Czasem martwię się, że

RAPHAEL BOB-WAKSBERG-ABOUT
LOVE - THE BEST AND WORST THING
IN THE UNIVERSE

Which character from the "Someone, who
will love you…" collection do you feel
close to? Which one do you truly hate?
I cannot hate any of my characters because
all of them are people, doing the best that
they can. Some of them make some pretty
big mistakes and some are still figuring out
the kind of person they are meant to be.
Many of them are lost. But most of them are
lost in ways that I myself have been lost. Of
course they are; they came from my brain!
But maybe some readers will be able to
recognize and relate to some of the lostness
as well.
Your stories are – in a nutshell – about
love. What else have they in common?
They were all written by me! And they were
all translated beautifully by Monika Skowron!
And they are all very good stories!
Which of the stories was the most
difficult for you? Why was it so?
I wouldn’t say it was the most difficult
necessarily, but the story about the scientist
that goes to the opposite universe and meets
the opposite of his wife was written over the
longest period of time and went through the
most revision. Sometimes, you write a story
and you don’t even realize what it’s actually
about until the eighth time you go through
it. That’s how it was with this one; I knew it

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

You are experimenting with the form in
these texts: you are writing in verse, you
become a dog, a woman, a man. What
was the greatest challenge?
The greatest challenge was when I didn’t
experiment with form. There is a story in
here about a teenage girl who goes on a trip
to Mexico with her parents and her half-brother.
There really isn’t any gimmick to it; it’s just a story
about this girl beginning to understand her
family and herself in a new way. I was nervous
that it would sit funny in a collection of much
bigger, wackier stories, but some people have
told me it’s actually their favorite one.
Is there any story in the book that has
triggered the most enthusiastic response
among the readers? Or rather: the most
unexpected?
I am always surprised by what people like.
There does not seem to be a clear favorite.
I hope it is a diverse enough collection that
every story will be somebody’s favorite.
I would much prefer that over a clear
consensus as to which stories are the best and
which are the worst.
Which emotion in the interpersonal
relationships is the most inspiring for
you?
A lot of these stories are about what comes after
the initial rush of falling in love – that moment
where you look across the table at another
person and all the illusions are gone and you
ask, “Okay, so what have we really got here?”
In the credits, you have written the
following about your wife: “About half of
these stories are from before I met her
and half since, and I’m convinced if you
lined them all up in the order they were
written, you could pinpoint the moment
where my heart became whole”.] To what
extent are you writing about yourself
and how much are you basing on the
observations of people you meet?
I wish I knew! The strange alchemy of
creation is such that I don’t always know if
I’m making something up or writing about
myself. Sometimes I worry that I reveal more
of myself than I mean to in my fiction, but the
beauty of fiction is that even if I do, nobody
else knows which parts are really me and
which parts are made up.
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A ST ROL O GI A
WCHODZ I D O
M A I N S TR E A M U
JE ŚLI HA S ŁO RE TROGRADAC JA MERKUREGO NIE
POWODUJE U CIEBIE LĘKU PRZED T YM, CO W YDARZ Y
SIĘ W NA JBLIŻ SZ YCH DNIACH, OZNAC Z A TO, ŻE
NIE WIE SZ , CO W TRENDACH PISZC Z Y. CHOCIA Ż
HOROSKOPY BYŁY C ZĘ ŚCIĄ „PRA SY DL A KOBIE T ”
OD NIEPAMIĘ TNYCH C Z A SÓW I CHOCIA Ż K A ŻDY
Z NA S WIE , JAKI MA ZNAK ZODIAKU, W OSTATNICH
L ATACH A STROLOGIA STAŁ A SIĘ TEMATEM NUMER
JEDEN. W Ż YCIU, W MODZIE I W URODZIE .
TEKST Malwa Wawrzynek

ZDJĘCIE: pexels.com (1).
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odejmowanie się pewnych czynności jedynie w odpowiedniej fazie księżyca powoli przestaje być powodem do zdziwienia i uszczypliwych komentarzy. Coraz więcej z nas oswaja
się z myślą, że dla wielu osób położenie ciał niebieskich ma niebagatelny wpływ na ich decyzje, nastrój, emocjonalność oraz ogólne samopoczucie. Astrologia przez wiele setek lat uznawana była
za magiczną naukę, kojarzona z wróżbami, głupotami i zmyślonymi historyjkami, które można przeczytać w pierwszej lepszej
gazecie. Dzisiaj jednak astrologia wychodzi na prowadzenie i staje się istotną częścią życia osób publicznych oraz tych, które nie
obnoszą się z jej znajomością i praktyką. Chociaż w dalszym ciągu
wzbudza wiele podejrzeń i ironicznych uśmieszków, dla wielu staje
się sposobem na życie. Podpowiada, kiedy warto zaaplikować o pracę, kiedy się z niej zwolnić, kiedy podejmować ważne decyzje finansowe, kiedy jechać na urlop, kiedy uważać na choroby, z kim warto
nawiązać znajomość, a jakiego typu osób się w szczególności wystrzegać. Jej lwią częścią są oczywiście horoskopy, do których niegdyś przyklejono łatkę „głupot dla gospodyń domowych”, dzisiaj jednak traktuje się je ponownie ze sporą nabożnością i uwagą. Czemu
właśnie teraz? Przyczyn może być wiele, ale z pewnością jednymi
z nich jest chęć poszukiwania odpowiedzi, próba znalezienia kompasu, który będzie prowadził przez życie, a także kwestia czasów,
w jakich obecnie żyjemy. Powrót do natury, do kosmicznej energii,
do myślenia daleko poza tym, co otacza nas tylko w najbliższym otoczeniu, stało się sposobem na wytłumaczenie wielu kwestii, które są
tak trudne do zinterpretowania. Trend na astrologię to również chęć
oderwania się od tego, co przytłacza nas tu, na ziemi.
Bez względu na pobudki, którymi kieruje się ten, kto dał
się pochłonąć współczesnej astrologii, z tego trendu garściami
czerpią ci, którzy w porę zdążyli go zauważyć. To przede wszystkim marki odzieżowe, które wyprzedają astrologiczne kolekcje
co do ostatniej nitki. Doskonałym i lokalnym przykładem jest
marka Jessici Mercedes, Veclaim. Jej koszulki ze znakami zodiaków sprzedają się w takim tempie, że obecnie istnieje lista
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oczekujących na konkretne modele. Jessica
wykorzystała astrologiczny trend w najlepszym momencie i stworzyła świetny produkt,
który zawiera również drugi najważniejszy
obecnie element: personalizację w postaci
twojego własnego znaku zodiaku. Tu nie ma
przypadku, być może Jessica wyczytała ten
pomysł z gwiazd, a być może po prostu doskonale zna się na tym, co robi. Baczne obserwacje światowych projektantów i ich kolekcji
z ostatnich kilku lat z pewnością pomogły
blogerce przewidzieć sukces swojej kolekcji.
Już w 2015 roku marka Emilio Pucci zaprezentowała prawdziwie astrologiczną kolekcję na sezon jesień/zima. Rok później marka Alexander McQueen stworzyła magiczną
suknię z płaszczem, która miała być odzwierciedleniem kosmosu. Kreacja zyskała wielu

fanów, w tym Nicole Kidman, która pojawiła
się w niej na najważniejszej modowej imprezie roku, czyli na Met Gali. Od tego momentu astrologiczny trend regularnie pojawiał się
w kolekcjach najważniejszych projektantów
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mody. Aż w końcu dotarł do mainstreamu i do
lokalnych marek, które dzisiaj wykorzystują jego szczytowy moment w modzie.
Oprócz ubrań astrologiczne znaki widoczne są również w biżuterii. Naszyjniki z symbolami znaków zodiaku, księżyce, gwiazdy
w uszach i bransoletki z zawieszką, która nawiązuje do astrologii — ten trend mocno zaznaczył swoje miejsce w ubiegłym roku, ale
nadal pozostaje jednym z lepszych produktów sprzedażowych. Podobnie sprawa ma się
w kwestii makijażu. Serial Euforia stał się kopalnią inspiracji dla makijażystów, a wszystko dzięki sporej ilości brokatu, rozświetlacza,
aplikowanych ozdób i kosmicznej kolorystyce, która podbiła serca fanek i fanów serialu.
Jak widać, astrologiczny trend ma sporo wersji i można go interpretować na wiele różnych
sposobów. Dużą popularnością cieszy się
w Europie Zachodniej i Północnej, a stamtąd
szybko przenika do polskich influencerek,
które interpretują go na swój własny sposób.
Astrologia jest dzisiaj modna i z pewnością będzie poszerzać swoje wpływy. W końcu zdołała pozbyć się łatki niepoważności i skojarzeń
ze starą wróżką, pachnącą zbyt mocnymi perfumami, która za 10 zł powie nam, jak będzie
miała na imię miłość naszego życia.

ZDJĘCIA: Źródło: HBO GO (2). unsplash.com (3), Veclaim (4).

A STROL O GI A J E ST
DZ I SI A J MODNA
I Z PEW NO Ś C I Ą
BĘDZ I E
PO SZ ER ZAĆ
SWOJ E W PŁY W Y.
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FOR HER

Z E S TA R Z E Ć S I Ę JA K D O B R E W I N O . . .

"W

ZESTA R ZEĆ SIĘ JA K DOBRE W I NO
CZ Y LI V I NTAGE U BR A N I A Z HISTOR I Ą W TLE
TEKST Ada Piotrowska ZDJĘCIA Unplash.com

intydż” polega na noszeniu rzeczy z innej epoki albo stylizowanych na takie oraz łączeniu
stylów pochodzących z różnych minionych
epok. Ubrania ‘vintage’ to te z poprzednich
dekad albo starsze niż 20 lat - zatem powinny
to być rzeczy wysokiej jakości, mało podatne
na zniszczenia, takie którym upływ czasu
nadaje szlachetności. Obecnie słowem tym
określa się produkty, które jedynie nawiązują
do poprzednich epok – pamiętajmy, że moda
nie stoi w miejscu i kopiowanie stylówek naszych babć 1:1 może nas bardzo postarzyć.
Vintage nie stroni natomiast od zestawień
awangardowych i szokujących, to styl dla
osób szukających swych korzeni i chcących
pokazać swój indywidualizm, które nie boją
się połączyć elementów garderoby z drugiej
ręki bądź pamiątek rodzinnych z najnowszymi trendami. Dopiero fuzja starych ubrań
z duszą i nowoczesnych modowych ekscesów
składa się na szlachetną wytrawność określaną mianem ‘vintage’.
Styl ten znalazł również swoje miejsce
w projektowaniu wnętrz. Cechą charakterystyczną stylu vintage jest łączenie przeciwieństw. Wnętrze vintage można stworzyć
na kilka sposobów: stylizując nowe rzeczy na
wzór poprzednich epok; wprowadzając stare,
stylowe meble w nowoczesne wnętrze; łącząc
wnętrze stylizowane z historią z nowoczesnymi elementami. Na tej samej kanwie vintage
funkcjonuje też w muzyce, filmie, fryzjerstwie, a nawet ogrodnictwie, bo w internecie równie ławo znaleźć filmiki o ‘ubraniach
z szafy naszej babci’, jak o ‘roślinach naszych
mam i babć w stylu vintage i boho’. Niezależnie od tego, czy oglądamy filmiki o tym, jak
przerobić kupione w second handzie koszulki i spódnice na minione lata, czy jak podlewać aloes i szeflerę, napędzamy niesamowicie popularną machinę, której tryby kręcą
się wokół słowa na „v”.
Technologia i social media nie śpią –
sprawdzone, zabytkowe ubrania, akcesoria,
buty i dodatki można teraz znaleźć również
zakładając konta w specjalnie stworzonych
w tym celu aplikacjach i stronach internetowych. Wystawianie na ‘garażową’ sprzedaż
nienoszonych już ubrań nigdy nie było tak
modne, a zarabianie drobnych pieniędzy –
tak łatwe. Kto by pomyślał, że tyle radości
może sprawić przerzedzenie szafy i kilka
miłych komentarzy od zupełnie nieznanych osób, tytuł ‘przemiłej vintedzianki’,
guma „Mamba” dołączona do paczki, by
wywołać uśmiech na twarzy czy przypadkowo pozostawiony w kieszeni spodni poprzedniego właściciela wiersz Agnieszki
Osieckiej (historia prawdziwa!).
Wszystkie definicje łączy jedno – vintage
kojarzy się z czymś starym, ale też stylowym,

szlachetnym, w najlepszym wydaniu i z najlepszego rocznika. Z tym ostatnim wiąże się
zresztą bezpośrednio pierwsze użycie tego słowa; w terminologii winiarskiej określano nim
jeden rocznik powstały w procesie produkcji
wina. Strach pomyśleć, że niedługo mianem
vintage, na równi z latami 20’, 60’ i 80’ będą
określane wczesne lata 2000’, a rekonstrukcji
zostaną poddane bolerka, biodrówki, plisy,
baletki, krótkie kamizelki, bluzki z asymetrycznymi rękawami czy różowo-czarny styl
emo… Przygotujmy się na feerię barw, remixy
„Toxic” i powrót Mandaryny.
Trzeba by wziąć pod uwagę, że zamiłowanie do stylu przeszłości nie jest przypadkowe – kochamy to, z czym kojarzymy
nasze dzieciństwo i proces dorastania,
utożsamiamy się i inspirujemy tym okresem przez całe nasze późniejsze życie. Tak
jak wydarzenia, które w tym burzliwym
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okresie przeżyliśmy, emocje, które czuliśmy, zostały głęboko w nas i ukształtowały
nasz charakter, tak kultura i sztuka, którą
się otaczaliśmy, do dziś odciskają piętno na
naszej wrażliwości – także te codziennej,
kiedy stajemy rano przed szafą by wybrać
w co się ubrać, czy gdy wychodząc z domu
zastanawiamy się jaką muzykę wybrać, by
przyjemnie się jej słuchało w zaciszu słuchawek, w drodze do pracy. Vintage to nie
tylko buty na szerokim słupku, to poniekąd
stan umysłu – nie tylko specyficznie pachnące ubrania z drugiej ręki, szafy przeżarte molami i lamusy, ale często wspomnienie beztroski, z którą łączy się zakładana
w każde święta falbaniasta koszula babci
(kto nie wierzy, ten nie widział najnowszych kolekcji Gucci’ego).
Czyż to nie przewrotne, że odmładzamy
się tym powrotem do przeszłości?
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NE WS

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu cykl życia newsa
wynosił co najmniej kilka dni. Coś się wydarzyło,
mówiono o tym w wieczornym programie informacyjnym, w serwisie radiowym. Dziennikarz prasowy rzetelnie opracowywał artykuł, który pojawiał
się kolejnego dnia w gazecie. Dzień później ktoś o odpowiednich kompetencjach się do tego ustosunkował, a publicysta napisał o minionym fakcie w podsumowaniu tygodnia. Dziś informacja jest niczym
pojawienie się spadającej gwiazdy na niebie. Jeżeli
w porę jej nie zauważymy znika, a jej miejsce zajmuje kolejna, sztucznie rozdmuchana, przemielona na
szybko, przeżuta, wypluta. Każdego dnia w portalach
internetowych pojawiają się setki wiadomości, tysiące komentarzy. Gdy spadną ze strony głównej nikt
ich już nie zauważy. Trafią do archiwum nikomu niepotrzebnej wiedzy. Tylko od czasu do czasu algorytm
Google sprawi, że ktoś trafi na konkretną wiadomość
z bliższej lub dalszej przeszłości, poświęcając jej kilka
minut swojego cennego czasu.
ENGLISH

KRZYSZTOF
KOCZOROWSKI

NEWS

Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem
marki. Na swoim koncie ma ponad 150 nazw,
które stworzył na potrzeby powstających firm,
wprowadzanych na rynek produktów oraz usług.
Opracował i wdrożył kilkadziesiąt strategii
komunikacyjnych zarówno dla międzynarodowych
korporacji, jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego
jedzenia, kina oraz podróży.

D

ocierają do nas zewsząd, często nieproszone.
Podobno ich ilość duplikuje się co kilka lat…
Bombardowani niezliczoną ilością informacji,
mamy coraz mniej możliwości aby się schować, odciąć
od świata, nie przejmować się, ewakuować, wyciszyć.
Jednocześnie w ostatnim czasie cienka granica pomiędzy rzetelnymi wiadomościami a „fake newsami” zaciera się coraz bardziej. Wielu ludziom wydaje się, że wszystkie informacje serwowane przez portale internetowe to
najprawdziwsza prawda. Tymczasem to często bezmyślnie powtarzana, przeinaczana, nieweryfikowana przez
nikogo bzdura.
Głównym zadaniem stacji informacyjnych jest przekazywanie nam newsów ze świata. Zgadza się! Czasem mam
jednak wrażenie, że kilka wybranych wiadomości powtarzanych jest do znudzenia, przez cały dzień. Wymiętolone
na wszystkie strony, ocenione na szybko przez niezliczonych publicystów, komentatorów, samozwańczych ekspertów, a nawet celebrytów, zajmują naszą uwagę.
Gros wydarzeń, które przecież każdego dnia ma miejsce
na świecie, nie trafia natomiast na ekrany w ogóle. Z różnych powodów nie przebijają się do głównego nurtu,
niegodne by się nimi zająć, bo na przykład zadziały się
gdzieś w Afryce, Ameryce Południowej albo w „nieatrakcyjnej” części Azji.
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It comes from everywhere, often unwelcome. Its amount
is said to double every couple of years… We are bombarded with countless information, unable to hide, cut off from
the world, not to worry, step back, calm things down. At
the same time, the fine line between reliable information
and ‘fake news’ is becoming more and more blurred. Many
people think that all information published by news sites is
true, while in reality, it is often mindlessly repeated, contorted, unverified rubbish.
The main role of news stations is to report news from
the world. That is true! But I sometimes have the impression that certain news is repeated over and over, all day
long. Rumpled, casually read by countless reporters,
commentators, self-proclaimed experts, or even celebrities fishing for attention. Meanwhile, most of the events
happening in the world every day are not reported at
all. For different reasons, they do not get into the mainstream; they are unworthy of our attention as they took
place somewhere in Africa, South America or the ‘unattractive’ part of Asia.
Several dozen years ago, the life cycle of a piece of news
was at least a few days. Something happened; it was reported in the evening news, on the radio. A press journalist
worked on an article with diligence, and the article was
published on the following day in a newspaper. Next, a person competent in the field provided their opinion on the
subject, and the journalist referred to the event in a weekly
review. Today, a piece of information is like a falling star.
Unless we spot it, it disappears and is replaced by another,
blown up, rumpled, chewed over and spat out. Every day,
hundreds of news and thousands of comments appear
on news sites. When they slip down the rankings, nobody
will remember them. They will go to an archive of useless
knowledge. Only from time to time, thanks to Google algorithm, someone will find an old piece of news from closer
or distant past and dedicate a few minutes of their precious
time to read it.
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MENOPAUZA
PRZEDWIOŚNIA

JAKUB
WEJKSZNER
Jego główną aspiracją w życiu jest

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

Z

auważam u siebie menopauzę manopauzę jakąś czy inne schorzenia ludzi
pokwitniętych, bo coraz to częściej
niemoc łapie mnie i niechęć dzisiejszych
czasów i świata, a konkretniej to w ogóle
wszystko mnie nudzi.
Więc zastanawiam się czy to ja jestem problemem, czy to może faktycznie świat zrobił
się po prostu po tych latach dwudziestukilku
tak przewidywalny, że już nawet nudny.
Byłem na ten przykład na basenie ostatnio i tam standardowo kilku gości było bez
majtek, kilka dziewcząt wstydziło się swojego
ciała, kilka wręcz odwrotnie, a nawet był nadgorliwy, stereotypowy służbista ratownik,
który kazał mi zdjąć stopy z miejsca, na którym się stopy kładzie. Było nawet trzech patusów, którzy bili się między sobą o dominację
nad niczymkolwiek, patrząc na mnie z pogardą, ale tylko z daleka. Gdy byłem blisko
to bili się między sobą, a gdy byłem daleko to
np. pluli w moim kierunku w celu osiągnięcia
chuj-wie-czego. Wyższości jakiejś nade mną
może. Choć realnie byli niżsi.
Dodatkowo, nudzą mnie filmy, a w filmach
nudzą mnie fabuły. Gdy tysięczny raz oglądam historię, gdzie połowę postaci można

ENGLISH

EARLY SPRING MANOPAUSE

have noticed I show the symptoms of menopause, some manopause or another climacteric condition as more and more often,
I feel a dislike for the present and the contemporary world, and, more specifically, everything bores me.
And so I am wondering whether the problem is me or whether the world did become
so predictable, and even boring, after those
twenty-something years.
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For example, recently, I was at the swimming pool and, as usual, a few guys were not
wearing any pants, a few girls were ashamed
of their body, others on the contrary, and
there was even an over-zealous, typical martinettish bodyguard, who told me to take my
feet off a place intended for feet. There were
even three yahoos, fighting for dominance
over nothing, looking down on me but only
from a distance. When I was close, they were
fighting against each other, and when I was far,
they were spitting in my direction to achieve
fuck-knows-what. Perhaps some superiority.
Although in reality, they were shorter.
On top of that, I am bored with films, with
plots in films. When for a thousandth time, I am
watching a story where half of the characters
can be described as heroic and the other half
as despicable, I am really wondering whether
it works like I like familiar melodies or whether
people watch these films even if they are poor
because they have to do something after all.
I am also bored with politics, because all
the time, it turns out that they are all dicks
etc., so there is no use turning on the TV, because it is all nothing but lies, and perhaps
I would even like to fight for a better world for
me and other people who will come after me
but I feel so powerless and I only watch these
fucks on television like an old man who has already seen it all and laughs because they are
good memes, some real-life stuff.
So I think that perhaps I have grown old
or sunk into a state of torpor as a result of
a lack of winter; that because I did not have
to fight the freezing cold, I have become less
sharp, less strong, less impertinent but jaded,
just like the whole society of jaded clowns. So
perhaps that society has finally taken me in,
because I pay taxes and buy products, so I am
its rightful member, so perhaps the society,
while taking me in, took any quality out of
me, and now I even like those jaded teen songs
about taking the subway.
Or perhaps it is just spring, which is tempting me, making me wait for it, because there
is nothing more important, more important
than the revival.

ZDJĘCIA: 123RF.COM

określić przymiotnikiem bohaterski, a drugą połowę nikczemny to naprawdę się zastanawiam czy to działa na zasadzie cytatu z Rejsu, że lubię melodie, które już słyszałem, czy
też na te filmy ludzie chodzą normalnie, nawet
jeśli są słabe, bo coś trzeba przecież robić.
Nudzi mnie też polityka, bo to się co chwilę okazuje, że wszyscy tam to chuje itd., więc
już nawet nie ma co telewizora włączać, bo
tam też same kłamstwa i nawet może chciałbym powalczyć o lepszy byt dla mnie i ludzi,
co to będą po mnie, ale niemożność straszna
mnie bierze i wtedy już tylko oglądam te faki
w telewizji i żenady jak taki człowiek stary
co wszystko widział i się śmieje, bo to dobre
memy, życiówka mega jest.
Więc myślę sobie, że może się zestarzałem albo brak zimy mnie otępił, nie musząc
walczyć z zamarznięciem stałem się mniej
ostry, mniej silny, mniej hardy, a taki zblazowany jak to całe społeczeństwo zresztą
zblazowanych klaunów. Więc może to właśnie społeczeństwo mnie do siebie wzięło
już ostatecznie, bo płacę podatki i kupuję
produkty, więc jestem już pełnoprawny, toteż może to społeczeństwo wciągając mnie
do siebie, wyciągnęło ze mnie jakąkolwiek
jakość i teraz to nawet podobają mi się te
zblazowane piosenki nastolatków o tym, że
jadą metrem.
Albo może to wiosna po prostu, która
mnie nęci i każe czekać na siebie, bo nic ważniejsze od niej, od odrodzenia.

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

Let’s fly
PORT LOTNICZY ŁAWICA
Z REKORDOWĄ ILOŚCIĄ POŁĄCZEŃ!
POZNAŃ AIRPORT WITH A RECORD
NUMBER OF CONNECTIONS!

Let’s travel
NOWE DESTYNACJE
DOSTĘPNE Z POZNANIA!
NEW DESTINATIONS AVAILABLE
FROM POZNAŃ!

Let's look around
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
W PORCIE LOTNICZYM POZNAŃ-ŁAWICA
WOBEC ZARAŻEŃ KORONAWIRUSA
POZNAŃ AIRPORT AGAINST CORONAVIRUS
INFECTIONS

46–47

L E T ’ S F LY

L E T ’ S F LY

• SkyTeam, który tworzą: Aeroflot, Aerolíneas
Argentinas, Aeromexico, Air Europa Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern
Airlines, China Southern Airlines, Czech Airlines, Delta Air Lines, Kenya Airways, KLM,
Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines, Xiamen Airlines i Garuda Indonesia.
• Oneworld skupiający: American Airlines, US
Airways, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Grupa LATAM: LAN i TAM Airlines,
Malaysia Airlines, Qantas, Royal Jordanian, S7
Airlines, Qatar Airways oraz SriLankan Airlines.
Z dużych portów lotniczych, do których można
wylecieć z Poznania, a z których jest możliwa
dalsza podróż do końcowej destynacji, należy
wymienić:
• Warszawę – obsługiwaną przez LOT,
• Frankfurt n/Menem – Lufthansa,
• Monachium – Lufthansa,
• Kopenhagę – SAS.
W segmencie przewoźników niskokosztowych
warte zainteresowania są następujące połączenia w ramach jednego lub dwóch oddzielnych
biletów (jeżeli dalej nie lecimy tą samą linią lotniczą):
• Norwegian oferuje loty z możliwością transferu do Kopenhagii i Oslo-Gardermoen,
• Ryanair – do Aten, Edynburga i Tel Awiwu,
• Wizzair – do Dublina i Kijowa.
Wśród destynacji obsługiwanych przez tanich
przewoźników są też porty lotnicze dedykowane wyłącznie ekonomicznemu segmentowi połączeń: Londyn Stansted i Luton, Oslo-Torp,
Paryż-Beauvais czy Rzym-Ciampino.

PORT LOTNICZY ŁAWICA
Z REKORDOWĄ ILOŚCIĄ POŁĄCZEŃ!
W NADCHODZĄCYM SEZONIE WIOSNA/LATO 2020 Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA REALIZOWANYCH BĘDZIE 79
POŁĄCZEŃ. OZNACZA TO DUŻE UŁATWIENIE DLA PASAŻERÓW WYLATUJĄCYCH Z POZNANIA, ZWŁASZCZA, ŻE WŚRÓD DESTYNACJI
ZNAJDUJĄ SIĘ WAŻNE PORTY PRZESIADKOWE, Z KTÓRYCH DOLECIEĆ MOŻNA PRAKTYCZNIE DO KAŻDEGO ZAKĄTKA ZIEMI.
TEKST: MACIEJ JAMSZ ZDJĘCIA: 123RF.COM

W

śród przewoźników obsługujących regularne połączenia z Poznania, znajdują się LOT, Lufthansa i SAS,
a także Norwegian, Ryanair i Wizzair z segmentu low cost.
Oznacza to, że wiele podróży przesiadkowych możemy odbyć według wygodnej procedury jednego biletu – odprawia-

my się i nadajemy bagaż tylko jeden raz w porcie, w którym
rozpoczynamy podróż i odbieramy go w porcie docelowym,
bez względu na ilość przesiadek. Należy tylko sprawdzić, czy
wybrany przewoźnik jest stowarzyszony w jednym z sojuszy
linii lotniczych lub czy bilet jest wystawiony w ramach umo-
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wy code-share. Polega ona na tym, że stowarzyszeni przewoźnicy sprzedają ten sam lot pod
własnym oznaczeniem linii lotniczej i numerem
lotu – kod lotu linii lotniczej. Taki lot obsługiwany jest przez jednego przewoźnika, a bilety są
sprzedawane przez wszystkie współpracujące
linie lotnicze przy użyciu własnego oznaczenia
i numeru lotu.
Obecnie na rynku przewoźników regularnych
funkcjonują trzy stowarzyszenia skupiające największe na świecie linie lotnicze:
• Star Alliance, w skład którego wchodzą:
Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, All Nippon Airways, Asiana, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EgyptAir,
EVA Air, Ethiopian Airlines, LOT, Lufthansa,
SAS, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines,
South African Airways, Swiss International
Air Lines, TAP Portugal, Thai Airways International, Turkish Airlines i United Airlines.

POZNAŃ AIRPORT WITH A RECORD
NUMBER OF CONNECTIONS!
IN THE UPCOMING SPRING/SUMMER
2020 SEASON 79 CONNECTIONS WILL
BE MADE FROM POZNAŃ ŁAWICA
AIRPORT. IT IS EXTREMELY CONVENIENT
FOR PASSENGERS DEPARTING FROM
POZNAŃ, ESPECIALLY SINCE AMONG THE
DESTINATIONS THERE ARE IMPORTANT
TRANSFER AIRPORTS FROM WHICH YOU
CAN GET TO BASICALLY EVERY CORNER
OF THE WORLD.
Among the carriers operating regular connections from Poznań, there are LOT, Lufthansa
and SAS, as well as Norwegian, Ryanair and
Wizzair from the low cost segment. This means
that many connecting flights can be made with
a convenient procedure of one ticket - we check
in and check our luggage only once at the airport

where we start our journey and pick it up at the
destination airport, regardless of the number of
transfers. All you need to do is check if the carrier you have chosen is associated in one of the
airline alliances or if the ticket is issued under
a code-share agreement which works in the following way: the associated carriers sell the same
flight under their own airline designation and
flight number - airline's flight code. Such a flight
is operated by a single carrier and the tickets are
sold by all the associated airlines under their
own designation and flight number.
There are currently three associations of the
world's largest airlines for scheduled carriers:
• Star Alliance, consisting of Aegean Airlines,
Air Canada, Air China, Air India, Air New
Zealand, All Nippon Airways, Asiana, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa
Airlines, Croatia Airlines, EgyptAir, EVA Air,
Ethiopian Airlines, LOT, Lufthansa, SAS, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African
Airways, Swiss International Air Lines, TAP Portugal, Thai Airways International, Turkish Airlines and United Airlines.
• SkyTeam, consisting of Aeroflot, Aerolíneas
Argentinas, Aeromexico, Air Europa Air
France, Alitalia, China Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Czech
Airlines, Delta Air Lines, Kenya Airways, KLM,
Korean Air, Middle East Airlines, Saudi Arabia,
TAROM, Vietnam Airlines, Xiamen Airlines and
Garuda Indonesia.
• Oneworld, consisting of American Airlines, US
Airways, British Airways, Cathay Pacific, Finnair,
Iberia, LATAM Group: LAN and TAM Airlines,
Malaysia Airlines, Qantas, Royal Jordanian, S7
Airlines, Qatar Airways and SriLankan Airlines.
The large airports which you can reach from
Poznań and then travel further to your final destination include:
• Warsaw – operated by LOT,
• Frankfurt am Main – operated by Lufthansa,
• Munich – operated by Lufthansa
• Copenhagen – operated by SAS.
In the low-cost carrier segment, the following
routes are worth considering in one or two separate tickets (if you choose not to continue to fly
with the same airline):
• Norwegian offers flights with transfers to Copenhagen and Oslo-Gardermoen,
• Ryanair offers flights to Athens, Edinburgh
and Tel Aviv,
• Wizzair offers flights to Dublin and Kiev.
Among the destinations handled by low-cost
carriers there are also airports dedicated exclusively to the economic segment: London Stansted and Luton, Oslo-Torp, Paris-Beauvais or
Rome-Ciampino.

W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO RUCH LOTNICZY NA DZIEŃ WYDANIA CZASOPISMA
ZOSTAŁ WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA.

!

48–49

L E T ’ S F LY

L E T ’ S F LY

niejszych ukraińskich przybytków o niebywałej
historii i kulturze. Przyciąga urokliwą architekturą, pośród której znaleźć można liczne
kościoły i zamkowe ruiny na obrzeżach miasta,
a historyczne centrum wpisane zostało na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oryginalność i niepowtarzalność zabudowy, wynikającej
z mozaiki kulturowej dawnych mieszkańców,
widać tu na każdym kroku. Lwów słynie również
z czekoladowych słodkości, produkowanych od
pokoleń w rodzinnych cukierniach.

KOPENHAGA (DANIA)

NOWE DESTYNACJE
DOSTĘPNE Z POZNANIA!
PAFOS (CYPR)
Bajeczne, piaszczyste plaże, krystaliczna, turkusowa woda,
malownicze krajobrazy i śródziemnomorski klimat z piękną pogodą przez cały rok – to kwintesencja Cypru. To raj dla
fanów aktywnego wypoczynku, a klimatyczne restauracje ze
znakomitym jedzeniem oraz wyjątkowa mieszanka tradycji,
przyrody i kultur sprawią, że nikt nie będzie się tu nudził.
W Pafos znajdziemy rozbudowaną bazę hotelowo-rekreacyjną oraz bogactwo zabytków z różnych epok, bowiem jest
ono w całości wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Legenda głosi, że u wybrzeży miasta z morskiej piany
wyłoniła się grecka bogini miłości – Afrodyta. Miejsce to,
nazywane Skałą Afrodyty, jest jednym z najchętniej fotografowanych na Cyprze.

PODGORICA (CZARNOGÓRA)

LUBIMY ZWIEDZAĆ NOWE MIEJSCA, A W OFERCIE POZNAŃSKIEJ
ŁAWICY NOWYCH DESTYNACJI NA PEWNO W NAJBLIŻSZYM CZASIE
NIE ZABRAKNIE. NA ROK 2020 ZAPOWIEDZIANO AŻ 13 NOWOŚCI
WŚRÓD WSZYSTKICH POŁĄCZEŃ, W TYM 5 REJSÓW REGULARNYCH –
OSLO-GARDERMOEN I KOPENHAGĘ, OBSŁUGIWANE PRZEZ NOWEGO
PRZEWOŹNIKA NORWEGIAN, ORAZ PAFOS, PODGORICĘ I LWÓW,
REALIZOWANE PRZEZ LINIĘ RYANAIR. SPRAWDŹMY CO OFERUJĄ
NOWE, DOSTĘPNE BEZPOŚREDNIO Z POZNANIA KIERUNKI.
TEKST: MARTA NOWACKA ZDJĘCIA: 123RF.COM

Czarnogóra – urzekający, choć niewielki, bałkański kraj,
zwany jest perłą Adriatyku. Krajobraz jest tu bardzo urozmaicony – kusi górskimi szczytami, piaszczystymi plażami
z klimatycznymi zatoczkami na tle lazurowego morza, dziewiczą przyrodą i malowniczymi zakątkami. To wciąż mało
popularne wakacyjnie miejsce, którym nie zawładnęła jeszcze masowa turystyka, dlatego wypoczynek z dala od zgiełku
codzienności jest tu gwarantowany. Wyruszmy więc na szlak
przygody i osobiście odkryjmy ten przepiękny, gościnny kraj.
A dla wielbicieli Bałkanów połączenie do Podgoricy to przebojowa propozycja, dająca możliwość zwiedzenia Czarnogóry,
Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa czy Macedonii.

LWÓW (UKRAINA)
Lwów znajduje się w czołówce najchętniej odwiedzanych
przez turystów miast wschodniej Europy – to jeden z najpięk-

W Danii każdy znajdzie coś dla siebie – największe w Północnej Europie akwarium, parki
wodne, a wokół urokliwe portowe miasteczka.
W Kopenhadze z kolei mieści się najstarszy park
rozrywki – Ogrody Tivoli. Będąc tu warto zobaczyć też pomnik Małej Syrenki – najsłynniejszą
rzeźbę w Danii i symbol miasta.
Kopenhaga, położona nad samą cieśniną
Sund, ma wszystko, by być miejscem przyjaznym do mieszkania i atrakcyjnym dla turystów.
Przestrzenny układ aglomeracji, nowatorskie
rozwiązania architektoniczne, zabytki, plaża,
port i jedno z najnowocześniejszych lotnisk w tej
części Europy – to wszystko sprawia, że do stolicy Danii chce się wracać.

OSLO-GARDERMOEN
(NORWEGIA)
Masz ochotę na wakacje w nordyckim stylu? Wybierz się do Oslo – stolica i zarazem największe
miasto Norwegii, położone wśród lasów, kusi
bogatym życiem kulturalnym oraz niezwykłym
połączeniem bliskości natury z miejskim stylem
życia. Tradycja kontrastuje tu z nowoczesnością, a wiele fantastycznych galerii, muzeów,
parków, restauracji, kawiarni i pubów czeka, aż
je odkryjesz.
Koniecznie wybierz się też na rejs po fiordach lub wyspach. Przyroda jest tu bardzo bliska
mieszkańcom – spotkasz ją na każdym kroku.
Zapierające dech w piersiach widoki malowniczych norweskich lasów, gór i jezior z pewnością
na długo pozostaną w pamięci.
IN ENGLISH

NEW DESTINATIONS AVAILABLE
FROM POZNAŃ!
WE LIKE VISITING NEW PLACES AND
THE OFFER OF POZNAŃ AIRPORT WILL
HAVE PLENTY OF DESTINATIONS TO
CHOOSE FROM IN THE NEAREST FUTURE.
2020 WILL SEE AS MANY AS 13 NEW
DESTINATIONS, INCLUDING 5 SCHEDULED
FLIGHTS – OSLO-GARDERMOEN AND
COPENHAGEN, OPERATED BY THE NEW
CARRIER NORWEGIAN, AND PAPHOS,
PODGORICA AND LVIV, OPERATED BY

RYANAIR. LET'S CHECK OUT WHAT THE
NEW DESTINATIONS AVAILABLE DIRECTLY
FROM POZNAŃ HAVE TO OFFER.

PAPHOS (CYPRUS)
Fabulous, sandy beaches, crystal-clear, turquoise water, picturesque landscapes and Mediterranean climate with beautiful weather all
year round – this is the essence of Cyprus. It is
a paradise for fans of active leisure, whereas cosy
restaurants with excellent food and a unique
blend of tradition, nature and cultures will certainly appeal to everyone.
In Paphos you will find an extensive hotel
and recreation base and a wealth of monuments
from different eras as it is fully inscribed on the
UNESCO World Heritage List. Legend has it
the Greek goddess of love – Aphrodite emerged
from the sea foam off the coast of the city. This
place, called the Rock of Aphrodite, is one of the
most frequently photographed places in Cyprus.

PODGORICA
(MONTENEGRO)
Montenegro – a charming, however small,
Balkan country, is called the pearl of the
Adriatic. The landscape here is very varied
– it lures with mountain peaks, sandy
beaches with climatic bays against the
background of azure sea, virgin nature and
picturesque spots. It is still not a popular
holiday destination and has not yet been
discovered by mass tourism, so resting
away from the hustle and bustle of everyday
life is guaranteed here. Let's set off on an
adventure and discover this beautiful,
hospitable country for ourselves. And for
the lovers of the Balkans, a connection to
Podgorica is a real hit, giving the opportunity
to visit Montenegro, Albania, Bosnia and
Herzegovina, Kosovo or Macedonia.

LVIV (UKRAINE)
Lviv is one of the most popular tourist destinations in Eastern Europe – it is one of the
most beautiful Ukrainian places of extraor-

dinary history and culture. It attracts with its
charming architecture with find numerous
churches and castle ruins on the outskirts of
the city. Its historical centre has been included in the UNESCO World Heritage List. The
originality and uniqueness of the buildings
stemming from the cultural mosaic of the
former inhabitants can be seen everywhere.
Lviv is also famous for its chocolate sweets,
which have been produced for generations in
family confectioneries.

COPENHAGEN (DENMARK)
Denmark will cater for every tastes. Here you can
find the largest aquarium in Northern Europe,
water parks, and the charming harbour towns.
Copenhagen is home to the oldest amusement
park – the Tivoli Gardens. While in Copenhagen,
it is also worth seeing the monument of the Little
Mermaid – the most famous sculpture in Denmark and the symbol of the city.
Copenhagen, located on the very strait of
the Sund, is a friendly place to live and attractive place to visit for tourists. The spatial layout
of the agglomeration, innovative architectural
solutions, monuments, beach, port and one of
the most modern airports in this part of Europe
– it all makes you want to come back to the capital of Denmark.

OSLO-GARDERMOEN
(NORWAY)
Do you feel like having holiday a Nordic
style? Go to Oslo – the capital city and the
largest city in Norway, situated in the midst
of forests, and enjoy a rich cultural life and
a unique combination of proximity to nature
and urban lifestyle. Here tradition contrasts
with modernity, and many fantastic galleries,
museums, parks, restaurants, cafés and pubs
are waiting to be discovered.
Make sure to take a cruise on the fjords or islands. Nature is very close to the locals’ heart and
you'll find it everywhere. Breath-taking views of
Norway's picturesque forests, mountains and
lakes will stay with you for a long time.

W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO RUCH LOTNICZY NA DZIEŃ WYDANIA CZASOPISMA
ZOSTAŁ WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA.
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pięknych parkach, zrelaksować się na plaży
czy zajadać się hiszpańskimi przysmakami.
Mówi się, że to miasto Gaudiego, bo właśnie tutaj znajduje się najwięcej zabytków
i dzieł tego artysty – bazylika Sagrada Familia, jeden z najbardziej charakterystycznych budynków nie tylko w Barcelonie, ale
i w całej Hiszpanii, bajkowy Park Güell czy
kamienice Casa Batlló i Casa Milà z nietypowymi fasadami.

RUSZAJ NA WAKACJE
PROSTO Z ŁAWICY!
CORAZ WIĘCEJ ROZMAITYCH DESTYNACJI JEST DOSTĘPNYCH
BEZPOŚREDNIO Z PORTU LOTNICZEGO ŁAWICA. W SIATCE
WSZYSTKICH POŁĄCZEŃ (REGULARNYCH I CZARTEROWYCH) NA
SEZON WIOSNA/LATO 2020 JEST ICH JUŻ 79!
TEKST: MARTA NOWACKA ZDJĘCIA: 123RF.COM

K

ierunki realizowane w ramach połączeń rejsowych to
oferta szczególnie dla tych, którzy kochają popularne
city breaki – idealne rozwiązanie na dłuższy, wakacyjny weekend. Poznajcie niektóre z miejsc wartych uwagi spośród 36
regularnych destynacji dostępnych z poznańskiego lotniska.

PARYŻ BEAUVAIS (FRANCJA)

KUTAISI (GRUZJA)

Francja to kraj z przebogatą historią i kulturą oraz jedną z najsłynniejszych kuchni świata. Każdy znajdzie tu
coś dla siebie – ponadczasowe perły architektury średniowiecznej oraz francuskiego baroku, cudowne plaże
na wybrzeżu południowym, regiony winiarskie i słynne
winnice czy miejsca na romantyczny wypad we dwoje,
takie jak Paryż – zawsze pełne energii i elegancji miasto
świateł i miłości, z niezliczoną ilością atrakcji, restauracji, kawiarni i butików. Nie ma chyba innej stolicy europejskiej, którą otacza większy splendor wyjątkowości.
To romantyczne i metropolitalne miasto jest uznawane
za stolicę mody i szyku, wyjątkowych dzieł sztuki oraz
owianych legendą kabaretów.

Kutaisi, miasto w zachodniej Gruzji, jest
dawną stolicą państwa, a obecnie siedzibą
parlamentu. Warto zatrzymać się tutaj choć
na chwilę, bowiem znajdziemy tu sporo zabytków potwierdzających jego długą i ciekawą historię – niegdyś było stolicą m.in. Imperium
Abchaskiego i królestwa Imeretii. Koniecznie
trzeba zobaczyć Katedrę Bagrata i Monastyr
Gelati, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W okolicach Kutaisi jest też mnóstwo innych atrakcji, a samo miasto jest znakomitą
bazą wypadową do poznania tego fascynującego kraju, pełnego zapierających dech
w piersiach krajobrazów, pierwotnej przyrody
i zabytków.

BILLUND (DANIA)
Dania to kierunek idealny na ekscytującą rodzinną wycieczkę – atrakcji dla najmłodszych tu nie zabraknie – wszak to
stolica LEGO®. Sławna na całym świecie firma ma swą siedzibę w urokliwym miasteczku Billund, w którym powstał
pierwszy Legoland®. Ciekawe budynki i słynny park rozrywki sprawiają, że jest to idealne miejsce dla wszystkich tych,
którzy wciąż mają młode serce.
Oprócz Legolandu®, inne popularne atrakcje w Billund
to ogromny aquapark Lalandia czy sławne Zoo Givskud,
a w każdym zakątku miasta znajduje się plac zabaw dla dzieci i dorosłych.

CORK (IRLANDIA)

ATENY (GRECJA)
Ateny to miasto bogów i bogiń, kolebka filozofii oraz miejsce
narodzin hedonizmu. To jedno z najstarszych i najwspanialszych miast na świecie. Nietrudno tu znaleźć bogactwo starożytnych greckich świątyń, pałaców i innych historycznie
ważnych budynków. Czy potrzeba czegoś więcej, by poczuć
tę starożytną atmosferę i majestat Grecji? Rano możesz wybrać się na spacer uroczą promenadą, a w ciągu dnia zwiedzić
przepiękne antyczne ruiny. Z podziwianiem Akropolu poczekaj do zachodu słońca, a wieczorem wybierz się do baru, żeby
posmakować greckiego życia nocnego.

BARCELONA-GIRONA
(HISZPANIA)
Barcelona – stolica Katalonii i drugie największe miasto Hiszpanii, cieszy się ogromną popularnością wśród turystów przez cały
rok. Przyciąga nie tylko wyjątkową architekturą, ale też klimatycznymi uliczkami i ciekawymi muzeami. Można tu spacerować po

Cork to największe miasto południowej części
Zielonej Wyspy. Nazywane przez wielu „buntowniczym”, jest miejscem o wyjątkowym klimacie, pełnym gwarnych pubów, fantastycznych
galerii i muzeów, a także absolutną mekką dla
prawdziwych smakoszy. Warto zwiedzić też
okoliczne zamki, piękne ogrody, muzeum poświęcone słynnej irlandzkiej whiskey czy położoną na małej wyspie w centrum Cork Harbour starą fortecę i więzienie – Cork Spike Island
– zwycięzcę konkursu na największą atrakcję
turystyczną Europy. Można tu ciekawie spędzić
miejski urlop, będąc przez cały czas w samym
sercu zniewalających krajobrazów południowo-zachodniej Irlandii!

TEL AWIW (IZRAEL)
Magia Izraela na wyciągnięcie ręki bezpośrednio z poznańskiego lotniska Ławica. Jego bezkonkurencyjne starożytne dziedzictwo czyni go
jednym z najbardziej inspirujących kierunków
turystycznych na świecie. Kraj o przebogatej
historii – kolebka kultury żydowskiej i stolica
miłośników Ziemi Świętej, to ciekawa alternatywa dla fanów terenów położonych w obszarze
Morza Czerwonego czy Śródziemnego. Obok historycznych zabytków, z których wiele znajduje
się w Jerozolimie, Tel Awiw to tętniące życiem
przez całą dobę, kosmopolityczne miasto z kwitnącą, nowoczesną kulturą.

MALTA-LUQA (MALTA)
Słoneczna wyspa Malta z pięknymi plażami
i przebogatą, fascynującą historią to miejsce,

które z pewnością przypadnie do gustu wszystkim fanom śródziemnomorskiej atmosfery. To
wysunięty najdalej na południe kraj Europy,
a także jedno z najmniejszych państw naszego
kontynentu, jednak wakacyjna dusza znajdzie
tu wszystko, czego potrzebuje – słońce, błękitną wodę, lokalne wino, wspaniałe zabytki i liczne, turystyczne atrakcje. Tu zawsze jest ciepło
i przyjemnie! Niesamowita przyroda i otaczająca zewsząd oszałamiająca sceneria oraz szeroki
wybór restauracji i barów oferujących przysmaki tutejszej kuchni to przepis na niezapomniane,
leniwe wakacje.

BUDAPESZT (WĘGRY)
Węgry to kraj uzupełniających się kontrastów –
cuda natury mieszają się tu z dziełami stworzonymi przez człowieka. Budapeszt to kulturalny
klejnot położony w samym sercu Europy – idealna destynacja turystyczna dla szukających
ekonomicznego wariantu krótkiego urlopu
w niesamowitym mieście. Znajdziemy tu modne
puby mieszczące się w klimatycznych ruinach,
neogotycki budynek parlamentu, porównywalny z londyńskim Palace of Westminster, zamek
Buda górujący nad miastem i rzeką Dunaj, imponujące mosty, otwarte łaźnie termalne i aż 100
spa – Węgry posiadają wiele gorących źródeł,
a poza stolicą, która ma status uzdrowiska, jest
ich jeszcze ponad 900.

RZYM-CIAMPINO (WŁOCHY)
Włochy kojarzą się przede wszystkim z kawą,
pizzą, makaronami, modą oraz jedną z najbogatszych kultur świata. Słodkie życie, tzw. la
dolce vita – to hasło towarzyszące wakacjom
w słonecznej Italii. Wszystkie drogi prowadzą
do Rzymu – stolica Włoch, Wieczne Miasto,
jedno z najpiękniejszych i najbardziej romantycznych miejsc, to dziś nowoczesne centrum
przesiąknięte historią, które nieustannie zachwyca. Starożytny Panteon, majestatyczne
Koloseum czy romantyczna fontanna di Trevi
– wycieczka do Rzymu to idealny pomysł na
city break, bowiem główne atrakcje można
zwiedzić pieszo w weekend.

W I Ę C E J N A A N YRUCH
W H E RLOTNICZY
E.PL
W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
NA DZIEŃ WYDANIA CZASOPISMA
ZOSTAŁ WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA.
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restaurants and bars offering delicacies of
the local cuisine are a recipe for an unforgettable, lazy holiday.

BUDAPEST (HUNGARY)

There are many other attractions around Kutaisi, and the city itself is an excellent base
for exploring this fascinating country, full of
breath-taking landscapes, primeval nature
and historical sites.

BARCELONA-GIRONA (SPAIN)

IN ENGLISH

GO ON VACATION DIRECTLY FROM
POZNAŃ AIRPORT!
MORE AND MORE DIFFERENT DESTINATIONS ARE AVAILABLE DIRECTLY FROM POZNAŃ AIRPORT. THE NETWORK
OF ALL CONNECTIONS (REGULAR AND CHARTER) FOR THE
SPRING/SUMMER 2020 SEASON ALREADY INCLUDES 79!
Varied offer of destinations that can be reached by plane
is addressed especially to those who love the popular city
breaks – an ideal solution for a longer, holiday weekend.
Take a closer look at some of the places worth seeing out
of 36 regular destinations available from Poznań Airport.

BILLUND (DENMARK)
Denmark is an ideal destination for an exciting family
trip. There are plenty of attractions for the youngest travellers. After all, it is the capital of LEGO®. The world-famous company is based in the charming town of Billund,
where the first Legoland® was developed. Interesting
buildings and the famous amusement park make it an
ideal place for those who are still young at heart.
Apart from Legoland®, other popular attractions in Billund include huge Lalandia Aquapark or famous Givskud
Zoo. Additionally, and there is a playground for children
and adults in every corner of the city.

PARIS BEAUVAIS (FRANCE)
France is a country with extremely rich history and culture and one of the most famous cuisines in the world.
France caters for all tastes – timeless pearls of medi-

eval architecture and French Baroque, wonderful beaches
on the south coast, wine regions and famous vineyards, or
places for a romantic getaway for two, such as Paris – always
full of energy and elegance, a city of lights and love, with
countless attractions, restaurants, cafés and boutiques.
There is probably no other European capital surrounded by
greater splendour of uniqueness. This romantic and metropolitan city is considered the capital of fashion and chic,
unique works of art and legendary cabarets.

Barcelona, the capital of Catalonia and the
second largest city in Spain, is very popular
with tourists all year round. It lures not only
with unique architecture, but also atmospheric streets and interesting museums. Here
you can stroll through beautiful parks, relax
on the beach or enjoy Spanish delicacies.
It is said that this is the city of Gaudi, because it is here where the most monuments
and works of this artist are located – the
Sagrada Familia Basilica, one of the most
characteristic buildings not only in Barcelona, but also in Spain, the fairytale-like Park
Güell or the tenement houses Casa Batlló
and Casa Milà with unusual facades.

KUTAISI (GEORGIA)
Kutaisi, a city in western Georgia, is the former capital of
the country and now the seat of its parliament. It is worth
stopping here at least for a while as here you can find a lot
of historical sites confirming its long and interesting history. For instance, it used to be the capital of the Abkhazian Empire and the Kingdom of Imeretia. It is necessary
to see the Bagrata Cathedral and the Gelati Monastery,
which is a UNESCO World Heritage Site.

The magic of Israel is within your reach directly from Poznań Airport. Its unrivalled
ancient heritage makes it one of the most
inspiring tourist destinations in the world.
A country with a rich history – the cradle
of Jewish culture and the capital of the Holy

ATHENS (GREECE)

ROME-CIAMPINO (ITALY)
MALTA-LUQA (MALTA)
The sunny island of Malta with its beautiful beaches and rich, fascinating history is
a place that will certainly appeal to all fans
of the Mediterranean atmosphere. It is the
southernmost country in Europe and one
of the smallest countries on our continent,
but a seasoned holidaymaker will find here
everything they need – sun, blue water,
local wine, wonderful historical sites and
numerous tourist attractions. It is always
warm and pleasant here! Amazing nature,
stunning scenery and the wide range of

Italy is mainly associated with coffee, pizza,
pasta, fashion and one of the richest cultures
in the world. Sweet life, so called la dolce
vita, is the slogan of holiday in sunny Italy.
All roads lead to Rome – the capital of Italy,
the Eternal City, one of the most beautiful
and romantic places, is today the modern
centre permeated with history, which constantly delights. Ancient Pantheon, majestic
Colosseum or romantic Fountain di Trevi
– a trip to Rome is a perfect idea for a city
break, as the main attractions can be visited
on foot at the weekend.

CORK (IRELAND)
Cork is the largest city in the southern part
of the Emerald Isle. This city is often referred to as "rebellious" and it is the place
with a unique atmosphere, full of bustling
pubs, fantastic galleries and museums, and
an absolute mecca for true gourmets. You
should also visit the surrounding castles,
beautiful gardens, the museum dedicated to
the famous Irish whiskey or the old fortress
and prison – Cork Spike Island, located on
a small island in the centre of Cork Harbour
– the winner of the competition for the biggest tourist attraction in Europe. You can
spend an interesting urban holiday here,
staying all the time in the heart of the captivating landscapes of south-western Ireland!

Athens is the city of gods and goddesses, the cradle of
philosophy and the birthplace of hedonism. It is one
of the oldest and most magnificent cities in the world.
One can easily find here the wealth of ancient Greek
temples, palaces and other historically significant
buildings. Do you need more to feel the ancient atmosphere and majesty of Greece? In the morning you can
take a walk on the lovely promenade and during the
day you can visit beautiful ancient ruins. Wait until
sunset to admire the Acropolis and in the evening go
to a bar to check out Greek nightlife.

Land lovers – Is an interesting alternative for
those who like areas located in the Red Sea
or Mediterranean. Tel Aviv prides itself on
historical sites, many of which are located
in Jerusalem, but other than that it is a cosmpolitan city, bustling with life 24/7, with
flourishing modern culture.

Hungary is a country of complementary contrasts – natural wonders are mixed here with
man-made works. Budapest is a cultural gem
located in the heart of Europe – an ideal tourist destination for those looking for a budget
option for a short holiday in an amazing city.
You will find here trendy pubs located in
climatic ruins, the neo-Gothic parliament
building, comparable to the London Palace
of Westminster, Buda Castle towering over
the city and the Danube River, impressive
bridges, open thermal baths and as many as
100 spas. Hungary has many hot springs, and
apart from the capital, which has the status
of a spa, there are over 900 of them.

TEL AVIV (ISRAEL)
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Informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczące profilaktyki koronawirusa SARS-CoV-2, znajdują się na podanych stronach
internetowych:
•gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/
• gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
IN ENGLISH

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
W PORCIE LOTNICZYM POZNAŃ-ŁAWICA
WOBEC ZARAŻEŃ KORONAWIRUSA
SŁUŻBY POZNAŃSKIEGO LOTNISKA W POROZUMIENIU Z POWIATOWĄ STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
W POZNANIU, MONITORUJĄ SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z MOŻLIWYM ZARAŻENIEM KORONAWIRUSEM.
ZDJĘCIA: 123RF.COM

W

związku z sytuacją epidemiologiczną
w Chinach, Korei Południowej oraz we
Włoszech informujemy, że wszystkie służby Portu Lotniczego Poznań-Ławica współpracują na
bieżąco z Głównym Inspektoratem Sanitarnym,
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, służbami państwowymi, przewoźnikami lotniczymi, agentem handlingowym
oraz pozostałymi lotniskami w Polsce.

Pasażerowie przylatujący do Poznania
z regionów, gdzie odnotowano zachorowania
na koronawirusa SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi GIS muszą liczyć się z adekwatnymi procedurami, a w tym poddawaniu się
kontroli temperatury ciała oraz wypełnieniu
na pokładzie samolotu karty lokalizacyjnej,
którą otrzymują wraz z ulotkami informacyjnymi GIS o postępowaniu wobec zagrożenia

zarażeniem. Temperatura mierzona jest przez
ratowników medycznych Lotniskowej Służby
Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG) za pomocą
bezdotykowych pirometrów, na pokładzie
samolotu bądź po opuszczaniu przez podróżnych pokładu. Kontrole prowadzone będą do
odwołania. Ponadto w toaletach znajdujących
się w terminalu zamontowano dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

Linie lotnicze niezależnie mogą także stosować prewencyjnie możliwość wypełniania
kart lokalizacyjnych. Podróżni powinni liczyć
się również z możliwymi, wspomnianymi
wyżej procedurami na rejsach z innych kierunków w sytuacji zgłoszenia przez kapitana
samolotu prawdopodobieństwa wystąpienia
u pasażera objawów zarażenia.
Przypominamy, że z punktu widzenia
zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania
do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru
i Tajwanu. W przypadku zaobserwowania
u siebie możliwych objawów, takich jak wysoka temperatura ciała, kaszel, duszności
i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie
prosimy o powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się na
oddział zakaźny szpitala. Zwracamy także
uwagę na niezbędne przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie
rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na
bazie alkoholu (min. 60%).

PREVENTIVE MEASURES AT
POZNAŃ AIRPORT AGAINST
CORONAVIRUS INFECTIONS
THE SERVICES OF POZNAŃ AIRPORT, IN
CONSULTATION WITH THE DISTRICT SANITARY
AND EPIDEMIOLOGICAL STATION IN POZNAŃ,
MONITOR THE SITUATION RELATED TO
A POSSIBLE CORONAVIRUS INFECTIONS.
In connection with the epidemiological situation
in China, South Korea and Italy, we would like to
inform you that all services of Poznań Airport
cooperate on an ongoing basis with the Chief
Sanitary Inspectorate, the District Sanitary
and Epidemiological Station in Poznań, state
services, air carriers, handling agent and other
airports in Poland.
According to the Chief Sanitary Inspectorate’s guidelines, the passengers arriving in
Poznań from the regions where the SARS-CoV-2
coronavirus infections have been reported must
be aware of appropriate procedures, including
body temperature controls and filling in a location card on the plane, which they receive
together with the Chief Sanitary Inspectorate
information leaflets on how to deal with the

risk of infection. The temperature is measured
by the Medical Rescue Service and Firefighting
Service (LSRG) using non-contact pyrometers,
either on board or after the travellers have got off
the plane. Checks will be carried out until further notice. Additionally, dispensers with hand
disinfectant have been installed in the toilets
located in the terminal.
Airlines may also use the possibility of filling
in the location cards independently. Passengers
should also take into account the possible procedures mentioned above on flights from other
directions if a captain of the aircraft reports
a passenger shows the symptoms of infection.
We would like to remind you that from the
point of view of the epidemiological threat,
the Chief Sanitary Inspector does not recommend travelling to China and South Korea, Italy, Iran, Japan, Thailand, Vietnam, Singapore
and Taiwan. If you notice any possible symptoms such as high temperature, coughing,
shortness of breath and breathing difficulty,
please immediately notify the Sanitary Inspector or report to the Infectious Disease Ward of
the hospital. Also, make sure to observe the basic hygiene rules, including frequent washing
of hands with soap and water, and if this is not
possible, disinfect them with alcohol-based liquid/gel (min. 60%).
Information of the Chief Sanitary Inspectorate
concerning the prevention of SARS-CoV-2 coronavirus can be found on:
•gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/
• gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
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Fot. Lucien Pissarro (1863-1944), Kobiety pielące trawę, 1894

come from the prestigious collection of the
Ashmolean Museum (Oxford). The exhibition
has been enriched with 10 works from Feliks
"Mangghi" Jasieński's collection from the National Museum in Cracow and a 19th century
graphic workshop.
Fot. Hala Strążyska. Widok na szałasy na Polanie Strążyskiej.
W tle Giewont. Tatry, lata 50, Fotoplastykon Poznański

WARTO ZOBACZYĆ!

SIEDZISKO. KRZESŁO. TRON.
PLAKATY ZE ZBIORÓW MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

POZNAŃ
ZAPRASZA
NIEZNANY IMPRESJONIZM:
MANET, PISSARRO I IM
WSPÓŁCZEŚNI
9.01–29.03.2020, CENTRUM KULTURY
ZAMEK WWW.CKZAMEK.PL
Ekspozycja pozwala nie tylko odkrywać prawdziwie modernistyczny charakter tego mniej
znanego dorobku impresjonistów, ale ukazuje
również twórczość ich poprzedników, którzy
jako pierwsi starali się uzyskać „oryginalne”
grafiki oraz ich następców.
Na wystawie znalazły się 34 prace graficzne takich autorów jak: Camille Pissarro,
Alfred Sisley, Paul Cézanne, Auguste Renoir,
Henri de Toulouse-Lautrec, Édouard Manet, które pochodzą z prestiżowej kolekcji
z Muzeum Ashmolean (Oxford). Ekspozycja
została wzbogacona o 10 prac ze zbiorów
Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego z Muzeum
Narodowego w Krakowie oraz o XIX-wieczny
warsztat graficzny.

FOTOPLASTYKON
POZNAŃSKI: TATRY ZIMĄ
WYSTAWA CZYNNA DO 14.03.2020,
CENTRUM INFORMACJI
KULTURALNEJ
Fotoplastykon to urządzenie służące do
wyświetlania stereofotografii. Dwa, niemal
identyczne zdjęcia, nakładają się na siebie,
tworząc wrażenie trójwymiarowości. Choć
w dzisiejszych czasach technika 3D jest nam
dobrze znana, sto lat temu taka rozrywka
stanowiła niemałą atrakcję.
Wystawa w Fotoplastykonie Poznańskim
tym razem ukazuje Tatry. Lecz nie te, które
znamy. Przyłożywszy oczy do urządzenia
przenosimy się w te rejony turystyczne,
które widzieli nasi dziadkowie jakieś 60
lat temu. Na stereofotografiach znajdziemy
dziką naturę – oszronione drzewa i zasypane śniegiem szczyty, ale również codzienne
życie górali.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

MUZEUM SZTUK UŻYTKOWYCH –
ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO
W POZNANIU, WZGÓRZE PRZEMYSŁA 1
| 8.03-7.06.2020
Krzesło, jako mebel, było obecne w życiu
człowieka od wieków i pojawiało się jako forma siedziska w każdej kulturze i na każdym
kontynencie, obrastając jednocześnie w bogatą i wieloznaczną symbolikę. Krzesło może
oznaczać władzę, pozycję, prestiż, potęgę
i słabość, komfort i wygodę, ale też ból i cierpienie, a nawet śmierć. Jest pewnego rodzaju
metaforą – czasu, miejsca, ale przede wszystkim krzesło jest symbolem człowieka, humanizmu, a to sprawiło, że obok swojej podstawowej funkcji mebla użytkowego, zaistniało
ono w sztuce także jako ważny element działań twórczych, również plakatu.
Wystawa prezentuje najbardziej interesujące przykłady z obszaru plakatu polskiego
i obcego. Prace Guntera Rambowa, Lexa Drewinskiego, Wiesława Wałkuskiego, Henryka
Tomaszewskiego, Andrzeja Pągowskiego,
Jana Lenicy, Karla Míška i wielu innych, w sumie ponad 50 dzieł, to bardzo często plakaty
teatralne, filmowe, literackie i promujące wybitne wydarzenia artystyczne.

THE PHOTOPLASTICON
OF POZNAŃ: THE TATRA
MOUNTAINS IN WINTER
EXHIBITION OPEN UNTIL 14.03.2020,
CULTURAL INFORMATION CENTRE
A photoplasticon is a device used to display
stereophotography. Two, almost identical photographs overlap, creating a three-dimensional
image. Even though nowadays the 3D technique is well known to us, a hundred years ago
such entertainment was quite an attraction.
This time the exhibition in the Poznań Photoplasticon shows the Tatra Mountains. But not
the ones we know already. Having put our eyes
on the device, we move to those tourist areas
that our grandparents saw some 60 years ago.
In stereophotographs we can find wild nature –
frosted trees and snow-covered peaks, but also
everyday life of highlanders.

The exhibition presents the most interesting examples of Polish and foreign
posters. The works of Gunter Rambov, Lex
Drewinski, Wiesław Walkuski, Henryk Tomaszewski, Andrzej Pągowski, Jan Lenica,
Karl Míšek, to name but a few, more than 50
works in total, are very often theatre, film
and literary posters promoting outstanding
artistic events.

UWAGA: ARCYDZIEŁO!
ATTENTION: A MASTERPIECE!

wania Mikołaja I lub Aleksandra II. Zdobione jest z jednej strony pięcioramienną
gwiazdą, a z drugiej wizerunkiem Świętej
Heleny, matki Konstantyna Wielkiego. Ta
święta w kościołach wschodnich otoczona
jest szczególną czcią. Wizerunek w stroju współczesnym czasom Napoleona III
przypomina cesarzową Eugenię, francuską monarchinię, która słynęła z dobroczynności, miała wpływ na politykę i panującą wówczas modę i była wzorcem dla
kobiet wysokiego urodzenia.

WORTH SEEING!

SEAT. CHAIR. THRONE. POSTERS FROM THE COLLECTION
OF THE NATIONAL MUSEUM
IN POZNAŃ

IN ENGLISH

MUSEUM OF APPLIED ARTS –
A BRANCH OF THE NATIONAL MUSEUM
IN POZNAŃ, WZGÓRZE PRZEMYSŁA 1
8.03-7.06.2020
A chair, as a piece of furniture, has been present
in human life for centuries and has appeared
as a form of sitting in every culture and on every continent, while at the same time developing

PORCELAIN GIFT EGG, 1860-1870, ST.
PETERSBURG

PORCELANOWE JAJKO PODARUNKOWE,
1860-1870, SANKT PETERSBURG

IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES

UNKNOWN IMPRESSIONISM:
MANET, PISSARRO AND THEIR
CONTEMPORARIES
9.01-29.03.2020, ZAMEK CULTURE CENTRE
WWW.CKZAMEK.PL
Not only does the exhibition allow to discover the truly modernist character of this lesser-known works of the Impressionists, but also
shows the paintings of their predecessors, who
were the first to try to obtain "original" graphics
and their followers.
The exhibition includes 34 graphic works
by such painters as Camille Pissarro, Alfred
Sisley, Paul Cézanne, Auguste Renoir, Henri de
Toulouse-Lautrec and Édouard Manet, which

a rich and multidimensional symbolism. A chair
can mean power, position, prestige, strength and
weakness, comfort and convenience, but also
pain and suffering or even death. It is a sort of
metaphor - time, place, but most of all, a chair is
a symbol of man, humanism, and this has made
it present in art, besides its essential function as
a functional piece of furniture, also as a significant
element of creative activities, including poster.

W skarbcu Poznańskiego Muzeum Sztuk
Użytkowych na Wzgórzu Przemysła wśród
licznych precjozów znaleźć można obiekt
szczególny – jajko podarunkowe.
W Rosji przez wieki dla upamiętnienia
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa obdarowywano się jajkami. Początkowo były to
zdobione jaja kurze i gęsie, potem wykonywano je z drewna, rzeźbiono w kości, z metali
szlachetnych, półszlachetnych kamieni czy
porcelany. Jajko z kolekcji poznańskiego
muzeum powstało w Cesarskiej Manufakturze Porcelany w Petersburgu w czasach panoFot. Plakat do filmu „Posada”, Waldemar Świerzy, 1964

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

In the treasury of the Poznań Museum
of Applied Arts on Wzgórze Przemysła,
among numerous valuables, there is a special item – a gift egg.
In Russia, for centuries eggs have been
given as gifts to commemorate the Resurrection of Jesus Christ. Initially, they were
embellished eggs of hens and geese, then
they were made of wood, carved in bones,
precious metals, semi-precious stones
or porcelain. The egg from the collection
of the Poznań museum was crafted in the
Imperial Porcelain Manufactory in St. Petersburg during the reign of Nikolai I or Alexander II. It is decorated on one side with
a five-pointed star, and on the other side
with an image of Saint Helena, the mother
of Constantine the Great. This saint in the
eastern churches is treated with an utmost
reverence. The image in the costume of Napoleon III's modern times resembles Empress Eugenia, a French monarchy who
was famous for her charity, influenced
politics and fashion and was a role model
for highborn women.
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i Ida Haendel; po drugie – dokuczały mu zaniki pamięci. Wiele lat później Karl Flesch
stwierdził, że „Chasyd był bez wątpienia jednym z największych talentów skrzypcowych
swojego czasu”, z kolei Fritz Kreisler miał
powiedzieć, że „skrzypek taki jak Heifetz
rodzi się co 100 lat, taki jak Chasyd co 200".
Niestety, zapowiadającą się wielką karierę
Chasyda unicestwiła schizofrenia. Geniusz
skrzypiec zmarł w szpitalu psychiatrycznym
mając zaledwie 27 lat.
W dotarciu do materiałów archiwalnych
pomogło autorowi ebooka Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu,
organizator Międzynarodowych Konkursów
Skrzypcowych im. H. Wieniawskiego.

SPOTTERZY
SPOTTERS

IN ENGLISH

YOSI. THE LIFE AND TIMES OF
JOSEPH CHASID – AN E-BOOK
IN FEBRUARY 2020, AN E-BOOK WAS
PUBLISHED IN ENGLISH – A BIOGRAPHY
OF JOSEPH CHASID (1923-1950), A PHENOMENAL POLISH VIOLINIST OF JEWISH
ORIGIN. THE AUTHOR OF THE BOOK,
WHICH CAN BE DOWNLOADED FREE
OF CHARGE FROM THE WEBSITE WWW.
JOSEFHASSID.COM, IS GERALD S. SPEAR.

YOSI. ŻYCIE I CZASY
JÓZEFA CHASYDA – EBOOK
W LUTYM 2020 R. UKAZAŁ SIĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM EBOOK – BIOGRAFIA JÓZEFA
CHASYDA (1923-1950), FENOMENALNEGO POLSKIEGO SKRZYPKA ŻYDOWSKIEGO
POCHODZENIA. AUTOREM KSIĄŻKI, KTÓRĄ MOŻNA BEZPŁATNIE POBRAĆ ZE
STRONY INTERNETOWEJ WWW.JOSEFHASSID.COM, JEST GERALD S. SPEAR.
TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA
ZDJĘCIA: TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. H. WIENIAWSKIEGO W POZNANIU

W

1935 r. Józef Chasyd wyróżniony został dyplomem honorowym na I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym
im. H. Wieniawskiego w Warszawie. Korespondent „Nowego Dziennika” pisał o nim
w następujących słowach: „Drugie [oprócz
11-letniej Idy Haendel – przyp. aut.] cudowne dziecko z Polski, to Józio Chasyd, 12-letni
chłopczyk o czarnej rozwichrzonej czupry-

nie i mądrem, głębokiem spojrzeniu pięknych oczu. Pochodzi z niezamożnej rodziny
żydowskiej. Jako skrzypek zapowiada się
nadzwyczajnie.”
Chasyd nie zdobył na konkursie poważniejszej nagrody z dwóch powodów – po
pierwsze brali w nim udział tacy giganci
wiolinistyki jak Ginette Neveu, Dawid Ojstrach, Henryk Temianka, Boris Goldsztejn
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In 1935, Joseph Chasid was awarded an honorary diploma at the 1st H. Wieniawski International Violin Competition in Warsaw. The
correspondent of Polish Daily News wrote
about him in the following words: "The second [apart from 11-year-old Ida Haendel – author's note] wonderful child from Poland is
little Joseph Chasid, a 12-year-old boy with
a black, dishevelled hair and a wise, deep look
of beautiful eyes. He comes from an impoverished Jewish family. As a violinist, he promises to be extraordinary."
Chasid did not win a major prize at the
competition for two reasons – first of all,
it was attended by such violin giants as
Ginette Neveu, Dawid Ojstrach, Henryk Temianka, Boris Goldsztejn and Ida Haendel;
secondly, he suffered from memory loss.
Many years later Karl Flesch said that
"Chasid was undoubtedly one of the greatest violin talents of his time", while Fritz
Kreisler was believed to say that "a violinist
like Heifetz is born every 100 years, like
Chasid every 200". Unfortunately, Chasid's
promising great career was annihilated by
schizophrenia. The violin genius died in
a psychiatric hospital at the age of 27.
The author of the e-book was helped by
the Henryk Wieniawski Musical Society in
Poznań, the organizer of the Henryk Wieniawski International Violin Competition.

Airbus A320 Nouvelair, fot./photo: Łukasz Włodarczak (POZnań Airport SPOTTERS)

Boeing 747-422 Atlas Air, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Boeing 767-328ER Omni Air International, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Boeing 737-8AS Ryanair, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

Airbus A320-232 Wizzair, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)
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LISTA STANOWI ORIENTACYJNY STAN POŁĄCZEŃ Z LOTNISKA W POZNANIU NA DZIEŃ 01.03.2020 r.

lotniska?*
Where Can You Fly
*

POŁĄCZENIA CHARTEROWE
CHARTERS DESTINATIONS

(VAR)

(GRO)

(DBV)

(BCN)

(BOJ)

(TIV)
(TGD)

(MAH)

(FAO)
(PMI)
(AGP)

(TIA)
(OLB)

ALBANIA/ALBANIA:

(LEI)

(FNC)

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

(ADB)

Tirana (TIA)

(CTA)
(ZTH)

(AGA)

(BJV)

(NBA)

(KGS)

(FUE)

(RHO)

(ACE)

(TFS)

(AYT)

(LCA)

lato 2020
summer 2020

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

Burgas (BOJ)

lato 2020
summer 2020

Korfu (CFU)

Warna (VAR)

lato 2020
summer 2020

Kos (KGS)

(SLL)

(RKT)

CHORWACJA/CROATIA:

lato 2020
summer 2020

Dubrownik (DBV)

lato 2020
summer 2020

lato 2020
summer 2020
lato 2020
summer 2020

Saloniki (SKG)

(HRG)

CYPR/CYPRUS:
(RMF)

Zakintos (ZTH)

Larnaca (LCA) nowość / new
lato 2020 / summer 2020

Paphos (PFO)

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

TUNEZJA/TUNISIA:

lato 2020
summer 2020

Rodos (RHO)

lato 2020
summer 2020

Funchal (FNC)

lato 2020
summer 2020

(SSH)

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

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Faro (FAO)

(PFO)
(ECN)

(CHQ)

(DJE)

lato 2020
summer 2020

BUŁGARIA/BULGARIA:

(DLM)

lato 2020
summer 2020

Chania (CHQ)

lato 2020
summer 2020

HISZPANIA/SPAIN:
Almeria (LEI) nowość / new

Djerba (DJE)
nowość / new
Monastry
(MIR)
Enfidha
(NBA)

lato 2020 / summer 2020

TURCJA/TURKEY:
Antalya (AYT)

non-stop

Bodrum (BJV)

lato 2020
summer 2020

lato 2020 / summer 2020

Ercan (ECN) nowość / new

lato 2020 / summer 2020

Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

CZARNOGÓRA / MONTENEGRO:
lato 2020

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

lato 2020
summer 2020

EGIPT/EGYPT:

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

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

Hurghada (HRG)
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

non-stop

Marsa Alam (RMF)

Malaga (AGP)

ARRIVALS

DEPARTURES
STREFA
RENT-A-CAR

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

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

lato 2020
summer 2020

non-stop

Minorka (MAH) nowość / new

lato 2020 / summer 2020

Palma (PMI)

lato 2020
summer 2020

ARRIVALS / DEPARTURES

GRECJA/GREECE:

kierunek / direction:

BUK /

/

kierunek / direction:

POZNAŃ (CENTRUM)

Araxos - Patra (GPA)
nowość / new
lato 2020 / summer 2020

MAROKO/MOROCCO:
Agadir (AGA)

lato 2020
summer 2020

Izmir (ADB)

lato 2020
summer 2020

Dalaman (DLM)

lato 2020
summer 2020

WŁOCHY/ITALY:
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

Y

Dokąd polecisz
z poznańskiego
lotniska?*
Where Can You Fly
*
from Poznań Airport?
oraz aktualny rozkład lotów

(TGD)
(TRF)

znajdą Państwo

(NYO)

(EDI)

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

(DUB)

(LTN)
(STN)

oraz aktualny rozkład lotów
znajdą Państwo

DESTINATION
AND CARRIER
Alicante (ALC)
www.ryanair.com

Ateny (ATH) / Athens
www.ryanair.com

Barcelona - Girona (GRO) nowość / new
www.ryanair.com

Billund (BLL)
www.ryanair.com

Birmingham
new
Londyn
Luton(BHX)
(LTN) nowość/
/
www.wizzair.com

Budapest (BUD) nowość/ new
www.ryanair.com

Corfu (CFU)
www.ryanair.com

Cork (ORK) nowość / new
www.ryanair.com

Doncaster/Sheffield
Londyn Luton (LTN) /(DSA)
www.wizzair.com
www.ryanair.com

Dublin (DUB)
www.ryanair.com

!

(WAW)
(IEV)

(BVA)

(HRK)

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

(BGY)

(ZAD)

(CIA)

(TGD)

(ALC)
(PFO)

(TLV)

(ATH)
(CFU)

(MLA)

Edinburgh (EDI)
www.ryanair.com
www.ryanair.com

Eindhoven (EIN)
www.wizzair.com

Frankfurt (FRA)
www.lufthansa.com

Kavala
Kharkiv(KVA)
(HRK)nowość
nowość/ /new
new
www.ryanair.com

Kijów - Borispol (KBP)
www.ryanair.com

Kijów - Żulany (IEV)
www.wizzair.com

Kopenhaga
(CPH)
/ / new
Kutaisi (KUT)
nowość/
Londyn
Luton
(LTN)
www.wizzair.com

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Bristol (BRS)
www.ryanair.com

(POZ)
(EIN)

www.airport-poznan.com.pl

Y
KIERUNKI
I PRZEWOŹNICY

(CPH)

(BHX)
(BRS)

All the destinations
and the current timetable
oraz
areaktualny
availablerozkład lotów
oraz
aktualny
rozkład lotów
znajdą
Państwo
on our
website
znajdą
Państwo
www.airport-poznan.com.pl
www.airport-poznan.com.pl
www.airport-poznan.com.pl
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All
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thePaństwo
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and
current
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and
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current
timetable
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www.airport-poznan.com.pl
znajdą
Państwo
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aktualny
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lotów
are
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on
our
website
www.airport-poznan.com.pl
oraz
aktualny
rozkład
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Państwo
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our
website
All
the
destinations
www.airport-poznan.com.pl
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Państwo
oraz
aktualny
rozkład lotów
All
the
destinations
All
the
destinations
www.airport-poznan.com.pl
www.airport-poznan.com.pl
and
thePaństwo
current
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aktualny
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and
the
and
the current
current
timetable
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aktualny
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available
All
the
destinations
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Państwo
www.airport-poznan.com.pl
are
available
oraz
aktualny
rozkład lotów
are
available
znajdą
Państwo
on
our
website
and
thewebsite
current timetable
All
the
destinations
www.airport-poznan.com.pl
on
our
znajdą
Państwo
All
the
destinations
oraz
aktualny
rozkład lotów
on our
website
Wszystkie
kierunki
www.airport-poznan.com.pl
are
www.airport-poznan.com.pl
andavailable
the
current timetable
timetable
www.airport-poznan.com.pl
and
the
current
znajdą
Państwo
www.airport-poznan.com.pl
www.airport-poznan.com.pl
the
destinations
oraz aktualny
rozkład
lotów lotów
orazAll
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rozkład
lotów
on
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website
oraz
aktualny
rozkład
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available
www.airport-poznan.com.pl
the
are
available
and
the
current
timetable
znajdąAll
Państwo
znajdą
Państwo
All the
destinations
www.airport-poznan.com.pl
znajdą
Państwo
on
our
website
and
the
current
timetable
onavailable
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website
www.airport-poznan.com.pl
na naszej
stronie
All
the
destinations
andare
the
current timetable
www.airport-poznan.com.pl
are
available
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on
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website
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and
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All
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(BLL)

(LPL)
(DSA)

(ORK)

www.flysas.com
www.norwegian.com

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

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

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

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

WalencJa
Castellon
/
Warszawa
(WAW) (CDT)
/ Warsaw
www.lot.com

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

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

Edinburgh (EDI)
W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO RUCH LOTNICZY NA DZIEŃ WYDANIA CZASOPISMA ZOSTAŁ WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA.
LISTA STANOWI ORIENTACYJNY STAN POŁĄCZEŃ Z LOTNISKA W POZNANIU NA DZIEŃ 01.03.2020 r.

Zbliż telefon i odczytaj film

