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Rezerwacji można dokonać przez aplikację 
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pod numerem telefonu +48 511 335 535

Nasze aktualne promocje znajdziesz i zobaczysz na:

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

   @aesthetic.szafarnia

„PIĘKNO 
POCHODZI Z WNĘTRZA”

ZATRZYMAJ CZAS Z INDIBA 
DEEP CARE BEAUTY 
– technologią przyszłości 
w bio-estetyce komórkowej

- innowacja w regeneracji: 
   bezinwazyjnie - bezboleśnie – bezpiecznie
- biostymulacja, regeneracja oraz  
   odnowa komórkowa
- anti-aging 
- modelowanie sylwetki
- redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu
- lifting i liposukcja - bez skalpela
- drenaż limfatyczny i mikromasaż
- ujędrnienie skóry

ZBUDUJ SWOJE MIĘŚNIE  
Z EMBODY

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

HYDRODERMABRAZJA 
KWASOWA INNOFACIAL 
– technologia nowej generacji  
w kosmetyce aparatowej

- nieinwazyjne, bezbolesne i bezpiecznie  
   odmłodzenie
- piękna, odmłodzona i dogłębnie   
   oczyszczona skóra twarzy
- regeneracja i kondycjonowanie skóry

TERAPIE TLENOWE WELLOXY

- systemu Infuzji Tlenowej WellOxy
- biotherapy Anti-Aging – nieinwazyjna sztuka   
   upiększania
- autorskie kuracje tlenowe i tlenoterapia
- biokosmetologia i biokosmoceutyki
- nieinwazyjne i skuteczne nadamy nowy 
   blask Twojej skórze 
- natlenienie, dotlenienie, nawilżenie,  
  detoksykacja

BODY 
POSITIVE

https://www.facebook.com/aesthetic.szafarnia/
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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

ENGLISH He lives by writing. 
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. 

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

IGA  
GÓRECKA

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

ENGLISH An emotional exhibitio-
nist. 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.

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

MALWINA 
WAWRZYNEK

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. 

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

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. 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 lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

TOMASZ
ORGANEK

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

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).
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ŁUKASZ
RADWAN

Dziennikarz i wieloletni za-
stępca szefa działu kultury 
tygodnika „Wprost”. Znany 
z ciętego języka i bezkom-
promisowych poglądów. Od 
wielu lat w „DDTVN” realizu-
je reportaże o sztuce.

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.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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.

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.

JAKUB 
FIREWICZ

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

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
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. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

JAKUB 
WEJKSZNER

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

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

Pisze książki i scenariusze 
filmowe. Jest reżyserką i pro-
ducentką krótkometrażowe-
go filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała 
uprzedzeniom opartym na 
krzywdzących stereotypach. 

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

PIOTR 
SOBIK

Od ponad 10 lat przygląda się 
ludziom. Ich zachowaniom, 
emocjom, przyzwyczajeniom. 
Wykonał ponad 400 repor-
taży i sesji ślubnych w całej 
Europie. Autor projektu „Naj-
ważniejszy dzień w życiu”. 

ENGLISH For more than 10 
years, an observer of people, 
their actions, emotions, and 
habits. He has done over 400 
reportages and wedding pho-
toshoots all over Europe. The 
author of the project ‘The Most 
Important Day in Your Life’.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

KATARZYNA 
WOŹNIAK

Dźwiękoczuła i światłolub-
na. Na co dzień analizuje 
rynek w „Media i Market-
ing Polska”. Po godzinach 
kolekcjonuje opowieści. 
Z wykształcenia polonistka 
i filmoznawczyni.

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.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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TEKST Piotr Jagielski  ZDJĘCIA Piotr Sobik / Michał Buddabar
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„POZNAĆ OBIE STRONY KAŻDEGO MEDALU” - WOJTEK MAZOLEWSKI 
O MUZYCE, PODRÓŻOWANIU I PINK FREUD.

     ŁO
  WA pracuje mi 

z nieprzeciętną 
szybkością

G

ZDJĘCIA: Piotr Sobik (1-3).



Zbliżamy się powoli do końca roku, czy 
to jest dla ciebie czas podsumowań? 
Jaki to był rok?
2020 - brzmi i wygląda bardzo ładnie. Wyko-
rzystałem ten czas bardzo twórczo. Gdy przy-
chodzi czas na podsumowania, myślę oczywi-
ście o muzyce: o tym jakie albumy w tym roku 
się ukazały. Nawet przygotowując się do ostat-
niej audycji Jazz fajny jest w radiu Newonce, 
zastanawiałem się nad tym jakie płyty wybi-
ły się na pierwszy plan; zauważyłem, że wiele 
z tych, które chwyciłem jako w moim przeko-
naniu najlepsze płyty roku 2020, ukazało się 
w drugiej połowie roku 2019, a tak naprawdę 
dopiero w roku 2020 wybrzmiały w pełni, 
przynajmniej w mojej przestrzeni domowej. 
Zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę w roku 
2020 nie wyszło za dużo takich ważnych płyt, 
a tych, które się ukazały, nie mieliśmy okazji 
poznać szerzej - w wersji koncertowej, co dla 
mnie jest bardzo istotne. Po pierwsze z racji 
tego, że kocham koncertowanie, ale także 
dlatego, że w tym roku zostało ono wstrzy-
mane. Lubię poznawać muzykę innych ar-
tystów właśnie przez koncerty, wielokrotnie 
zdarzało się, że nie byłem fanem zespołu, ale 
zmieniłem zdanie podczas koncertu na festi-
walu, na którym grałem. Pamiętam pierwszy 
występ The White Stripes na Open’erze; nie 
wiedziałem nic o tej grupie, ale widząc, że 
tak długo się przygotowują do koncertu, po-
prosiłem kolegów, żebyśmy zostali chwilę, 
że chcę zobaczyć co z tego wyjdzie. Czy te 
przygotowania mają sens, czy ta praca wło-
żona w przygotowanie koncertu przełoży się 
na muzykę. Okazało się, że tak. To co zoba-
czyłem było w jakimś sensie spełnieniem mo-
ich marzeń: połączeniem Led Zeppelin, Sex 
Pistols, Rage Against the Machine z Dillem 
Youngiem i muzyką drogi. Wspaniale, że był 
w tym i folk, i blues, ale podany w tak współ-
czesnej formie, czasami bardzo prostej, cza-
sami bardziej złożonej. Prostota podana w no-
wym świetle. Estetycznie było to coś nowego. 
Nie było to bezpośrednie nawiązanie do grup, 
które wymieniłem, tylko twórcze. Czuć było 
zrozumienie klasyki, świadomość tego, co te 
zespoły stworzyły.

Czy popularność nurtu nazywanego 
„revivalem”, odrodzeniem grania 
bluesowego, nie jest jednak problemem? 
Gdy artysta cofa się o parę epok, czy 
nie grozi mu powtarzanie cudzego 
doświadczenia? Jak w przypadku zespołu 
Greta Van Fleet, któremu zarzuca się 
kopiowanie Led Zeppelin, niejako stawanie 
wbrew rozwojowi artystycznemu. 
W twórczości Jacka White’a nie widzę i nie 
czuję żadnej ściemy. Tam jest autentyczna mi-
łość do muzyki i ten facet po prostu „jest mu-
zyką”. Robi gitarę z kawałka drewna i pudełka 
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M UZ Y K A P OM AGA L EPI E J 
Z ROZ U M I E Ć T O, C O CZ A SE M 
T RU DNO W Y R A Z IĆ S Ł OWA M I A L BO 
T O, CZ E G O N I E W I DAĆ, A W M UZ YC E 
PR Z E C I EŻ J E ST OD CZ U WA L N E. 

do butów. I  ona gra! Oczywiście, jego muzyka wyrasta 
z bluesa, ale która muzyka z niego nie czerpie?  Tak na-
prawdę hip-hop, jazz, wszystko czego słuchamy w radio, 
wszystkie największe przeboje, sięgają rodowodem delty 
Missisipi lub innego regionu. Powstały po to, żeby pokrze-
piać, opowiadać trudne i te piękne momenty w życiu. Mu-
zyka pomaga lepiej zrozumieć to, co czasem trudno wyra-
zić słowami albo to, czego nie widać, a w muzyce przecież 
jest odczuwalne. 

Wymieniłeś artystów, których kojarzymy jednoznacznie 
z muzyką rockową. Czy słuchasz rocka w domu, 
odchodzisz nieco od jazzu?
Lubię muzykę, która przełamywała granice, a w każdym 
okresie znajdował się jakiś artysta, który umiejętnie to ro-
bił. Stąd moja miłość do Jimmi’ego Hendrixa, który zrewo-
lucjonizował gitarę, sposób myślenia o tym instrumencie, 
a tak naprawdę był przecież wyrzutkiem, bezdomnym, któ-
ry zbierał hamburgery ze śmietnika, chodził na koncerty 

G Ł O W A  P R A C U J E  M I  Z  N I E P R Z E C I Ę T N Ą  S Z Y B K O Ś C I Ą
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odżegnuję się od miłości do muzyki rockowej, bluesowej, 
rock and rollowej, hard rockowej, bo oprócz Hendrixa 
w dzieciństwie słuchałem też Led Zeppelin, Deep Purple, 
Thin Lizzy, rockowej klasyki. Wychowałem się na niej. Póź-
niej odkryłem punk rock, zaczynając od Ramones, Dead 
Kennedys, Sex Pistols na No Means No kończąc. Uczyłem 
się muzyki na własną rękę. Słuchałem też wielu polskich 
artystów. Pamiętam jak spisywałem teksty Klausa Mittfo-
cha z kaset magnetofonowych i solówki Dżemu, czy TSA. 
Jako dzieciak oglądałem koncerty Voo Voo czy Johna 
Portera, z którym niedawno miałem okazję nagrać płytę. 
Muzyka, której słuchasz od najmłodszych lat ma wpływ na 
to, jak później sam filtrujesz to, co robisz. Staram się nigdy 
nie nawiązywać za bardzo do tego, czego słucham, a już 
na pewno nie pozwalałem sobie ani swoim kolegom ko-
piować. W młodości nawet było to kością niezgody w mo-
ich zespołach. Bywało, że koledzy przychodzili i mówili: 
Zagrajmy ten i ten utwór, bo ktoś wypuścił jakiś świetny 
kawałek, nauczmy się tego i tego, nie zgadzałem się. Uwa-
żałem nawet, że nie wolno się tego uczyć ani grać zanim 
nie wyszkolisz swojego osobistego sposobu traktowania 
instrumentu, swojej własnej pamięci mięśniowej, tego jak 
układasz dłonie, jak frazujesz, grasz riffy, itd. Wszystko to 
po to, by nie kopiować tego, czego się nauczyłeś choćby 
nawet i od najlepszych. Jeśli tak zrobisz, już zawsze będzie 
ci ręka „szła” w ten sposób. Uważałem, że to jest wielkie 
niebezpieczeństwo i kłóciłem się o to z kolegami. Obowią-
zywał całkowity zakaz grania ulubionych riffów; słuchać 
można było do upadłego, ale grać nie, grać trzeba było swo-
ją muzykę i umieć wytrzymać taki moment, kiedy docho-
dzi się do ściany. Kiedy po trzech miesiącach grania cze-
goś, wydaje ci się, że już nic nowego w tym nie znajdziesz. 

Wtedy, jak rozumiem, muzyka powstaje w sposób 
bardziej naturalny? Mówimy o sprawach jak pamięć 
ciała i podświadomość?
W jakimś sensie w młodości szukałem do tego drogi. Nie 
znałem wówczas nauk wielkich mistrzów, w szkole mnie 
tego nie uczyli, więc w zasadzie wiedziałem, że gdzieś jest 
granica i chcę najpierw do niej dotrzeć, a później jeszcze 
ją przekroczyć. Znaleźć coś, czego w sposób świadomy, 
intelektualny nie uzyskam, do czego nie dotrę. Od naj-
młodszych lat wiedziałem, że głowa pracuje mi z dużą 
szybkością; że pamiętam rzeczy, które mi się śnią i później 
wykorzystywałem je w życiu realnym. Z jednej strony wie-
działem, że to jest duży atut, ale rozumiałem też, że to tak-
że w pewnym momencie będzie zagrożenie: przyzwyczaję 
się do działania tylko w ten sposób. Chciałem poznać obie 
strony każdego medalu, by później korzystać z tej wiedzy 
podczas tworzenia muzyki. 

Ten eklektyzm estetyczny jest szczególnie widoczny 
w twórczości zespołu Pink Freud; na nowej płycie nie 
jest inaczej. To płyta powstawała dość długo. Praca nad 
nią rozpoczęła się jeszcze w 2016 roku. W takiej sytuacji, 
jeśli ma się jakąś określoną, już gotową pracę, ale 
z rożnych powodów ten czas jej finalizacji się odsuwa, 
czy nie nachodzą pytania, wątpliwości czy nie zrobić 
czegoś inaczej? Nie zmienia się koncepcja artystyczna?
Owszem, wszystko się zmienia, ale źródło naszej pasji 
do grania nadal tryska świeżą energią. Wszystko co mo-
żemy zrobić to zaakceptować zmiany i w zasadzie uczyć 

wielkich bluesmanów prosząc, by pokazali mu zagrywki. 
Gdyby nie Anglicy - ludzie z drugiego końca świata, którzy 
tak naprawdę zakochali się w bluesie w latach sześćdziesią-
tych - być może dzisiaj w ogóle byśmy o nim nie słyszeli.

Anglicy odkryli dla Ameryki bluesa, a więc muzykę 
właśnie amerykańską.
Ponownie wracamy do bluesa; jest w nim coś wyjątkowe-
go. Którego okresu nie chwycilibyśmy się w historii mu-
zyki, to w DNA odnajdziemy pewne cząstki bluesa. Nie 

OD  N A J M Ł OD S Z YC H  L AT 
W I E DZ I A Ł E M ,  Ż E  G Ł OWA 

PR AC UJ E  M I  Z   DUŻ Ą 
S Z Y B KO Ś C I Ą ;  Ż E  PA M I Ę TA M 

R Z E C Z Y,  KT ÓR E  M I  S I Ę  Ś N I Ą 
I   P ÓŹ N I E J  W Y KOR Z YS T Y WA Ł E M 

J E  W   Ż YC I U  R E A L N Y M . 

PODZIĘKOWANIA DLA H15 BOUTIQUE HOTEL
(Poznańska 15, 00-680 Warszawa) za udostępnienie 
przestrzeni na potrzeby wywiadu.
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swój umysł uwalniania się od przywiązania 
do rzeczy, koncepcji - także do muzyki i spo-
sobu jej grania czy słuchania. Mam dwa głów-
ne zespoły - Pink Freud oraz Wojtek Mazo-
lewski Quintet - od lat działające w idealnym 
połączeniu; kiedy jeden zespół potrzebował 
odpoczynku, drugi wykorzystywał ten czas, 
żeby ruszyć w trasę, nagrać płytę. Czułem 
więc, że mamy też higieniczny sposób życia 
i pracy. Z drugiej strony, wracając do płyty 
„Piano Forte Brutto Netto” i do Pink Freud 
oraz tego, że długo nam zajęła praca nad nią, 
unieśliśmy ten dłuższy czas pracy dlatego, że 
uwielbiamy ze sobą grać. Za każdym razem 
jak siadamy do grania, obojętnie czy to jest 
sala prób, pokój hotelowy, studio nagraniowe 

nikt nas nie rozpraszał, wyłączamy telefony. Pojechaliśmy 
w Bieszczady, posiedzieliśmy ponad tydzień, męskie zgru-
powanie, zamknięta chata, faceci oddają się tylko two-
rzeniu muzyki. Potem ruszyliśmy w kolejną trasę, której 
ostatnie przystanki odbyły się w Portugalii. Wyjeżdżając 
w tę trasę, stwierdziliśmy, że musimy wziąć nasz nowy 
materiał i ustaliliśmy, że skoro na koniec gramy w Porto, 
wynajmiemy tam dom i salę w miejscu, które nazywa się 
Casa de Musica. Tam będziemy doszlifowywać materiał. 
Wsiadamy na trasę do Portugalii, do samolotu, mówię: Słu-
chajcie, kto z was ma dysk, żebym mógł przesłuchać tego 
materiału z Bieszczad - bo minęło osiem miesięcy od tego 
zgrupowania, chciałem to przesłuchać lecąc na trasę, nie 
pamiętam dwudziestu kilku utworów, które nagraliśmy. 
Patrzą na mnie: nie ma dysków. Machnąłem ręką i powie-
działem: robimy płytę od nowa. 

To jak to potraktować? Jako błogosławieństwo? 
Tak, udało się. I rzeczywiście utwory „Pink Porto”, „Pink 
Sunrise”, chyba też „Radio Pink Freud” - wszystkie po-
wstały od nowa, właśnie w Portugalii. Kilka utworów przy-
pomnieliśmy sobie mniej więcej i zrobiliśmy je raz jesz-
cze. Rzeczywiście, trochę się zmieniły, ale to był super 
proces. Dał nam świeżość, jakbyśmy robili płytę przed 
chwilą, jakbyśmy nie napisali tych utworów kilka miesię-
cy wcześniej tylko tu, na miejscu. Wróciliśmy do Polski, 
nagraliśmy to w studio Black Kiss Records, wtedy nastą-
piła też zmiana na stanowisku naszego saksofonisty: po-
żegnaliśmy się z Karolem Golą, zastąpił go Arek Kopera. 
Dopracowaliśmy płytę w post-produkcji. Zrobiliśmy ją 
i wydaliśmy tak, że możecie czuć, jakbyście byli na na-
szym koncercie, że to jest nasze w 100%. Dlatego się nie 
wahaliśmy, że wydaliśmy to teraz. 
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WS Z YS T KO  C O  MOŻ E M Y  Z ROB IĆ  T O 
Z A A KC E P T OWAĆ  Z M I A N Y  I   W   Z A SA DZ I E 

UC Z YĆ  S WÓJ  U M YS Ł  U WA L N I A N I A 
S I Ę  OD  PR Z Y W I Ą Z A N I A  D O  R Z E C Z Y, 

KO N C E P C J I  -  TA K Ż E  D O  M UZ Y K I  I   S P O S OB U 
J E J  GR A N I A  C Z Y  S ŁUC H A N I A .

czy sala koncertowa, pozwalamy sobie ro-
bić to, co nam przyjdzie do głowy i to, na co 
mamy ochotę. Po płycie Horse&Power w za-
sadzie wiedzieliśmy, że mamy bardzo duży 
apetyt i wielką chęć nagrania kolejnej płyty 
autorskiej. Na koncertach widzieliśmy, że 
płyta Horse&Power brzmi lepiej, że muzyka 
na płycie, zrealizowana przez światowej sła-
wy producenta, nie spełniła naszych oczeki-
wań - głównie inżynieryjnie - doszlifowaliśmy 
ją na koncertach, byliśmy tak zachwyceni, że 
czuliśmy, że natychmiast powstają następne 
utwory. Na przykład fragment utworu Dia-
mond Way, który często graliśmy na koncer-
tach, stał się utworem Pośladki Niebios. A tak 
naprawdę to była improwizacja koncertowa. 

Pracując od tamtej pory nad płytą, zaanga-
żowaliśmy się w projekt Pink Freud Plays 
Autchere, hołd złożony polskim punk-roc-
kowcom. Oba pochłonęły nas całkowicie. 
W przypadku płyty Pink Freud Plays Autche-
re, w pewnym momencie - po trzech latach 
pracy - to była już nasza muzyka i czuliśmy, 
że wydajemy album Pink Freud. W między-
czasie powstawały nowe utwory, inspirowane 
tym co i jak graliśmy na tej płycie. Późniejszy 
projekt z punkowcami też odcisnął swoje pięt-
no. I kiedy tak naprawdę skończyliśmy pracę 
i powiedzieliśmy sobie: Dobra, to mamy już 
pewnie kilkadziesiąt nowych utworów, przy-
najmniej szkiców, zróbmy zgrupowanie: tyl-
ko Pink Freud, tylko my, nikogo innego, żeby 
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Staram się nie wybiegać w przyszłość i nie 
przewidywać. Cieszę się każdą dobrą chwilą, 
która się dzisiaj zdarza. Bardzo się cieszę, że 
w ogóle siedzimy i rozmawiamy, czyli robimy 
coś po coś, co ma w ogóle związek z moją pa-
sją, zawodem, dotyczy muzyki. Jeżeli brakuje 
mi muzyki, grywam w domu i wtedy - jeżeli 
jest u mnie mój brat ze swoją żoną czy moja 
dziewczyna - po prostu gram dla nich króciut-
kie koncerty, pokazuję to co zrobiłem w da-
nym tygodniu. Narzuciłem sobie rygorystycz-
ny system pracy, żeby wykorzystać ten czas. 
Bardzo cieszę się choćby, że skończyliśmy 
płytę Pink Freud i choć wiele osób z branży 
i osób, których zdanie sobie bardzo cenię, do-
radzało nam, żeby może poczekać z tą płytą, 
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Powiedziałeś o koncertach, dawno na 
żadnym koncercie nie byliśmy, dawno 
żadnego koncertu nie zagrałeś.
Grywam w domu koncerty dla rodziny.

To chyba najtrudniejsze grono krytyków.
Oczywiście, są surowi.

Festiwale odbywają się online, 
niektórzy artyści decydują się na 
taką formułę nawiązania kontaktu ze 
słuchaczem, widzami. Nikt z nas nie wie 
jak ta sytuacja się potoczy na świecie. 
Bierzesz pod uwagę, że może to wyglądać 
tak w przyszłym roku, że to jest forma 
uprawiania tego zawodu?

po świecie. Mogą przeżyć to jak koncert – 
w domu, z rodziną. Czemu nie? Stwierdziłem, 
że nawet jeśli to nie jest dobry moment, my 
jesteśmy od tego, żeby robić muzykę, dzielić 
się tym co umiemy robić i dawać ją ludziom, 
więc nie mam zamiaru na nic czekać. Bierz-
cie i cieszcie się z tego wszyscy.

Ale w domu grasz na gitarze i to nie byle 
jakiej, kupionej po prostu w sklepie. Czy to 
znaczy, że możemy się czegoś spodziewać 
w przyszłym roku?
Ten proces zaczął się wraz z nadejściem pan-
demii. Usiadłem w domu i nagle okazało się, 
że pierwszy raz od wielu lat, może kilkunastu, 
mam tyle wolnego czasu i muszę spędzić go 
w domu. Dla mnie ten okres był bardzo cie-
kawy, bo będąc w trasie od tak dawna, trochę 
zapomniałem o tym jak się żyje w domu i na 
początku była to naprawdę  przyjemność. 
Widziałem jak wielu z moich kolegów i znajo-
mych cierpi i naprawdę szuka powodu, żeby 
coś robić. Postanowiłem nie patrzeć w ogóle 

G Ł O W A  P R A C U J E  M I  Z  N I E P R Z E C I Ę T N Ą  S Z Y B K O Ś C I Ą

C I E S Z Ę 
S I Ę  K A Ż DĄ 

D O B R Ą 
C H W I L Ą , 

K T Ó R A  S I Ę 
DZ I S I A J 

Z DA R Z A . 

w tę stronę, tylko korzystać z tego co mam 
i cieszyć się tym, że mam nowe doświadcze-
nie. Okazało się, że wróciłem do tego co już 
robiłem w młodości, czyli spędzałem czas na 
graniu na gitarze. Przy okazji różnych wyjaz-
dów miałem okazję zajechać kilkukrotnie 
w ciągu ostatnich lat do Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie kult gitary, szczególnie w Kali-
fornii, jest wciąż żywy. W klubach koncertuje 
mnóstwo wspaniałych, młodych zespołów, 
grających muzykę od folku przez bluesa do 
heavy metalu. Uwielbiam też tamtejsze skle-
py muzyczne, ich bogactwo mnie zachwyciło. 
Spędzałem tam całe dnie. Chodziłem tam tyl-
ko po to, żeby oglądać, żeby dotknąć czasami 
Gibsona z lat czterdziestych, pograć na Fed-
derze z lat sześćdziesiątych, na Gretschu z lat 
pięćdziesiątych. Przy każdej z tych wizyt sta-
rałem się wynaleźć taką gitarę, która do mnie 
przemawia i chce ze mną przylecieć do Euro-
py Wschodniej. Zostać tą, która obdarzy mnie 
swoją mocą i energią, będzie moją partnerką. 
Udało się, przywoziłem  gitarę i „wchodłem” 

bo to nie będzie dobry moment na jej wydanie 
i promocję, stwierdziłem, że skoro robiliśmy 
muzykę, dzieląc się najlepszym co mamy to 
wydajemy. Koncerty… cóż, teraz nie możemy 
ich grać, ale na albumie zaklęta jest energia 

życia Pink Freud,  moc jaką daje nam świat 
i z której hojnie  korzystaliśmy, przez lata 
jeżdżąc dookoła globu. Więc chciałem dać 
to ludziom teraz w pigułce PFBN; żeby mogli 
zamknąć oczy i odlecieć z nami i podróżować 
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w to granie. Grałem na gitarze jeszcze w projekcie Jazzom-
bie, gdzie połączyło się Pink Freud i Lao Che, ale teraz mia-
łem powrót do grania prywatnego, grania po nic, dla wła-
snej przyjemności. Odkryłem, że to bardzo mocno buduje 
mojego ducha, że odzyskuję w ten sposób siły witalne, któ-
rą utraciłem szaleńczo podróżując po całym świecie przez 
ostatnie kilkanaście lat, bo to naprawdę była wyczerpują-
ca wycieczka. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę jak po-
zytywnie na mnie zaczyna wpływać ten czas. Nagle, po raz 
pierwszy od wielu lat, mam chwilę, by naładować baterie, 
a nie tylko z niej czerpać. Mój lekarz od medycyny chiń-
skiej powiedział mi, że mam bardzo silną konstytucję, co 
oznacza, że mam bardzo silne baterie, z którymi się uro-
dziłem, takie z których nie powinno się czerpać energii. 
Na co dzień trzeba brać tę energię ze snu, jedzenia, oddy-
chania, ćwiczeń, radości bycia z innymi. Kiedy jesteś na 
wykończeniu zaczynasz czerpać z tej, która się nazywa 
konstytucją, ale prędzej czy później, jeżeli czerpiesz z niej 
za dużo, zrobisz sobie krzywdę. To nie jest dobre ani dla 
ciebie, ani dla otoczenia. Wreszcie miałem więc czas, by 
zadbać o te podstawy i co ciekawe, to się działo głównie 
kiedy totalnie jarałem się graniem na gitarze. 

Mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli okazję 
posłuchać nie tylko twojej gry na płytach, ale 
również na koncertach.
Rzeczywiście jestem już po podjęciu decyzji, że ten wie-
lomiesięczny proces rzeczywiście zakończy się jakąś pu-
entą muzyczną. Tak naprawdę na początku robiłem to 
dla siebie, później z przyjaciółmi i dla przyjaciół, rodziny. 
Następnie powstała inicjatywa, by ratować klub Spatif 
w Warszawie z powodu pandemii. Wszyscy zagrali tam za 
mniejsze stawki, zrobiono koncert online. Broniłem się 
przed koncertami w sieci przez długi czas, bo wiedziałem, 
że jakość tego produktu spada, a ja „mam śrubę” na punk-
cie jakości, wiec nie długo nie byłem pewien. W tej sytuacji 
przekonała mnie inicjatywa pomocy oraz sposób w jaki to 
zdecydowaliśmy się zaaranżować.  Koncert został bardzo 
starannie przygotowany od strony brzmieniowej oraz wi-
zualnej za którą odpowiedzialny był Houlubek. Czułem, że 
zaoferujemy coś wysokiej jakości u innego. Postanowiłem 
wystąpić z Asią i zagrać te świeże rzeczy, które robiłem 
w domu, dając temu koncertowi szczególny charakter. 
Wydawało się, że za chwilę  ruszymy z WMQ na prawdzi-
we koncerty, wiec nie ma co robić tego co zawsze. Wtedy 
jeszcze wszyscy mieliśmy nadzieję, że pandemia potrwa 
chwilę. Z Asią Dudą jestem blisko muzycznie i życiowo. 
Zaprosiłem ją do tego grania, pokazałem jej kilka rze-
czy, nad którymi pracowałem w domu i zagraliśmy duet. 

Wydźwięk był bardzo duży, obejrzało to kilkadziesiąt ty-
sięcy ludzi. Poczułem ze na razie dla przyjemności, ale 
chcę kontynuować. Zaprosiliśmy jeszcze Krzysia Kawał-
ko, zaskoczyło. Przy kolejnym koncercie online trafiliśmy 
na ciekawy moment – to było lato, ten moment kiedy mo-
gło wejść 50% publiczności. Zagraliśmy koncert w MCKu, 
na Starówce w Warszawie. Wszyscy byliśmy podekscyto-
wani, ze możemy zagrać koncert. Siedzieliśmy długo po 
nim razem z publicznością, z organizatorami, wszyscy tak 
bardzo się cieszyli, że w ogóle ktoś pozwolił im wykonać 
swoją pracę. Na bazie tej energii stwierdziłem, że wchodzi-
my do studia i zagramy kilka z tych utworów, które wiem 
jak bym chciał zaaranżować, w takich po prostu luźnych 
wersjach. Podczas sesji nagraniowej zaprosiłem do tego 
jeszcze dwóch perkusistów i od tamtej pory pracuję i roz-
myślam co z tym zrobić. Czas pokaże. Kiedy okazało się, 
że przerwa będzie trwała dużo dłużej i w pewnym momen-
cie w ogóle nie będziemy koncertować, w naturalny spo-
sób skoncentrowałem się na tym, grałem coraz więcej, 
codziennie to dopracowując. Pod koniec roku wygląda 
to interesująco. Oby wszystko potoczyło się tak, że będę 
mógł się tą muzyką podzielić. Czuję, że opowiada coś waż-
nego, co się wydarzyło w tym roku 2020. Sama nazwa roku 
w zasadzie wbiła mi się w głowę i czułem, że będzie ważny. 
Dzisiaj wiem, że faktycznie był, że to rok zmian i cieszę się, 
że mogłem odnaleźć w sobie spokój, żeby im wszystkim 
się przyjrzeć, dobrze zastanowić nad tym, którą drogą 
chcę pójść i co tak naprawdę w tym momencie mnie cie-
szy, co tak naprawdę ze mnie naturalnie wypływa, a więc 
czym chcę tak naprawdę się dzielić z ludźmi.

Dziękuję za rozmowę. 

ENGLISH 

WOJCIECH MAZOLEWSKI: MY HEAD IS WORKING 
LIGHTNING FAST

‘Get to Know Two Sides of the Medal’ – Wojtek Mazolewski about 
music, travelling and Pink Freud.

This year is coming to an end, is it an occasion to draw 
conclusions? What was it like for you?
2020 sounds and looks very good. I  used this time 
creatively. When it comes to conclusions, I think about 
music, of course, and albums that came out this year. Even 
while I was preparing for the latest broadcast Jazz Is Cool 
on Radio Newonce, I was wondering which albums were 
top of the top. I realised that most of the albums which 
I considered the best albums of 2020 came out in late 2019, 
while they were fully heard only in 2020, at least in my 
home. I realised that actually, few important albums came 
out in 2020, and we were unable to hear those that did in 
a concert version, which I find crucial. First of all, because 
I love playing concerts, but also because concerts were 
suspended. I like to explore music made by other artists 
through concerts. Many times I wasn’t a fan of the band, 
but I changed my mind during their concert at a festival 
where I performed, too. I remember the first performance 
of The White Stripes at Open’er Festival – I didn’t know 
a thing about the band, but when I saw how long they 
were preparing for the concert, I asked my friends to 
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NAGL E , P O R A Z PI ERWSZ Y 
OD W I ELU L AT, M A M 

C H W I L Ę, BY NA Ł A D OWAĆ 
BAT ER I E , A N I E T Y L KO 
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stay a little longer to see what comes out 
of it. To see whether these preparations 
made sense, whether their effort would 
translate into music. It turned out it did. 
What I saw was in some sense a dream come 
true: a combination of Led Zeppelin, Sex 
Pistols, Rage Against the Machine and Dill 
Young and music of the road. It brought 
together folk and blues and delivered the 
combination in a contemporary format, 
sometimes very simple, sometimes more 
complex. Simplicity shown in a new light. It 
was a novelty in terms of aesthetics. It didn’t 
directly refer to the bands I’ve mentioned 
but drew from them creatively. One could 
feel the understanding of the classics and 
the awareness of what those bands created.

But isn’t the popularity of this ‘blues 
revival’ trend a problem? When artists 
go several decades back, don't they risk 
repeating someone else’s experiences? 

Just like Greta Van Fleet, who are accused 
of copying Led Zeppelin. Doesn’t it 
somehow hamper artistic development?
I don’t see or feel anything fake in Jack 
White’s music. It’s pure love for music; 
that guy simply ‘is music’. He can make 
a guitar from a piece of wood and a shoebox. 
And he does play! Of course, his music 
originates from blues, but show me music 
that doesn’t draw from it. In fact, hip hop, 
jazz, everything we listen to on the radio, all 
greatest hits originate from the Mississippi 
Delta or another region. Their goal is to 
comfort and tell stories of difficult and 
beautiful moments in life. Music helps us 
understand notions that could be difficult to 
describe in words or that can’t be seen but 
can be felt.

I hope that we’ll soon have a chance t 
o listen to your music not only on 
albums but live.

N O W Y  5  G W I A Z D K O W Y 

H O T E L  W   K R A K O W I E

Indeed, I’ve already decided to finish this 
several-month process with a music bang. 
To be honest, at first, I  was doing it for 
myself, then with and for my friends, for my 
family. Next, there was an initiative to save 
Spatif Club in Warsaw due to the pandemic. 
Everyone played for lower rates; we did an 
online concert. I’d been avoiding online 
concerts for a long time because I knew that 
the quality of the product is lower, and I’m 
really crazy about quality, so I wasn’t sure 
about the format. But I was convinced by 
the higher purpose and the way we decided 
to arrange it. The concert was carefully 
organised in terms of sound and image, 
which Houlubek was responsible for. I felt 
we could offer something different and of 
high quality. I  decided to perform with 
Asia and play the new stuff I was making 
at home, making this concert special. 
It appeared WMQ would soon play real 
concerts, so we could try something else. 
At that time, we all hoped the pandemic 
wouldn’t last very long. I'm close with Asia 
Duda in terms of music and in private life. 
I invited her to perform with us, showed her 
a few things I’d been working on at home, 
and we played in a duo. The concert had 
a really wide reach; several dozen thousand 
people watched it. I felt I wanted to carry on 
with it for fun. We invited Krzyś Kawałko, 
it worked. Our next online concert took 
place in summer when 50% of the audience 
could attend the concert. We performed in 
MCK, in the Old Town in Warsaw. We were 
extremely excited to be able to play live. 
After the concert, we stayed a while with 
the audience and the organisers; everyone 
was so happy to do their job. That energy 
inspired me to go to the studio and casually 
play a few of these pieces. I already knew 
how I wanted them to be arranged. I invited 
two drummers to the recording session, 
and since that time, I’ve been working 
on the material and thinking what do to 
with it. Time will tell. When it turned out 
the break would last much longer and 
we wouldn’t be able to perform at all, 
I naturally focused on the material, playing 
more and perfecting it. It looks interesting 
now. I hope everything goes well and I’ll be 
able to share this music. I feel it describes 
something important that happened in 
2020. The year stuck in my head and I felt 
it would be important. Now I know it was 
indeed; it was a year of changes, and I’m glad 
I could find peace within me to observe them 
and think carefully which direction I’d like to 
follow and what makes me happy, what I want 
to convey and share with others.

Thank you for the interview. 
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zczerze mówiąc, jestem nieco zawiedziony. Bo ja to 
se żem myślał, jako prosty chłop z Kujaw/Śląska/
Litwy, że jak już panowie wielcy krytykanci kapita-

listycznej maszyny się biorą za walkę ze złem wszelkim co 
na ziemi jest, to chociaż wskażą na nierówności społecz-
ne, czy inne rzeczy, wiecie, ważne. Panowie natomiast 
możni i wyedukowani, tacy wiecie, „artyści” to oni nato-
miast, ten. To oni zauważyli, że ludzie siedzą w telefonach 
często. No i że to problem też zauważyli. [Panowie w zna-
czeniu takim, wiecie, starszawym, co to Pan przyjeżdżał, 
bo Pani nie mogła onegdaj. To tak, żeby bardziej ukłuć, 
a nie omijać łukiem Panie artystki, co pierdoły totalne też 
godoją, nie, nie.

Ja to bym nie chciał być aż tak niemiły dla tych „ar-
tystów”, ale kiedy i w Wenecji, i w Nowym Jorku, i w Lon-
dynie powstają „dzieła” antykapitalistyczne, antykomer-
cyjne, gdzie formą jest zasadniczo to, że ludzie posiadają 
telefony różnego rodzaju i w nich skrobią coś tam to zbiera 
mi się na wymioty w głowie. Bo to w sumie w sumie tyle. 
Pamiętam, że irytowało mnie to podczas pewnej wystawy 
w ramach Biennale, zdaje się pani Anny Uddenberg, gdzie 
jedna z jej rzeźb przedstawiała dziewczynę, która z wypię-
tymi pośladkami robi sobie zdjęcie za pomocą selfie-stick. 
Czarę goryczy jednak przelała, podobno nominowana 
animacja, ale nie miałem sił w sobie nawet, by sprawdzić 
gdzie - Moby & The Void Pacific Choir - Are You Lost In 
The World Like Me? W tej oto bowiem animacji, jest sobie 
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mały chłopiec i normalnie wszyscy na telefonach, ogląda-
ją jakieś pierdoły totalne, ktoś tam popełnia samobójstwo, 
no i wiecie, jak w normalnym świecie, wszyscy robią fotkę 
i idą sobie dalej, etc. etc.

I wiadomym jest dla mnie również, że niekoniecznie 
forma odzwierciedla 1:1 myśl zawartą, wiadomo także, 
że nie chodzi tylko o telefony, ale pewnego rodzaju znie-
czulicę, uzależnienie się od technologii, brak człowie-
czeństwa, ale…

Jebać ich.
Naprawdę.
Bo właściwie, tak jak sobie przypominam, to żyjemy 

w najbardziej empatycznych czasach w historii świata. 
Gdzie przejmujemy się losem maluczkich w sposób nie-
wyobrażalny nawet 10 lat temu. Śluby homoseksualne są 
coraz bardziej powszechne na całym świecie, temat trans-
seksualizmu jest w ogóle poruszany w debacie publicznej, 
kobiety walczą coraz pewniej o swoje prawa, a świat w za-
sadzie coraz bardziej wydaje się przynajmniej „starać”. 
Dlatego też, uważam tego rodzaju „występki” artystyczne 
za coś naprawdę haniebnego, bo trzymają społeczeństwo 
w przekonaniu, że wciąż jest źle, że nie ma perspektyw na 
lepsze, nikt nikim się nie przejmuje itd., itp. Ja rozumiem, 
że mamy tendencję do przesady, ale jak cały czas będzie-
cie pieprzyć, że wszystko jest bez sensu i nic nie ma zna-
czenia to może warto wziąć ten zasrany telefon, na którym 
napisaliście tekst do tej debilnej piosenki i pierdyknąć so-
bie nim w łeb, bo chyba tylko do tego może wam pomóc.

Podobnie zresztą z Panią Anną, która przedstawia 
drugą część problemu, choć może temat wyzwolenia się 
z jarzma własnej seksualności przez kobiety jest czymś, co 
warto rozważyć osobno. Niemniej, choćby sygnalizując – 
drogie Panie, czy to, że władacie swoją seksualnością i mo-
żecie nią zarządzać na zasadzie – sprzedam to sprzedam, 
nie chcę to nie chcę, nie jest czasem osiągnięciem, a nie 
cofnięciem? To teraz będziemy oceniać kobiety, które się 
na coś takiego zdecydowały, twierdząc jednocześnie, że 
nikt nie ma w niczym wyboru, bo jesteśmy predetermino-
wani przez sytuację społeczną?

I może dlatego właśnie wszyscy uważają was za nie-
sympatycznych, drodzy ludzie z lewej strony, artyści, 
antykapitaliści, akonformiści, że tak się wyrażę. Kto bo-
wiem chciałby zadawać się z kimś, kto ciągle narzeka i nic 
mu się nigdy nie podoba, nawet jak coś się zmienia na lep-
sze? Masochiści. 

„LUDZIE PATRZĄ 
W TELEFON” 
– MEGA GŁĘBOKIE , 10/10
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Tym razem ja zadaję pytania.
Dziwnie się z tym czuję.

Na pewno sobie z tym poradzisz, 
spokojnie. A pytania będą dotyczyły 
twojej pasji, hobby czy może twojego 
prawdziwego powołania jakim jest 
malowanie obrazów? 
Ja myślę, że to jest moje prawdziwe powoła-
nie, z którym jestem związany blisko od ma-
łego. Nie pokazywałem swoich prac często, 
były takie okresy, w których w wąskim gro-
nie były pokazywane te prace, ale nie czułem 
się jeszcze na tyle człowiekiem, który zna 
swoją drogę, żeby to pokazywać jako własne, 
to były wprawki. W momencie, w którym od-
nalazłem swoją drogę i stworzyłem styl taki, 
który jest rozpoznawalny na pierwszy rzut 
oka, wtedy zdecydowałem się zaistnieć.

Czyli przyszedł ten moment. Tyle lat się 
znamy i nigdy nie miałam wcześniej okazji 
zobaczyć twoich dokonań, zwłaszcza, że 
masz przygotowanie odpowiednie, bo 
najpierw skończyłeś Szkołę Plastyczną, 
później Akademię Sztuk Pięknych, ale 
rozumiem, że dojrzewałeś, aż dojrzałeś do 
tego momentu. A propos stylu, to jeszcze 
bym cię poprosiła, żebyś powiedział 
o swojej technice, do stylu wrócimy. 
Opracowałeś i masz swoją własną 
technikę tworzenia i wiem, że jesteś też 
artystą ekologicznym, prawda?
Tak, często korzystam ze starych kartek, któ-
re znajduję, a które są dobrej jakości, np. ka-
lendarzy. Na papierze kredowym stosuję tech-
nikę, którą sam wymyśliłem, to są specjalne 
pisaki akrylowe, ale to pewnie widza mało co 
interesuje czym ja tworzę i jak ja tworzę.

Warto wiedzieć.
Uważam, że każdy artysta powinien umieć 
stworzyć dzieło sztuki z tego co ma pod ręką.

Ale dlaczego akurat pisaki? Były  
pod ręką? 
Akurat pisaki akrylowe, ponieważ ich kolory 
były nie do odnalezienia w sklepach arty-
stycznych, ponieważ są całkowicie syntetycz-
ne, bardzo ostre i w zasadzie nie pochodzą 
z palety barw. Są odbiciem współczesnego 
świata, a ten świat jest tak kolorowy, tak 
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SZT U K A PO G ODZ I Ł A 
M N I E Z E ŚW I AT E M, 

A NAU K A STA R A SI Ę 
W YJA Ś N I AĆ JA K J E ST 

SKON ST RUOWA N Y ŚW I AT.
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wirtualny, tak komputerowo sztuczny, że te 
kolory akurat pasowały mi do tego cyklu ob-
razów, które robiłem w tej technice. 

Właśnie, bo twoje prace zapełniają różne 
urządzenia, dziwne elementy, bliżej 
nie do zidentyfikowania twarze, ale te 
twarze są po jakichś przejściach, nad 
którymi już widać, że ktoś przejął władzę. 
I to wszystko jest zanurzone 
w cybernetycznych kolorach neonowych. 
O czym ty myślisz Łukasz jak malujesz?
Sztuka pogodziła mnie ze światem, a nauka 
stara się wyjaśniać jak jest skonstruowany 
świat. Bardzo mnie fascynuje nauka i fascy-
nują mnie takie rzeczy jak twierdzenie Bana-
cha-Tarskiego, które w języku jest nie do wyra-
żenia, natomiast można je zobrazować. Nadal 
towarzyszy mi fascynacja nad grawitacją teorii 
względności Einsteina, z której wynika posze-
rzone prawo powszechnego ciążenia. Linear-
na czy euklidesowa geometria mnie nie inte-
resuje, ona została wyczerpana w malarstwie 
przez dziesiątki lat i kolejne powielanie tego, 
robienie ładnych obrazków, ładnych kobiet, 
ładnych pejzaży jest fajne, ale nie dla mnie, 
mnie to po prostu nie interesuje. 

Rozumiem, oczywiście każdego co 
innego interesuje, wiem że inspiracje też 
czerpiesz z twórczości nadzwyczajnego 
pisarza, filozofa, wizjonera – Stanisława 
Lema, prawda? Ale żeby jego zrozumieć, 
trzeba też znać i fizykę kwantową, i teorię 
względności, a dla większości to raczej 
takie enigmatyczne hasła.
Właśnie, a to jest ciekawe, bo żyjemy dzisiaj 
w czasach, w których urodziło się najwięcej 
ludzi uzdolnionych ściśle. Przyszłe pokolenia 
mogą nas postrzegać, chociaż my tego nie 
widzimy, jako renesans nauki. Akurat arty-
sta powinien się interesować tym, co zmienia 
człowieka albo co ma wpływ na człowieka, 

a żyjemy w XXI wieku, w którym nauka od 120 
lat zmienia nas diametralnie. Nawet głupie 
używanie komórek nas zmieniło, a co dopie-
ro wirtualna rzeczywistość, która nas dopie-
ro czeka. Najlepsi neurochirurdzy pracują dla 
firm zajmujących się projektowaniem gier, nad 
drażnieniem mózgu, w taki sposób, aby nasza 
percepcja nie mogła odróżnić rzeczywistości 
od świata wirtualnego. Oczywiście z tym się 
wiążą straszne rzeczy i  ja o tych strasznych 
rzeczach staram się nie mówić.

Ty postrzegasz tą przyszłość w mrocznych 
barwach, choć neonowych, ale przesłanie 
jest takie, jakie jest. Może akurat te 
wszystkie osiągnięcia naukowe uratują 
ludzkość. Ja bardziej optymistycznie 
podchodzę do świata.
Wszystko ma swój awers i rewers. Będą z tego 
dobre rzeczy i będą z tego złe rzeczy.

Ja odnoszę wrażenie, że ty tylko 
widzisz te złe rzeczy. Manipulowanie 
genami ludzkimi, roboty coraz więcej 
i coraz częściej nas zastępują w różnych 
aktywnościach, uważam że to może 
akurat być korzystne dla nas. A co myślisz 
o inteligencji sztucznej w kontekście 
tworzenia dzieł sztuki?
Póki co nie wierzę w sztuczną inteligencję. 
Oczywiście mówi się o tym, są inteligentne 
proszki do prania, inteligentne pralki, ale 
z nimi nie zamienisz ani słowa, więc trudno 
mówić o sztucznej inteligencji. Wszystkie te-
sty Norberta Wienera, mała czarna skrzynka 
czy test falsyfikowalności, to czy się rozma-
wia z istotą ludzką, czy się rozmawia z robo-
tem zostały już przekreślone. Dzisiaj są takie 
programy, które imitują sztuczną inteligen-
cję i udają, że rozmawiają z tobą, ale wystar-
czy zadać takiemu programowi pytanie albo 
dowcip opowiedzieć i poprosić, żeby powie-
dział go własnymi słowami. 
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Ale ja mówię o sztucznej inteligencji 
w kontekście tworzenia dzieł sztuki, 
chyba dwa lata temu został sprzedany 
obraz, porter Edmudna Belamy za 
prawie pół miliona dolarów, na aukcji 
w Nowym Jorku, właśnie stworzony przez 
sztuczną inteligencję. Oczywiście system 
algorytmów opracowali artyści.
Tak, system algorytmów i to jest straszne.

...W PŁY W TECH NOLOGII JEST 
OGROM N Y, ZAW ŁASZCZA NA TE 

DZIEDZI N Y, KTÓR E OK A Z Y WA ŁY 
SIĘ CA ŁKOW ICIE WOLN E, 

DLA WOLN YCH U M YSŁÓW, 
DLA WOLN YCH ZAWODÓW. 
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Ale dlaczego pół miliona?
Rynek sztuki jest tak nieokreślony, wiemy ile 
jest szwindli różnych, wiemy z jakich powo-
dów kupują niektóre rzeczy.

Czyli fanaberia? 
Może to być fanaberia. Wiesz,  że puszka 
z gównem artysty została sprzedana za milion 
dolarów? To też jest fanaberia. Ona potem 

eksplodowała w Centre Pompidou, zastana-
wiali się jak mają to konserwować. Tego ro-
dzaju dziedzina sztuki mnie nie interesuje, to 
są jakieś dyrdymały wyjęte z głowy. Ci ludzie 
rozmawiają nie wiadomo o czym, bo trudno 
rozmawiać o puszce gówna jako o dziele sztuki 
i pisać elaboraty na ten temat. 

Zgoda, tylko że tutaj artyści przekazują 
w tych algorytmach pewną swoją wiedzę, 
wrażliwość. Czyli co, wrażliwości nie są 
w stanie zastąpić uczuć, emocji? Czy to 
można przełożyć na algorytmy?
Niestety ja odnoszę wrażenie, że można prze-
łożyć na algorytmy i można tworzyć w stylu 
Michała Anioła nowe dzieła, nawet są takie 

roboty, które mają dłuta i algorytm stworzony w tym celu. 
Kiedyś wydawało nam się, że ta wolność twórcza jest całko-
wita, okazuje się jednak, że wpływ technologii jest ogrom-
ny, zawłaszcza na te dziedziny, które okazywały się całko-
wicie wolne, dla wolnych umysłów, dla wolnych zawodów. 

To puśćmy wodze fantazji. Wyobraźmy sobie teraz 
obraz, który został stworzony przez pryzmat twoich 
emocji, które nie raz są bardzo silne. Jak ci się wydaje, 
co taki obraz by przedstawiał? 
Ten obraz ma przedstawiać coś, co jest nieprzedstawial-
ne, bo to są klisze z przyszłości.

Ale jeżeli już dojdziemy do takiego etapu, że ta 
inteligencja sztuczna będzie w stanie bez żadnych 
algorytmów rozpracować twoją psychikę, twoje 

emocje i wtedy przełoży to na obraz, bo można 
emocje przełożyć, każdy artysta przecież zawiera 
swoje emocje w pracy, którą tworzy, to co taki 
obraz pokaże? 
Też się nad tym zastanawiam.

Tak?
Naprawdę, bo ja sam nie wiem często co będę malował.

A swoje emocje znasz?
Swoje emocje znam, potrafię się nakręcić tak, żeby być 
w transie odpowiednim, żeby móc te struny rozedrgać od-
powiednio, to jest przygotowanie psychiczne.

Swoje prace podpisujesz Łukasz Amenhotep.
To jest moje drugie imię.

C Y B E R N E T Y C Z N E  M A S K I



Radwan. Skąd to drugie imię? To czwarte, 
pierwsze? Faraon to IV był chyba 
najbardziej znany?
II.

Tak? Rozumiem, że od razu to musi być 
faraon., bo kto inny.
Inspiruję się sztuką egipską, sztuką staro-
żytnych Indii, inspiruję się sztuką etniczną, 
afrykańską, stąd moje twarze mają jakby 
maski na różnego rodzaju, pewnie że cyber-
netyczne, ale w głębi duszy tkwią we mnie te 
maski sprzed 2 tysięcy lat, które widziałem. 
Są niesamowite, przenoszą mnie w zupełnie 
inny klimat.

Ale zwłaszcza chyba kultura egipska jest 
ci bliska? 
Tak. 

Dlaczego akurat ten faraon? Bo to mnie 
bardzo zaintrygowało.
Ten Faraon zmienił Egipt w wielką potęgę 
polityczną, zrobił z Egiptu Amerykę moż-
na powiedzieć, a jeszcze do tego był bardzo 
sprawny fizycznie i kiedy były powstania 
w Libii, przez co Egipt kulał to własnoręcz-
nie zarąbał paru książąt libijskich i na długie 
lata zachował pokój.

Rozumiem, że jest ci bliski?
Jest mi bliski mentalnie, jego ojciec z kolei 
był pokojowym faraonem.

Ale wolisz syna?
Dla wielu Ehnaton jest kimś wybitnym, bo 
on zmienił religię z politeistycznej na mo-
noteistyczną i nie tylko to. W sztuce też bar-
dzo dużo zmienił, zaczęła być zupełnie ina-
czej postrzegana rodzina królewska, mógł 
się fotografować na rzeźbach nie sam, tylko 
z żoną Nefretete, co było wyróżnieniem, 
a do tej pory to było niemożliwe, Faraon 
mógł być tylko sam portretowany. 

Jeszcze do niedawna, a może dalej tak 
uważasz, mówiłeś że sztuka przez S 
się dawno już wyczerpała i skończyła. 
Jak więc postrzegasz swoją? W jakich 
kategoriach? 
Uważam, że poza nielicznymi wyjątkami, 
naprawdę nielicznymi dla mnie, nie ma ory-
ginalnej sztuki, ktoś z kogoś zerżnął albo 
rżnie tak dobrze jak polscy scenarzyści 
z amerykańskich filmów. Jeżeli biorę pod 
uwag jakiegoś artystę, który mnie napraw-
dę porusza to jest Hieronim Bosch i on jest 
dla mnie jednym z najwybitniejszych współ-
czesnych artystów.

Rozumiem.
Na nim się sztuka współczesna zachowała. 
Jest też grafik Esze, współczesny można po-
wiedzieć, nie żyje wiele lat, ale ze współcze-
snych artystów. On jest dla mnie mistrzem, 
też się inspirował nauką, nie wiedząc o tym, 
tworząc figury niemożliwe, tworząc taśmy 
mebiusa, które pokazywały jak wygląda nie-
skończoność matematyczna zobrazowana, 
co ułatwia nam zrozumienie matematyki. 

Nie wiem czy tak bardzo ułatwia… 
W każdym razie, w jakich kategoriach 
postrzegasz swoją sztukę? 
Trudno mi oceniać własną sztukę, robię to, 
co muszę. To wynika z parcia wewnętrznego, 
ja nawet nie wiem czy coś po tym zostanie. 
Mam taką nadzieję. Wiele obrazów, które na-
malowałem później okazywało się, że coś się 
działało faktycznie. Ja to we snach gdzieś wi-
działem i tak jak umiałem, tak namalowałem. 

Jesteś przecież nazywany bulterierem 
krytyki sztuki współczesnej, nie boisz się 
że teraz ty będziesz na ostrzu?
Kama, a czego ja mam się bać w tym życiu? 
Ja już przeszedłem wszystkie klęski i upadki.  

Dziękuję. 
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ie wyobrażam sobie życia bez innych ludzi. Doceniam 
wszystkich, którzy są wokół mnie – najbliższych, 
przyjaciół, rodzinę oraz znajomych. Każdy jest inny 

i odgrywa ważną rolę w moim życiu. To dzięki ludziom cała ta 
układanka jest pełna. Zabrzmiało trochę patetycznie, a prze-
cież nasze relacje są nadzwyczaj normalne.  

Mam spore grono bliskich mi osób. W przedpandemicz-
nych czasach nie było tygodnia abym chociaż dwa-trzy razy 
nie spotkał się z kimś wyłącznie w celach towarzyskich, dla 
przyjemności. Nie wyobrażałem sobie spędzenia trzech dni 
pod rząd w domu bez wyjścia na spacer, kolację, kawę czy wino. 
Teraz trochę mniej jest możliwości, ale na tyle, na ile rzeczy-
wistość pozwala, sytuacje restauracyjno-kawiarniane odgry-
wamy w domach. Nie mogę się doczekać powrotu dawnego 
stylu życia i wypełniania kalendarza nie tylko wyjazdami, ale 
przede wszystkim takimi zwyczajnymi na pozór spotkaniami. 
Nieważne czy są to rozmowy przy fantastycznym jedzeniu w do-
brej restauracji, przy kieliszku wina w ulubionej winiarni, czy 
wyjście do kina albo teatru. Chodzi o wymianę energii i wspól-
ne spędzanie czasu. Bardzo też lubię znajomości sprzed lat, 
z różnych etapów mojego życia. Znacie to uczucie gdy spotyka-
cie kogoś raz na kilka miesięcy (a czasem rzadziej), a macie wra-
żenie, że widzieliście się w ubiegły piątek wieczorem? Ja mam 
tak bardzo często. Każdy z nas ma swoje życie, własne sprawy, 
a mimo to istnieje nić porozumienia, dzięki której miło spędza 
się czas. Tak po prostu. 

Każda osoba i każde spotkanie zostawia po sobie ślad, spra-
wiając że jestem tym kim jestem. Czytałem jakiś czas temu pod-
sumowanie badań amerykańskich (a jakże!) naukowców, z któ-
rych wynikało że ci, którzy nie mają przyjaciół, nie są skłonni do 
pomocy, nie mają też szerszej perspektywy i skupiają się głównie 
na sobie. Najbliższa rodzina zwykle akceptuje nas bowiem takimi 
jakimi jesteśmy i nie musimy się nawet za bardzo starać – geny, 
więzy krwi, wspólne wspomnienia, święta, spotkania u babci, 
imieniny u cioci. Żeby jednak mieć wokół siebie ludzi, których 
wybraliśmy sami, a co ważniejsze, którzy z własnej woli również 
wybrali nas, to już sztuka wyższych lotów. O takie relacje trzeba 
przecież dbać, wykazywać inicjatywę, a nie tylko odhaczać spo-
tkania przy okazji kolejnych świąt, bo tak trzeba. Kiedy patrzę na 
swoje życie to cokolwiek się działo dobrego, ale i złego, tragiczne-
go, zawsze miałem obok ludzi, na których mogłem liczyć. Niech 
tak już będzie zawsze!   

WIĘCEJ FELIETONÓW 
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KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
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.
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ytuacja na światowym rynku nierucho-
mości, po wstrząsie spowodowanym 
pandemią, wydaje się pomału stabili-

zować. Klienci zorientowali się bowiem, że 
nieruchomości wciąż są najbezpieczniejszą 
formą lokowania kapitału. Jednym z najnow-
szych trendów jest wyraźny wzrost zaintere-
sowania nieruchomościami klasy premium, 
zwłaszcza luksusowymi apartamentami zlo-
kalizowanymi nad wodą.

TEKST I ZDJĘCIE Mat. Prasowe
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W dowolnej lokalizacji na świecie apar-
tamenty zlokalizowane nad wodą, czy to 
nad morzem, jeziorem czy malowniczą 
rzeką w centrum miasta, to oferty unikal-
ne. Budowane w pierwszej linii zabudowy 
są doskonałym miejscem lokowania kapi-
tału ze względu na swoją ograniczoną po-
daż i to bez względu na to, czy kupowane 
są w celach zamieszkania, czy też inwesty-
cyjnie – z planem wynajmu krótkotermi-

nowego. Te ostatnie, w świetle zagrożenia 
COVID-19, są doskonałą, komfortową i co 
najważniejsze – bezpieczną alternatywą 
dla dużych ośrodków hotelowych, które 
niejako wymuszają częste kontakty z duży-
mi grupami ludzi.

Tego typu apartamenty wynajmowane 
krótkoterminowo posiadają własne zaple-
cze kuchenne, co  eliminuje ryzyko związa-
ne z korzystaniem z hotelowej restauracji 

INWESTOWANIE W APARTAMENTY 

W GDAŃSKIM WYDANIU

I N W E S T O W A N I E  W  A P A R T A M E N T Y  W  G D A Ń S K I M  W Y D A N I U

J E D N Y M  Z   N A J N OWS Z YC H 
T R E N D ÓW  J E S T  W Y R A Ź N Y  WZ RO S T 
Z A I N T E R E S OWA N I A  N I E RUC HO MO Ś C I A M I 
K L A S Y  PR E M I U M ,  Z W Ł A S Z C Z A 
LU K S U S OW Y M I  A PA RTA M E N TA M I 
Z L OK A L I Z OWA N Y M I  N A D  WODĄ .
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a więc i częstych kontaktów z hotelowymi gośćmi. In-
nym powodem wzrostu zainteresowania takimi apar-
tamentami jest chęć posiadania tzw. second home – 
miejsca, które w przypadku wprowadzenia kolejnego 
lockdownu, umożliwiałoby spędzenie okresu izolacji 
w komfortowych warunkach i ciekawej lokalizacji.

Dobrym przykładem jest trójmiejski rynek apar-
tamentów nadwodnych, który ma przed sobą bardzo 
dobre perspektywy, głównie dzięki skutecznej pro-
mocji wielu inwestycji oraz stale rozwijającej się ofer-
cie turystycznej. Potencjał ten dostrzegają nie tylko 
inwestorzy lokalni, ale też nabywcy z całego świata. 
W czasach kryzysu branży hotelarskiej, doskonale po-
łożone apartamenty stają się jedną z najbardziej atrak-
cyjnych form inwestycji.

Najpopularniejsze apartamenty klasy premium, 
oprócz dogodnej lokalizacji i nowoczesnego designu 
wnętrz, posiadają również inne udogodnienia. Stan-

NA JPOPU LA R N IEJSZE 
A PA RTA MENT Y K LASY 

PR EMIU M, OPRÓCZ 
DOGODN EJ LOK A LIZACJI 

I NOWOCZESN EGO 
DESIGN U W N ĘTR Z, 

POSI A DA JĄ RÓW N IEŻ 
I N N E U DOGODN IEN I A. 



dardem są duże przeszklenia i tarasy ofe-
rujące widok na tętniące życiem akweny 
wodne, a także zlokalizowane w parterach 
strefy gastronomiczne i usługowe. Coraz 
częściej pojawiają się również inwestycje 
z własnymi marinami jachtowymi. Wszyst-

ko po to, aby zapewnić właścicielom i go-
ściom maksymalny komfort.

Dobrym przykładem realizacji tego tren-
du na trójmiejskim rynku jest inwestycja 
Chlebova Apartamenty zlokalizowana 
nad samym brzegiem Motławy, w miejscu 

Germania Brotfabrik – dawnej przemysło-
wej fabryki chleba, która działała tu nie-
przerwanie aż do końca II wojny świato-
wej. Oprócz wyjątkowej lokalizacji przy 
samej marinie, nacisk położono tu również 
na nowoczesne przestrzenie rekreacyjne 
– strefę fitness, strefę biznesową czy salę 
zabaw dla najmłodszych. W  parterach 
przewidziano lokale usługowe, a na dachu 
zaprojektowany został taras widokowy. 
Wszystko wskazuje więc na to, że Chlebova 
dołączy do grona najbardziej pożądanych 
lokalizacji położonych w Gdańsku, zarów-
no dla inwestorów, jak i turystów zaintere-
sowanych krótkoterminowym najmem.

Lokalizacja obiektu zapewnia inwesto-
rom wiele korzyści między innymi dostęp 
do wodnych atrakcji, zabytków Gdańska 
czy obiektów kultury i sztuki - mówi Bartło-
miej Oset, wiceprezes zarządu NDI Develop-
ment. Pomimo to, Chlebova zlokalizowana 
jest w miejscu, które zapewnia wytchnienie 
od zgiełku centrum miasta, a dzięki temu 
jest doskonałym miejscem, w którym spę-
dzony czas pozwoli czerpać z komfortu 
prawdziwego zacisza domowego. To właśnie 
te czynniki bezpośrednio przekładają się na 
dobre wyniki sprzedaży –  dodaje.   
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KONIARZ ZIMĄ NIEMAL MIESZKA W STAJNI. I NIE CHODZI BYNAJMNIEJ O TO BY W POSZUKIWANIU CIEPŁA ZAKOPAĆ SIĘ 
W STOGU SIANA I PRZESPAĆ AŻ DO WIOSNY. WRĘCZ PRZECIWNIE, BO JEŹDZIECKIE ŻYCIE ZIMĄ TRWA W NAJLEPSZE.

TEKST Alicja Kocik   ZDJĘCIE Aleksandra Ziętak
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odczas gdy „normalni ludzie” ogra-
niczają w tym czasie swoją aktyw-
ność do przemykania jak najszyb-

ciej z domu do pracy i na odwrót, ci, którzy 
połknęli jeździeckiego bakcyla, spędzają 

P każdą wolną chwilę w siodle. 
Rano, przed pracą czy szkołą, choć na 

chwilę zaglądają do stajni. Jeśli mają wię-
cej czasu, starają się pojeździć, jeśli cza-
su nie wystarcza, to chociaż chcą odwie-

C O  R O B I  K O N I A R Z  Z I M Ą ?

dzić swojego rumaka, dosypać mu siana, 
pogłaskać albo po prostu chwilę z  nim 
pobyć. Bo stajnia to magiczne miejsce, 
w  którym człowiek łapie dobrą energię 
na cały dzień. 

CO ROBI 
   KONIARZ ZIMĄ?



Gdy w biurach na Hipodromie dopiero zaczyna się 
dzień, na krytej ujeżdżalni tuż za ścianą trwa aktywne 
życie na całego. Tup, tup – to słychać tętent galopują-
cych koni. Jedni ustawiają przeszkody i robią sobie po-
ranny trening, inni wybierają szybką przebieżkę, kilka 
kółek wystarcza by się rozruszać. Potem, po takim wy-
siłku, pracuje się zupełnie inaczej, człowiek jest rozbu-
dzony, krew w żyłach szybciej krąży, a wraz z nią całe 
mnóstwo endorfin. 

Hala znów się zapełnia po południu. To druga tura, 
ci, którzy skończyli właśnie pracę czy szkołę i przed po-
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W   S IODL E  MOŻ NA 
S I Ę  OD C I ĄĆ  OD 
WS Z YS T K I E G O, 

J E S T E Ś M Y  T Y L KO 
M Y,  KO Ń  I   W I AT R ...

C O  R O B I  K O N I A R Z  Z I M Ą ?
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wrotem do domu zaglądają na trening czy 
po prostu, żeby sobie pojeździć. 

A gdy zapada zmierzch i pracownicy 
wychodzą z biur, w stajniach wciąż trwa 
jeździecki dzień. Stuk, stuk – to z odda-
li słychać końskie podkow y na bruku. 
Wierzchowce wracają z padoków, na któ-
rych spędziły część dnia. Pora na kolację, 
a potem na zabiegi pielęgnacyjne, czysz-
czenie, strzyżenie, zaplatanie grzyw, cza-
sem pojawi się kowal… gdy my jesteśmy 

już w domu i po sytym obiedzie zapada-
my w zimową drzemkę, koniarze wciąż 
jeszcze są w stajni. Tutaj spotyka się zna-
jomych, jest czas na wspólną kawę i plo-
teczki, jest też po prostu zwykła radość 
z przebywania ze zwierzętami. 

Czasami, gdy sypnie śniegiem, można 
zobaczyć jeźdźców na torze wyścigowym. 
Ich sylwetki odcinają się ostro na białym tle, 
a cały Hipodrom wygląda wówczas, jak jakaś 
magiczna kraina, w której czas płynie swoim 
rytmem. Nie ma czasu na rozpamiętywanie 

codziennych kłopotów, nikt nie ma tez na to 
ochoty. W siodle można się odciąć od wszyst-
kiego, jesteśmy tylko my, koń i wiatr

W tym roku aktywność nas wszystkich jest 
wciąż przytłumiona przez panoszącego się ko-
ronawirusa. Śniegu też na razie nie ma za wie-
le. Ale nasza kryta ujeżdżalnia, jak zawsze, 
tętni życiem, a endorfiny wciąż krążą w krwio-
biegu, dając dobrą energię na kolejne dni. 

Warto być koniarzem. Złapać bakcy-
la, a potem zostać członkiem tej specy-
ficznej braci. 
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JEDZENIE 
I NTUICYJ NE
Jedz w tedy, gdy jesteś 
głodny, przest a ń 
w tedy, gdy jesteś sy t y

niedawna w drodze do pracy codziennie 
mijałam sklep ze zdrową żywnością. Obok 
wejścia stał baner prezentujący wyretuszo-

waną, młodą kobietę, trzymającą miarkę krawiecką przy 
nienaturalnie szczupłej talii. Dopiero za którymś razem 
pomyślałam o tym, jak głęboko osadzony w naszej kultu-
rze jest taki widok. 

Większość książek i broszur opisujących konkretne 
diety ma na okładce wagę, miarkę lub szczupłego człowie-
ka, wiele sklepów z warzywami reklamowanych jest przy 
pomocy zdjęć ludzi „śmiejących się do sałatki”. Zawsze są 
to sałatki bez sosu, same liście. Nie znam nikogo, kto cie-
szyłby się jedząc same liście. 

M O D A  /  U R O D A  /  D E S I G N

J E D Z E N I E  I N T U I C Y J N E . . .

Do

KIEDY BYŁAM W PODSTAWÓWCE, CHYBA 
W CZWARTEJ KLASIE, MIELIŚMY ZAJĘCIA 
Z PANIĄ DIETETYK, KTÓRA UCZYŁA NAS, JAK 
OBLICZYĆ SWÓJ WSPÓŁCZYNNIK BMI. PAMIĘTAM, 
JAK ZAZNACZYŁA, ŻE SYSTEM LICZENIA JEST 
PRZESTARZAŁY I POWINNO CELOWAĆ SIĘ 
W DOLNĄ GRANICĘ WAGI PRAWIDŁOWEJ LUB 
NAWET NIEDOWAGĘ. CO CIEKAWE, POWIEDZIAŁA 
TO JEDYNIE DZIEWCZYNOM, PRZYKLASKUJĄC 
TYM SAMYM KULTUROWYM STEREOTYPOM – ŻE 
TO KOBIETY SWÓJ WYGLĄD POWINNY OPIERAĆ 
NA TABELKACH PEŁNYCH WYLICZEŃ. PÓŹNIEJ 
MÓWIŁA O TYM, W JAKI SPOSÓB DOJŚĆ DO 
WYMARZONEJ SYLWETKI. ODPOWIEDŹ BYŁA 
PROSTA: PRZEZ ZDROWE ŻYWIENIE. „ZDROWE 
ŻYWIENIE” ROZUMIANE JAKO OGRANICZANIE 
SIĘ, A NIE JEDZENIE ZBILANSOWANIE CZY 
SUPLEMENTACJĘ. WTEDY WŁAŚNIE PO RAZ 
PIERWSZY „ZDROWE JEDZENIE” ZOSTAŁO W MOJEJ 
GŁOWIE SPRZĘŻONE Z DIETĄ. W KOLEJNYCH 
LATACH ZWIĄZEK TEN TYLKO SIĘ ZACIEŚNIAŁ.

TEKST Jagoda Rybkowska
GRAFIKI pexels.com
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WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Jakiś czas temu natknęłam się na pojęcie 
„jedzenia intuicyjnego” i zaczęłam zgłębiać 
ten temat. Znaczna część społeczeństwa, 
w tym ja i wielu moich znajomych, ma silną 
potrzebę kontrolowania swojego odżywiania. 
Przejawia się to na różne sposoby: są ludzie, 
którzy jedzą z zegarkiem w ręku, wyznaczają 
sobie ścisłe pory posiłków. Inni liczą kalorie 
i nie pozwalają sobie zjeść więcej nawet jeśli 
są głodni. Wielu z nas czegoś sobie odmawia 
w imię samego odmawiania i ograniczania. 
W mediach społecznościowych można zna-
leźć grupy zrzeszające ludzi rezygnujących 
na jakiś czas z cukru, kofeiny, fast foodów etc. 
Jedzenie intuicyjne jest filozofią (to chyba 
najważniejszy jego aspekt – nie jest to dieta, 
a nurt psychologiczny), która odchodzi od 
takich postanowień i ścisłych zasad. W naj-
prostszym rozumieniu polega ono na trakto-
waniu jedzenia przede wszystkim jako zaspo-
kajania potrzeby fizjologicznej: jemy wtedy, 
kiedy jesteśmy głodni, a przestajemy wtedy, 
gdy czujemy się syci.

Brzmi to banalnie i łatwo, ale we współcze-
snym świecie takie podejście do odżywiania 
się wcale nie jest takie proste. Z jednej strony 
ze wszystkich stron zasypywani jesteśmy ob-
razami tych śmiejących się do sałaty, z drugiej 
popkultura serwuje nam znormalizowane ob-

razy jedzenia kompulsywnego (kto z nas nie 
widział przynajmniej jednej sceny filmowej, 
w której kobieta leczy złamane serce wielkim 
pudełkiem lodów i toną ciastek?). Jedzenie in-
tuicyjne opiera się w dużej mierze na zaufaniu 
samym sobie i temu, że nasz organizm sam 
wie, czego w danym momencie potrzebuje, 
nawet jeśli nie są to potrzeby wpisujące się 
w popularną wizję zdrowego jedzenia. 

W ciągu ostatnich miesięcy sposób odży-
wiania Polek i Polaków uległ wielu modyfika-
cjom. Wraz z zamknięciem gastronomii za-
częła zanikać społeczna funkcja jedzenia - nie 
chodzi się już na wspólne posiłki w mieście, 
nie spotyka w dużych gronach na rodzinne 
czy przyjacielskie obiady. Wielu z nas zostało 
zamkniętych w domu, czy to z powodu kwa-
rantanny, czy z wyboru, stąd też możliwość 
uprawiania aktywności fizycznej została ogra-
niczona. Na początku marcowej kwarantanny 
zaobserwowałam zmienne tendencje: w ciągu 
pierwszych dwóch – trzech tygodni w me-
diach społecznościowych pojawiła się ogrom-
na ilość przepisów na proste posiłki i słodycze, 
które możemy przygotować w domu. W kolej-
nych tygodniach artykuły tego typu zaczęły 
pojawiać się coraz rzadziej, a ich miejsce zajęły 
porady na temat utraty wagi domowymi spo-
sobami czy sposoby na przeniesienie ćwiczeń 

z siłowni do salonu. Są to warunki sprzyjające 
z jednej strony nabraniu nowych nawyków 
żywieniowych, z drugiej, niestety, rozwojowi 
zaburzeń odżywiania.

Pojawia się strach przed brakiem aktyw-
ności fizycznej i związaną z nim brakiem 
sylwetki, częściej czujemy ochotę na fast 
foody czy jedzenie traktowane właśnie jako 
poprawiacz humoru, czyli dokładnie to samo 
pudełko lodów, którymi zajadała się Bridges 
Jones czy bohaterki „Przyjaciół”.

Jednym z moich ulubionych w ostatnim 
czasie kont na Instagramie jest Antydieta 
(@malgosia.akkus). Jego autorka, Małgosia, 
zwraca uwagę na to, jak często jedzenie po-
wiązane jest z poczuciem obowiązku czy 
winy i jak szkodliwe może być takie jego trak-
towanie. Pod jednym z jej zdjęć zobaczyłam 
kiedyś hasztag „ciałożyczliwość” i pomyśla-
łam sobie, że to jest właśnie to, czego życzę 
sobie i wszystkim innym jedzącym ludziom. 
Życzliwość. Dla siebie. Dla swojego brzucha, 
żołądka i swojej głowy. To, czy przejawia się 
ona w jedzeniu zgodnie z dietą czy kupowaniu 
litrowego pudełka lodów po ciężkim dniu jest 
już indywidualną kwestią. Po prostu bądźmy 
dla siebie życzliwi i pamiętajmy, że jedzenie 
to wspaniałe medium do przekazywania sobie 
czułości i troski.   

  Czesanie i stylizacje
  Diagnoza skóry głowy i włosów
  Koki i upięcia

  Strzyżenie damskie i męskie
  Koloryzacje / dekoloryzacje
  Rytuały pielęgnacyjne włosów

  FORUM GDAŃSK |  poziom -1, Targ Sienny 7, Gdańsk    
   tel. 888 922 964 & 58 732 61 75
  GALERIA MOKOTÓW | ul. Wołoska 12, Warszawa   

   tel. 794 900 680 & 22 161 36 44
  CEDET | ul. Krucza 50, Warszawa   

   tel. 780 107 920 & 22 290 41 80

http://www.klgaleria.pl/


TEKST Anna Chwistecka-Samson  ZDJĘCIA www.freepik.com
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PRZYGOTOWANIE CERY POD 
MAKIJAŻ OKOLICZNOŚCIOWY

KAŻDA Z NAS CHCE PIĘKNIE WYGLĄDAĆ KAŻDEGO DNIA, ALE JEŚLI CZEKAJĄ NAS WIĘKSZE WYJŚCIA, TO STARAMY 
SIĘ JESZCZE BARDZIEJ. W PRZYPADKU ŚWIĄT, WESEL CZY INNYCH IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH CHCEMY LŚNIĆ JAK 
GWIAZDY I DLATEGO TEŻ CZĘSTO UDAJEMY SIĘ DO WIZAŻYSTKI LUB SAME STARAMY SIĘ ZROBIĆ NA TĘ OKAZJĘ EKSTRA 
MAKIJAŻ. WYBIERAMY DŁUGOTRWAŁE KOSMETYKI LUB WYBIERAMY NAJLEPSZĄ MAKIJAŻYSTKĘ I OCZEKUJEMY, ŻE 
NASZ MAKE-UP PRZETRWA CAŁĄ NOC W NIENARUSZONYM STANIE. ALE CZY TO WYSTARCZY? NIESTETY NIE.

makijażu okolicznościowym jednym 
z ważniejszych czynników trwałości 
makijażu jest przygotowanie cery. 

Oczywiście, że bardzo dużą rolę odgrywają 
odpowiednio dobrane do cery kosmetyki oraz 
sposób ich aplikacji, ale nawet najlepsze pro-
dukty do makijażu nie sprawdzą się, jeśli skóra 
nie będzie na nie odpowiednio przygotowana. 

Chociaż wiemy, że o naszą cerę powinny-
śmy dbać codziennie, to różnie z regularną 
pielęgnacją bywa. Która z nas pamięta o re-
gularnym peelingowaniu skóry czy znajduje 
czas na nawilżającą maseczkę dwa razy w ty-
godniu? No właśnie. Dlatego pamiętajmy 
o tym przynajmniej przed większym wyj-
ściem i zaplanujmy sobie czas na te działania.

TYDZIEŃ PRZED IMPREZĄ
Zacznij pić dużo wody. Postaw butelkę tak by 
mieć ją w zasięgu wzroku i wypij kilka łyków 
za każdym razem, kiedy ją zobaczysz. 

Zrób peeling oczyszczający i  nałóż 
maseczkę nawilżającą odpowiednie do ro-
dzaju Twojej cery.

Rano i wieczór nakładaj na twarz krem 
nawilżający.

2-3 DNI PRZED MAKIJAŻEM
Jeżeli regulujesz brwi i/lub usuwasz włoski 
z twarzy to zaplanuj te czynności na kilka dni 
przed planowanym makijażem. Dlaczego nie 
dzień lub tuż przed? Depilacja bardzo często 
sprawia, że nasza skóra staje się delikatnie po-
drażniona, zaczerwieniona, czasami dochodzi 
nawet maleńkich uszkodzeń. Dlatego czynno-
ści te należy wykonać dwa lub trzy dni przed 
makijażem – tak aby skóra miała czas na zre-
generowanie się.

W

P R Z Y G O T O W A N I E  C E R Y . . .

Pamiętaj o piciu wody i kremie nawil-
żającym!

UWAGA! Regulacja brwi czy usuwanie 
‘wąsika’ nie jest koniecznością. Tylko od 
Ciebie zależy, czy masz na to ochotę czy nie. 
Oczywiście makijaż będzie lepiej wyglądać, 
kiedy te czynności są wykonane, ale nikt nie 
ma prawa zmuszać cię do ich wykonywania.

maseczkę w płachcie oraz płatki kolage-
nowe pod oczy.

Jeżeli makijaż będzie wykonywany u wiza-
żystki, idź do niej bez makijażu. Nie nakładaj 
“tylko odrobinki podkładu” czy “tak tylko 
troszkę tuszu na rzęsy”. Trzeba będzie zmyć te 
produkty przed makijażem, co wydłuży czas jego 
wykonania oraz może wpłynąć na jego trwałość.

J EDN Y M Z WA Ż N I EJSZ YCH 
CZ Y N N I KÓW TRWA ŁOŚCI 
M A K IJA Ż U J E ST 
PR Z YG OTOWA N I E CERY.

DZIEŃ PRZED MAKIJAŻEM
Impreza już jutro! Twoje zadanie specjalne na 
wieczór to:
• chwila relaksu
• peeling i maseczka nawilżająca odpowied-
nie do twojego typu ceru
• woda i krem nawilżający
• wyspać się!

Te kroki są bardzo ważne. Jeżeli bę-
dziesz zmęczona i niewyspana, następnego 
dnia twarz może być lekko opuchnięta 
a oczy podkrążone. 

DZIEŃ MAKIJAŻU
Rano umyj buzię, nałóż tonik i krem na-
wilżający. Około godziny przed makijażem 
możesz też nałożyć na twarz (na 15 minut) 
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Jeśli malujesz się sama, również nie nakła-
daj kosmetyków kolorowych przed rozpoczę-
ciem właściwego makijażu.

IMPREZA
Ciesz się trwałym makijażem, który przetrwa 
największe tańce-hulańce-swawole.

O CZYM JESZCZE NALEŻY 
PAMIĘTAĆ?
Jest jedna bardzo ważna rzecz. W czasie, 
kiedy chcemy przygotować skórę pod 
makijaż możemy wpaść na pomysł, że ja-
kieś nowe cudo z  drogerii czy perfumerii 
sprawi, że skóra będzie piękna. Tymczasem 
wprowadzenie nowego produktu do pielę-
gnacji tuż przed większym wyjściem może 
sprawić nam więcej kłopotów, niż pożytku. 
Nigdy nie wiemy, jak skóra zareaguje na 
nowy kosmetyk – czy nie pojawią się na niej 
niechciane niespodzianki (jak chociażby 
uczulenie). Testowanie nowości zostawmy 
na inny czas. 

Przed imprezą używaj tylko sprawdzo-
nych kosmetyków, które nie wyrządzą Ci 
krzywdy. Jeżeli nie masz takich sprawdzo-
nych kosmetyków, sięgnij po te z najprost-
szymi składami czy też przeznaczone dla 
alergików. Jest mniejsze prawdopodobień-
stwo, że zaszkodzą skórze. 

Oprócz pięknego makijażu chcesz mieć 
również wystrzałową fryzurę? Przy umawianiu 
się do fryzjerki i wizażystki, czy też przy plano-
waniu samodzielnego wykonania tych czynno-
ści pamiętaj, że najlepiej wykonać jest fryzurę 
przed makijażem. Lakier do włosów, który 
osiądzie na twarzy na już wykonanym makijażu, 
może źle wpłynąć na jego wygląd i trwałość.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Jeśli nie jesteś w stanie logistycznie 
tego ułożyć i make-up będzie przed fry-
zurą to:
• umyj włosy rano, aby fryzjerka nie musiała 
tego robić, gdy na twarzy masz już makijaż
• poproś fryzjerkę o osłonę na twarz na czas 
lakierowania włosów
Udanej imprezy!   

http://aioli.com.pl/


PRZYSZŁOŚĆ MODY 
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TEKST Daria Bahlai  ZDJĘCIA Mat. prasowe

W OBLICZU ZMIAN KLIMATYCZNYCH, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH I GLOBALNEJ PANDEMII BRANŻA 
MODY ZMIERZA KU NOWEJ RZECZYWISTOŚCI. CIĘŻAR GATUNKOWY PRZENOSI SIĘ Z DÓBR FIZYCZNYCH 
NA WARTOŚCI KULTUROWE. SŁOWEM ROKU 2020 DLA PRZEDSIĘBIORSTW MODOWYCH JEST „ADAPTACJA”. 
MARKI, KTÓRE WYKAZAŁY SIĘ ZDOLNOŚCIĄ DO NATYCHMIASTOWEGO DOSTOSOWANIA SIĘ DO GWAŁTOWNYCH 
ZMIAN REGUŁ GRY, W 2021 ROKU MOGĄ SPODZIEWAĆ SIĘ POZYTYWNYCH WYNIKÓW. INNI NIE.

Z A  P OMO C Ą  W YOB R A Ź N I 
I   Z   UŻ YC I E M  N A R R AC J I 
F I L M  U MOŻ L I W I A  P OW RÓ T 
W Y R A F I NOWA N YC H 
K R E AC J I  MOD OW YC H  D O 
Ż YC I A  C ODZ I E N N E G O...

dium branżowego w ramach panelu dysku-
syjnego podczas Nowness Digital Festival. 
Organizatorem wydarzenia była brytyjska 
cyfrowa platforma video Nowness, którą 

w 2010 roku uruchomił Jefferson Hack, dy-
rektor kreatywny Dazed Media. W ramach 
festiwalu projektanci modowi, reżyserowie, 
choreografowie, producenci dyskutowali 
o przyszłości branży fashion, wskazując, że 
narzędzia cyfrowe, głównie filmy, zastąpią 
wysokobudżetowe sesje fotograficzne ro-
dzaju glamour editorial. 

NARRACJA CZY 
WIZUALIZACJA? 
Isobel Farmiloe, specjalistka ds. strategii 
kreatywnych Dazed Media, w  raporcie 
The Era of Monomass1 wyodrębnia cztery 
globalne trendy, opisujące oczekiwania 
odbiorców w  2021 roku. Jako pierwszy 
wskazuje „historie, które przemawiają do 
widzów”, czyli globalny, inkluzyjny story-
telling. „Obecne ograniczenia, związane 
z pandemią nie rewolucjonizują mody, lecz 
wpływają na jej doczesność. Za pomocą wy-
obraźni i z użyciem narracji film umożliwia 
powrót wyrafinowanych kreacji modowych 
do życia codziennego” – komentuje Baloji, 
belgijski artysta pochodzenia kongijskiego 
i autor filmów Zombies (2019), Binti (2019) 
i Kaniama show (2018). Ekranizacje mo-
dowe na ogół mają reputację zarozumiałych, 
abstrakcyjnych i  dotyczących wyłącznie 

ADAPTACJA CYFROWA
„Kiedy człowiek ogląda typowy pokaz 
mody, gdzie modelki chodzą po wybiegu, 
jego uwaga może być łatwo rozproszona. 
Film modowy pozwala skierować wzrok 
odbiorców na konkretny element stylizacji. 
Wszelkiego rodzaju wideo dają możliwość 
doprecyzować przekaz marki oraz dokład-
nie zbadać, kto jest faktycznym odbiorcą 
tego przekazu” – twierdzi Priya Ahluwalia, 
projektantka modowa i laureatka nagrody 
British Fashion Council 2020. By przed-
stawić swoją najnowszą kolekcję Priya 
wspólnie z reżyserką Samoną Olanipekun 
stworzyła film zatytułowany Joy (2020). 
Znalazł się on na liście produkcji wyemito-
wanych w trakcie festiwalu GucciFest. 

Priya dzieliła się własnymi refleksjami 
o przyszłości filmu modowego jako me-

P R Z Y S Z Ł O Ś Ć  M O D Y  Z A C Z Y N A  S I Ę  D Z I Ś . . .



grup elitarnych. Stawiają na piękny obrazek. W  2021 
większy nacisk położony będzie na naładowaną emocjo-
nalnie historię, jej znaczenie i stosowność. Za przykład 
służyć mogą na przykład The Pedestrian Bianki Sanders, 
świąteczna kampania reklamowa Family is Who You 
Love Ralpha Laurena czy Manifest Stelli McCartney. 

Jako drugi trend Isobel Farmiloe wskazała „estetykę 
Lo-Fi” - ekstremalne, inspirowane stylistyką lat 90. filmy 
standardu Video Home System. Najlepszym przykładem 
może być prezentacja kolekcji Personal belongings – 
kolaboracji producenta walizek Rimowa z Off-White, 
marką odzieżową Virgila Abloha. 

Kolejnym, trzecim trendem 2021 roku będzie ga-
mifikacja modowa. Gry komputerowe można będzie 
wykorzystać do prowadzenia skutecznej sprzedaży 
ubrań w Internecie.  Po takie rozwiązanie sięgnął już 
Nike, kiedy w 2019 nawiązał współpracę z Fortnite, 
absolutnym hitem wśród gier międzyplatformowych. 
Limitowana kolekcja ekskluzywnych ubrań Nike x 
Fortnite oraz butów sportowych Nike modelu Air 
Jordans była dostępna do zakupu in-game. Kampania 
zakończyła się wielkim sukcesem2. 

Czwartym trendem 2021 roku, najciekawszą propo-
zycją z listy Farmiloe są tzw. shoppable videos - każdą 
rzecz, którą zobaczysz na nagraniu będziesz mógł kupić. 
Wystarczy jedno kliknięcie. Świetnym przykładem da-
nego rozwiązania jest świąteczna kampania reklamowa 
#TEDPRESENTS - brytyjskiego serwisu e-commerce 
Ted Baker. Hasłem filmu jest „Zobacz, polub, kup”. 

W roku 2021 marki muszą zadbać o zapewnienie 
odbiorcom atrakcyjnego, wciągającego doświadczenia 
medialnego. Na pomoc przyjdą narzędzia cyfrowe AR, 
VR, filmy 360° oraz animacja 3D. Wirtualne przymie-
rzalnie, hologramy, hiperrealistyczne cyfrowe wrażenia 
będą dostępne dla każdego posiadacza smartfonu czy 
komputera. „Teraz marki uświadamiają sobie, że mają 
pełną kontrolę nad procesem kreatywnym i są w stanie 
tworzyć nowe, trwałe upamiętnienia w świadomości od-
biorców. Tworzyć własne dziedzictwo” – podsumowuje 
Fred Paginton, dyrektor kreatywny Dazed Studio.

DEMOKRATYZACJA MODY 
Niepowtarzalność, ekskluzywność i przynależność do 
elitarnej grupy. Najważniejszym celem marek luksuso-
wych jest sygnalizacja statusu społecznego. Czym się 
wyróżnia torebka Birkin o średniej wartości $8,000? 
Estetyką? Funkcjonalnością? Jest oznaką wysokiej po-
zycji majątkowej. Nawet jeżeli właścicielka (np. Wiktoria 
Beckham) używa jej do noszenia pieluch dla dzieci. 
Podobne zachowania konsumenckie charakteryzują 
rynek sprzed pandemii. 

Moda jest jedną z branż, które ucierpiały najbardziej 
wskutek spowodowanego pandemią kryzysu gospodar-
czego. Nie będzie człowiek na Instagramie chwalić się 
najnowszą torebką z  logotypem znanej marki, bo po 
prostu jej nie kupi. Udowadnia to raport State of Fashion 
20213, przygotowany przez amerykańską spółkę 
McKinsey & Company, zajmującą się doradztwem w za-
kresie zarządzania strategicznego. Z badań wynika, że 
w 2021 wskaźnik globalnego obrotu aktywami przed-
siębiorstw modowych, szczególnie w segmencie mody 
luksusowej, spadnie o 15% poniżej wyników z roku 2019. 

McKinsey Global Fashion Index (MGFI), inaczej poziom 
zysku ekonomicznego przemysłu modowego, w grudniu 
2020 stanowi 6%, co wskazuje na spadek o 93% w porów-
naniu do roku 2019. 

Eksperci z McKinsey & Company prognozują kolejne 
straty. Wynika to przede wszystkim z braku popytu, 
a i nieustannie rosnącej stopy bezrobocia i zróżnicowań 
społecznych. Ponadto badania MKC udowadniają, że 
dobre wyniki sprzedażowe nie zależą od dużej ilości 
kreacji w kolekcjach. 58% ekspertów w dziedzinie mody 
uważa planowanie i odpowiedni dobór asortymentu 
w ofercie za kluczowy obszar działalności marek w 2021 
roku. Zmieni się samo podejście do sprzedaży. 

PR I REKLAMA W 2021:  
RELACJE, NIE LICZBY 
Wraz ze zwiększeniem roli mediów społecznościo-
wych i  ilości treści generowanych przez użytkowni-
ków (tzw. user-generated content), równowaga sił 
pomiędzy markami modowymi a ich potencjalnymi 
(lub rzeczywistymi) odbiorcami uległa radykalnej 
zmianie. W roku 2021 to opinie konsumentów będą 
mieć coraz większy wpływ na budowanie wizerunku 
marki, a nie oficjalne komunikaty specjalistów do 
spraw public relations. Główną wartością będzie za-
ufanie, wypracowane za pośrednictwem otwartego 
dialogu. Dlatego obecność marki w mediach społecz-
nościowych jest niezbędna.  

„Aktywność w mediach społecznościowych wycho-
dzi poza ramy prowadzenia blogów modowych” – wy-
jaśnia dla serwisu Business Of Fashion Rachna Shah, 
starsza wiceprezes ds. public relations międzynarodo-
wej agencji medialnej KCD. „Jeżeli wcześniej głównie 
blogerzy wpływali na poziom zainteresowania marką, 
w 2021 roku najbardziej skuteczną strategią komuni-
kacji będzie interakcja marki z konsumentami za po-
średnictwem mediów cyfrowych. W miarę postępów 
social media będą stanowić coraz większą wartość PR, 
ponieważ będą przekazywać dokładniejsze dane doty-
czące zasięgu społecznego” – dodaje. Początkowo buzz 
marketing zakładał, że interakcje pomiędzy użytkow-
nikami będą jedynie wzmacniać oryginalny przekaz 
marketingowy. W 2021 te role się odwrócą. Dyskusje 
użytkowników staną się oryginalnym przekazem mar-
ketingowym. Ludzie będą współtworzyć materiał, 
który wpłynie na ich doświadczenie i być może życie. 
Zwłaszcza, że przeciętny człowiek codziennie spędza 
online 6 godzin i 43 minuty online (a 50% tego czasu to 
udział w aplikacjach społecznościowych)4   
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• Badania “Digital 2020 Global Digital Overview” (serwis 
WeAreSocial we współpracy z HootSuite)
Źródło: https://mobirank.pl/2020/01/31/raport-digital-i-mobile-
na-swiecie-w-2020-roku/
• Nike Air Jordans X Fortnite
Źródło: https://esportsinsider.com/2019/05/epic-games-
launches-fortnite-and-nike-air-jordans-crossover/ 
• Raport McKinsey & Company State of Fashion 2021
Źródło: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/
state-of-fashion 
• Badania “Digital 2020 Global Digital Overview” (serwis 
WeAreSocial we współpracy z HootSuite)
Źródło: https://mobirank.pl/2020/01/31/raport-digital-i-mobile-
na-swiecie-w-2020-roku/ 
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Uwielbia pracować z ludźmi i dla ludzi – pomaga 
spotkać swoją „drugą połówkę” jako dyrektor zarządzająca 
polskiego biura ekskluzywnej, międzynarodowej 
agencji kojarzenia par Berkeley International. Doktor 
habilitowana sztuk muzycznych, wykładowca Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie 
oprócz gry na flecie uczy młodzież podejścia i rozumienia 
sztuki, wrażliwości i dobrego smaku. Koncertowała 
w ponad 40 krajach na świecie i do dziś pozostaje 
czynnym muzykiem, a sama pogłębia swoją wiedzę  na 
Uniwersytecie Harvarda.

owy Rok, nowe nadzieje i nowe wyzwania....a mi-
łość wciąż rządzi się tymi samymi prawami 
i przede wszystkim dla wielu pozostaje najważniej-

szym składnikiem egzystencji, swoistą siłą napędzającą 
wszelkie życiowe działania. Ważne, czy żywimy ją do sie-
bie, bo tylko wtedy mamy szansę zbudować zdrową i dłu-
gotrwałą relację.

Ostatnie miesiące dla wielu były i nadal są czasem pró-
by  - często próby sił z samym sobą, szczególnie w przypad-
ku osób, które wiodą życie bez pary. Zapewniam – to się 
zmieni, jeśli samotność nie jest wybranką życia – czasami 
trzeba i co więcej – warto zaczekać.

Ostatnio sięgnęłam do cudownej, maleńkiej książecz-
ki wydanej przez The School of Life – jeśli nie znają jeszcze 
Państwo tej wyjątkowej organizacji, założonej przez uzna-
nego brytyjskiego filozofa oraz autora bestsellerów – Alain 
de Botton, to proszę to koniecznie nadrobić!  

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.plF E L I E T O N  /  C O L U M N

N
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Tytuł kuszący – How to find love......pytanie towarzy-
szące każdemu na jakimś etapie życia i niezależnie od 
ilości poradników  - trudno na nie znaleźć krótką, jedno-
znaczną i wszystkich zadowalającą odpowiedź.  Wszyscy 
miłości pragną, ale czy wszyscy jej doświadczają? Patrząc 
z perspektywy historii miłość była kiedyś niemal ostatnim 
warunkiem udanego mariażu, co więcej mocno kompliko-
wała losy zakochanych, niejednokrotnie doprowadzając 
do tragicznych zakończeń.

Jakimi jesteśmy zatem szczęściarzami, kiedy wybór 
partnera może być wyborem serca, a nie układu, rozsąd-
ku, statusu, czy (nie daj Boże) braku cierpliwości? A i tak 
wciąż potrafimy źle wybierać, prowadzeni zwodniczy-
mi uczuciami – nie zakochujemy się w kimkolwiek, ale 
w swoich „typach”, nieustannie szukając „tego czegoś”, 
odrzucając wiele wartościowych osób bez specjalnych 
powodów, za to fascynując się tymi zupełnie dla nas nie-
odpowiednimi. Ileż przykładów mogłabym tu zacytować 
z pracy z klientami...

Z czego zatem wynikają nasze preferencje? Jedną 
z najpotężniejszych sił w prawie miłości jest potrzeba do-
pełnienia siebie poprzez drugiego człowieka, jako że sami 
często czujemy się niekompletni, wyrzucając sobie, na-
szym zdaniem istotne, braki pewnych cech osobowościo-
wych, czy fizycznych. 

Drugą siłą jest potrzeba bycia wspieranym, kiedy przy-
ciągają nas ludzie dostrzegający i rozumiejący niemalże 
bez słów nasze uczucia i odczucia, z którymi na codzień 
jesteśmy sami, czując się jeszcze bardziej samotni, często 
w opozycji do całego świata.

Sposób w jaki podchodzimy do miłości w wieku do-
rosłym jest ukształtowany przez nasze doświadczenia 
z dzieciństwa. W późniejszych partnerach przyciągają 
nas cechy, które przejawiali ukochani przez nas opieku-
nowie, zakodowane w naszej podświadomości, a przez to 
na swój sposób znajome.

Tak to łącząc intuicję z wiedzą o nas samych i wyciąga-
jąc wnioski z wcześniejszych doświadczeń możemy wybie-
rać to, co dla nas najlepsze, zwiększając znacząco szanse 
na trwały, szczęśliwy związek. Nawet, jeśli trzeba będzie 
dłużej zaczekać. Warto.   

HOW TO

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

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

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

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

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

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

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

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

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

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W
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Venice ignites the senses. In the 18th century, 
Casanova, the greatest seducer of all time, was 
born and lived here.

In the late 1930s and early 1940s, the local 
Harry's Bar was first to serve the famous Prosec-
co with peach mousse and called it Bellini after 
the Renaissance painter who worked in Venice.

Venetian masks are more than just an indis-
pensable attribute during the unique carnival. 
They seem to be a bridge between our everyday 
life and the land of hidden dreams and fantasies. 
To make them come true, all you have to do is 
take a direct flight from Poznań Airport to Ven-
ice Treviso Airport (TSF), located 20 km north 
of Venice. The airport serves low-cost opera-
tors. The mainland districts of Venice are best 
reached by bus or train from Treviso, 3 km away. 
Bear in mind no traffic is allowed in the historic 
part of the city, so when choosing your destina-
tion, you will need to plan your entire route, in-
cluding changes to water transport. 

L E T ’ S  F L Y6 4 – 6 5

DLA WSZYSTKICH PODRÓŻNYCH, KORZYSTAJĄCYCH 
Z POZNAŃSKIEGO PORTU LOTNICZEGO ŁAWICA, MAMY ZNAKOMITĄ 
WIADOMOŚĆ – OD MARCA TEGO ROKU URUCHAMIAMY 
BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z WENECJĄ. TO MIASTO FASCYNUJE. 
JEGO SPUŚCIZNA DZIEJOWA WPLATA SIĘ W NASZĄ WSPÓŁCZESNOŚĆ, 
A IDEE WOLNOŚCI, PIĘKNA I FANTAZJI ZNALAZŁY ODZWIERCIEDLENIE 
W ARCHITEKTURZE, DZIEŁACH SZTUKI I NIEPOWTARZALNYM 
KLIMACIE TEGO MIASTA NA WODZIE.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO   ZDJĘCIA: PEXELS.COM

ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W EUROPIE I NA ŚWIECIE PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE  
AKTUALNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU.! DUE TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR  

THE CURRENT SANITARY REQUIREMENTS IN A GIVEN COUNTRY ON AN ONGOING BASIS. !

Półtora tysiąca lat temu, na niedostępnych 
bagnach Adriatyku, powstała osada rzym-

skich obywateli chcących ocalić siebie i kulturę 
Cesarstwa przed najeżdżającymi ich kraj bar-
barzyńcami. Rzym co prawda upadł, ale legen-
da powstania Wenecji pozostała. Przez kolejne 
lata i wieki jej mieszkańcy stworzyli jedną z naj-
większych gospodarczych potęg basenu Morza 
Śródziemnego. Położone w miejscu przecinania 
się wielu szlaków handlowych miasto szybko 
się rozwijało. Kontakty gospodarcze, ale też 

WENECJA 
– INNY WYMIAR MASKI

L E T ’ S  F L Y

OF FREEDOM, BEAUTY AND FANTASY 
ARE REFLECTED IN THE ARCHITECTURE, 
WORKS OF ART AND UNIQUE 
ATMOSPHERE OF THIS CITY ON WATER.

One thousand and five hundred years ago, in the 
inaccessible marshes of the Adriatic Sea, Ro-
man citizens established their settlement to save 
themselves and the culture of the Empire from 
the barbarians’ invasion. Rome fell, as a matter 
of fact, but the legend of Venice's creation re-
mained. Over the following years and centuries 
its inhabitants created one of the greatest eco-
nomic powers of the Mediterranean basin. Situ-
ated at the intersection of many trade routes, the 
city grew rapidly. Economic contacts, but also 
the location meant that all the great cultures of 
medieval and modern Europe came together 
there. Elected democratically, the Doges (Ven-
ice was the first republic in Christian Europe!) 
skilfully run their political activity between Byz-
antium, Ottoman Turkey, the papacy and the 
monarchies of Europe. The end of its political 
independence came only in the 19th century. 
First it was conquered by Napoleon Bonaparte 
carried by the victories of the French Revolu-
tion and then, after his defeat – by the Austrian 
Habsburg Monarchy. 

Time seems to have stopped in Venice. No 
cars drive through the city (the only noise of 
engines comes from motor boats cruising along 
the canals). Walking along narrow streets we 
unknowingly touch buildings that remember 
the times of our Jagiellons. Magnificent palaces 
and churches house masterpieces of world art. 
The light and airy music of Antonio Vivaldi, who 
created his masterpieces in this city, acquires 
a mysterious expression in the light reflected by 
silver candelabras, concert candles.

usytuowanie spowodowało, że stykały się w nim 
wszystkie wielkie kultury średniowiecznej i no-
wożytnej Europy. Wybierani demokratycznie 
dożowie (Wenecja była pierwszą w  Europie 
chrześcijańskiej republiką!) umiejętnie prowa-
dzili politykę pomiędzy Bizancjum, Osmańską 
Turcją, a  papiestwem i  monarchiami Europy. 
Kres jej politycznej niezależności nastąpił do-
piero w XIX wieku. Najpierw podbił ją, niesiony 
zwycięstwami francuskiej rewolucji, Napoleon 
Bonaparte, a  po jego upadku – austriacka mo-
narchia Habsburgów. 

W Wenecji czas jakby się zatrzymał. Po mie-
ście nie jeżdżą samochody (jedyne odgłosy sil-
ników pochodzą od przepływających kanałami 
łodzi motorowych). Przeciskając się wąskimi 
uliczkami bezwiednie dotykamy budynków 
pamiętających czasy naszych Jagiellonów. Prze-
świetne pałace i  kościoły skrywają arcydzieła 
sztuki światowej. Lekka i zwiewna muzyka An-
tonio Vivaldiego, który w  tym mieście tworzył 
swoje arcydzieła, nabiera tajemniczego wyrazu 
w  świetle odbitym od srebrnych kandelabrów, 
koncertowych świec.

Wenecja rozpala zmysły. W XVIII wieku uro-
dził się tu i mieszkał Casanova, największy uwo-
dziciel wszech czasów. 

Na przełomie lat 30 i  40 XX wieku, w  tam-
tejszym Harry’s Barze, podano po raz pierwszy 
słynną kompozycję Prosecco z  musem brzo-
skwiniowym, nazywając ją Bellini – na cześć 
tworzącego w Wenecji renesansowego malarza. 

Weneckie maski nie są tylko nieodzownym 
atrybutem jedynego w  swoim rodzaju karna-
wału. Zdają się być pomostem pomiędzy na-
szą codziennością, a krainą skrytych marzeń 
i fantazji. Aby je spełnić wystarczy skorzystać 
z  bezpośredniego połączenia z  poznańskiej 
Ławicy do portu lotniczego Wenecja Treviso 
(TSF), położonego 20 km na północ od We-
necji. Lotnisko obsługuje operatorów nisko-
kosztowych. Do lądowych dzielnic Wenecji 
najlepiej dotrzeć liniami autobusowymi lub 
pociągiem z  oddalonej o  3 km miejscowości 
Treviso. Pamiętajmy jednak, że w historycznej 
części miasta nie funkcjonuje ruch kołowy, za-
tem wybierając miejsce docelowe musimy do-
kładnie zaplanować całą trasę, łącznie z prze-
siadką na wodny środek transportu. 

  IN ENGLISH

VENICE – ANOTHER FACE OF 
A MASK

WE HAVE GREAT NEWS FOR ALL 
TRAVELLERS WHO USE POZNAŃ AIRPORT. 
STARTING FROM MARCH THIS YEAR, WE 
ARE LAUNCHING A DIRECT CONNECTION 
TO VENICE. THIS CITY MESMERIZES. ITS 
HISTORICAL LEGACY IS INTERTWINED 
WITH OUR MODERN TIMES, AND ITS IDEAS 
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ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W EUROPIE I NA ŚWIECIE PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE  
AKTUALNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU.! DUE TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR  

THE CURRENT SANITARY REQUIREMENTS IN A GIVEN COUNTRY ON AN ONGOING BASIS. !

SZEROKIE, PRZEPIĘKNE, PIASZCZYSTE PLAŻE, USYTUOWANE NAD CIEPŁYM I CZYSTYM MORZEM CZARNYM, TO 
PRZEPIS NA IDEALNY WYPOCZYNEK. RIWIERA BUŁGARSKA TO KRAINA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ GOŚCINNOŚCIĄ 
I SYMPATYCZNYM USPOSOBIENIEM JEJ MIESZKAŃCÓW. NA PIERWSZY PLAN WYBIJA SIĘ MALOWNICZA ARCHITEKTURA 
NADMORSKICH MIASTECZEK, ZRÓŻNICOWANE UKSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU, LICZNE ZABYTKI, BAŁKAŃSKI 
FOLKLOR ORAZ ZNAKOMITA KUCHNIA I DOSKONAŁE WINA – WAKACJE TU SPĘDZONE UDADZĄ SIĘ DOSKONALE.

TEKST: MARTA NOWACKA   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

i słoneczną pogodę. Stanowi także doskonałą 
bazę wypadową do okolicznych miejscowości 
wypoczynkowych, ze słynnym Słonecznym 
Brzegiem i  przepięknym, zabytkowym Nese-
byrem włącznie. 

Miasto otaczają trzy słonowodne jeziora 
lagunowe: Atanasowskie, Burgaskie i Mandreń-
skie, na których terenie miejsce swego bytowa-

nia znalazło wiele gatunków ptaków, m.in. peli-
kany, kormorany, czaple czy ibisy. Rezerwaty te 
to popularna destynacja ptasich obserwatorów 
oraz fanów turystyki ekologicznej.

Jedną z wielu atrakcji Burgas jest Nadmor-
ski Park, który rozciąga się malowniczo wzdłuż 
wysokiego, morskiego brzegu. I  co ciekawe – 
wśród zamieszczonych na jego terenie pomni-

Wizytę w  Bułgarii najlepiej planować 
w  okresie letnim. Do Burgas, jednego 

z  największych bułgarskich miast, polecimy 
bezpośrednio z  Portu Lotniczego Ławica już 
od 28 maja. To jedyne takie połączenie – z Po-
znania wprost nad Morze Czarne, łatwo i  wy-
godnie. Położony na południu kraju (w  Zato-
ce Burgaskiej) kurort oferuje nie tylko plaże 

BURGAS 
– BUŁGARIA 
NA WAKACJE

ków znajdziemy jeden dedykowany naszemu 
rodakowi – Adamowi Mickiewiczowi.

Przylegająca do Parku główna plaża miejska 
jest piaszczysta i dość szeroka, a długie na 300 
metrów molo to cieszący się popularnością cel 
wielu wieczornych, romantycznych spacerów, 
gdyż rozciąga się z  niego piękny widok. Plaża 
znana jest też za sprawą ciemnego piasku ze 
znaczną zawartością magnetytu, wykazującego 
właściwości lecznicze. Przez całe lato, od czerw-
ca do września, odbywa się tu Sand Festival – 
Międzynarodowy Festiwal Figur Piaskowych 
– w jego trakcie artyści z całego świata zjeżdżają 
się, by tworzyć niesamowite piaskowe rzeźby 
nad samym, czarnomorskim brzegiem.

Burgas to ważny ośrodek bułgarskiej kultu-
ry. Będąc tu koniecznie trzeba wybrać się do Mu-
zeum Archeologicznego, z  bogatą ekspozycją 
przedmiotów datowanych od czasów prehisto-
rycznych (IV-V w. p.n.e.) aż po średniowiecze. 
Podziwiać można tu zbiory z  czasów trackich, 
rzymskich i  bizantyjskich. Na uwagę zasługują 
też Muzeum Historyczno-Przyrodnicze oraz Mu-
zeum Etnograficzne. Warto zwiedzić także licz-
ne zabytki sakralne, szczególnie Cerkiew Kate-
dralną św. Cyryla i Metodego, z bogato zdobioną 
kopułą, ikonostasem (ołtarzem) i freskami, oraz 
Cerkiew Ormiańską św. Krzyża (Surp Chacz).

Niewiele osób wie, że Burgas to także znane ze 
swych wód termalnych uzdrowisko. W odległości 
zaledwie kilkunastu kilometrów od ścisłego cen-
trum miasta znajduje się kompleks Burgaskich 
Łazienek Mineralnych (Burgaski Mineralni Bani), 
gdzie można skorzystać z dobroczynnych właści-
wości term, np. popularnych kąpieli błotnych. 
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BURGAS – BULGARIA FOR HOLIDAY

WIDE, MAGNIFICENT SANDY BEACHES 
LOCATED ON THE WARM AND 
CLEAN BLACK SEA IS A RECIPE FOR 
PERFECT HOLIDAY. THE BULGARIAN 
RIVIERA IS FAMOUS FOR HOSPITABLE 
AND AGREEABLE NATURE OF ITS 
INHABITANTS. THE MOST DISTINCTIVE 
FEATURE OF THIS COUNTRY IS 
PICTURESQUE ARCHITECTURE OF THE 
SEASIDE TOWNS, DIVERSE LANDFORM, 
NUMEROUS HISTORICAL SITES, BALKAN 
FOLKLORE, EXQUISITE CUISINE AND 
SPLENDID WINES. IT ALL ADDS UP TO AN 
IDEAL HOLIDAY DESTINATION

It is best to plan a visit to Bulgaria in the summer. 
We will fly to Burgas, one of the biggest Bulgar-
ian cities, directly from Poznań Airport from 
28th May. It is the only such connection – from 
Poznań directly to the Black Sea, easy and com-
fortable. Located in the south of the country (in 
the Burgas Bay), the resort offers not only beach-

es and sunny weather. It is also an excellent base 
for trips to neighbouring resorts, including the 
famous Sunny Beach and the beautiful historic 
city of Nessebar.

The city is surrounded by three saltwater 
lagoon lakes – Athanasovskiy, Burgasskiy and 
Mandrenskiy, where many species of birds have 
found their habitat, including pelicans, cor-
morants, herons and ibises. These reserves are 
a popular destination for birdwatchers and fans 
of ecological tourism.

One of many attractions of Burgas is Seaside 
Park, which stretches picturesquely along the 
high sea shore. Interestingly, among the mon-
uments placed on its territory you will find one 
dedicated to our compatriot, Adam Mickiewicz.

The main town beach adjacent to the park 
is sandy and quite wide, and the 300-me-
tre-long pier is a  popular destination for eve-
ning romantic walks as it provides a beautiful 
view. The beach is also known for its dark sand, 
rich in magnetite which has healing proper-
ties. Throughout the summer, from June to 
September, there is the Sand Festival – the 

International Festival of Sand Figures – during 
which artists from all over the world come to 
create amazing sand sculptures right on the 
Black Sea shore.

Burgas is an important centre of Bulgarian 
culture. The Archaeological Museum is a must-
see with its impressive exhibition of objects 
dating from prehistoric times (4th-5th century 
BC) to the Middle Ages. Here you can admire 
collections from Thracian, Roman and Byzan-
tine times. The Historical and Natural History 
Museum and the Ethnographic Museum are 
also worth a visit. The Cathedral Church of St 
Cyril and Methodius with its richly decorated 
dome, iconostasis (altar) and frescoes, and 
the Armenian Church of the Holy Cross (Surp 
Chach) are also a must-visit.

Only few people know that Burgas is also 
a  health resort known for its thermal waters. 
Just a  few kilometres away from the city cen-
tre there is a complex of Burgas Mineral Baths 
(Burgas Mineralni Bani), where you can enjoy 
the beneficial properties of thermal springs, 
such as the popular mud baths. 

L E T ’ S  T R A V E LL E T ’ S T R A V E L
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TURCJA NA STAŁE WPISAŁA SIĘ NA LISTĘ NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW 
WYPOCZYNKOWYCH. TRUDNO SIĘ TEMU DZIWIĆ, GDYŻ NIEWIELE MIEJSC MA DO 
ZAOFEROWANIA TAK WIELE ZA TAK NIEWIELE, A DOTARCIE DROGĄ LOTNICZĄ 
DO TEGO FASCYNUJĄCEGO KRAJU JEST SZYBKIE I BEZPROBLEMOWE.
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AKTUALNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU.! DUE TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR  
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DL ACZEGO 
TURCJA?

Lot z  poznańskiego Portu Lotniczego Ła-
wica do położonej na Riwierze Tureckiej 

Antalyi trwa ok. 3 godzin. Jest to niewątpliwy 
atut tego kierunku turystycznego, bowiem 
w czasie porównywalnym do trwania podróży 
lądowej z Poznania do Warszawy, przenosimy 
się do zupełnie odmiennego świata. Turcja jest 
wystarczająco egzotyczna, a jednocześnie eu-
ropejska, by goście mogli się tu czuć bezpiecz-
nie, komfortowo, a przy tym zachwycić się bo-
gactwem odmiennej kultury.

Kurorty położone na północno-wschodnim 
wybrzeżu Morza Śródziemnego posiadają znako-
mitą infrastrukturę hoteli i resortów wypoczyn-
kowych, mają przepiękne plaże i  zapewniają 

możliwość aktywnego wypoczynku. Każdy 
znajdzie tu coś dla siebie – miłośnicy kultury 
antycznej i zabytków średniowiecznych, trek-
kingów górskich i wszelkich sportów wodnych 
będą z pewnością usatysfakcjonowani. Formę 
wypoczynku można dostosować do panującej 
w danym okresie pogody, która jest absolutnie 
przewidywalna. Obecnie podróżni wylatujący 
z  poznańskiej Ławicy mają do wyboru wiele 
miejscowości, w  których, w  zależności od in-
dywidualnych preferencji, można zaplanować 
wspaniały urlop.

Antalya to największy na południu kraju port 
lotniczy, a jednocześnie jeden z najsłynniejszych 
tureckich, nadmorskich kurortów. Położona 

kilkanaście kilometrów na wschód od centrum 
Antalyi – Lara, jest jedną z jej wypoczynkowych 
dzielnic. Posiada też jedną z najładniejszych plaż 
w regionie. Do największych atrakcji turystycz-
nych należą: łuk triumfalny cesarza Hadriana, 
minaret Yivli Minare (symbol miasta), średnio-
wieczny klasztor wirujących derwiszy (Mevlevi 
tekke), mauzolea Mehmeda Paszy i znany z seria-
lu Wspaniałe stulecie Nigar Hatun.

Kierując się na wschód możemy wybrać po-
byt w jednej z równie słynnych miejscowości. 

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

Belek leży w odległości ok. 30 km od lotniska 
w Antalyi, u podnóża gór Taurus. Największy-
mi atrakcjami turystycznymi są schowany 
wśród sosnowego lasu wodospad Kursunlu 
z tajemniczą jaskinią, do której można się do-
stać tylko przez lustro wody, oraz rezerwat po-
nad 100 gatunków ptaków.

Side to kolejny słynny kurort, który rozbudo-
wując się zamienił pobliskie wsie rybackie w tęt-
niące turystycznym życiem dzielnice. Wśród 
nich są Kumkoy (Kumköy) i  Kolakly (Çolakli) 
– z  pięknymi plażami, hotelowymi resortami 
i  zabytkami wspaniałej przeszłości z  czasów 
antycznych. Wartymi zobaczenia są, w  samym 
Side, przepiękny amfiteatr, a  w  okolicy – ruiny 
obronnych miast Seleukea, Serge i Perge z pozo-
stałościami starożytnych świątyń, łaźni i innych 
zabudowań. Miłośnicy pięknych krajobrazów 
powinni koniecznie udać się do wodospadu Ma-
navgat oraz kanionu Koprulu.

Poszukującym spokojniejszych form wypo-
czynku polecamy odwiedzić Bogazkent lub In-
cekum. Te niewielkie miejscowości gwarantują 

Piękne plaże i  krajobrazy znajdują się też 
na zachód od Antalyi. Szczególnie Kiris znany 
jest z  wielu propozycji udanego, nadmorskiego 
wypoczynku. Nieodległy Kemer słynie z  kolei 
z upraw magicznego owocu – granatu. Tu także 
góry spotykają się z morzem, tworząc przepiękne 
formy krajobrazu. 
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WHY TURKEY?

TURKEY HAS ENTERED THE LIST OF THE 
MOST POPULAR HOLIDAY DESTINATIONS 
FOR GOOD. THIS IS HARDLY SURPRISING 
AS FEW PLACES HAVE SO MUCH TO 
OFFER FOR SO LITTLE, AND GETTING TO 
THIS FASCINATING COUNTRY BY PLANE IS 
QUICK AND HASSLE-FREE.

The flight from Poznań Airport to Antalya, locat-
ed on the Turkish Riviera, takes about 3 hours. 
Undeniably, this is an advantage of this tourist 
destination, because moving to a  completely 
different world takes almost as long as a car trip 
from Poznań to Warsaw. Turkey is both exotic 
and European in equal measure, so visitors can 
feel safe, comfortable and at the same time de-
lighted by the abundance of a different culture.

The resorts located on the north-eastern 
coast of the Mediterranean Sea have an excel-
lent infrastructure of hotels and holiday spots, 
provide the access to beautiful beaches and op-
portunities for active leisure. There is something 
for everyone - lovers of ancient culture and me-
dieval monuments, mountain trekking and all 
types of water sports enthusiasts will certainly 
be satisfied. The form of recreation can be adjust-
ed to the prevailing weather, which is absolutely 
predictable. Nowadays, travellers flying from 
Poznań Airport have a variety of destinations to 
choose from and depending on individual prefer-
ences, they can plan a wonderful holiday.

Antalya is the largest airport in the south of 
the country and also one of Turkey's most famous 
seaside resorts. Lara, located a dozen or so kilo-
metres east of the centre of Antalya, is one of its 

holiday districts. It also has one of the loveliest 
beaches in the region. The greatest tourist at-
tractions include the triumphal arch of Emperor 
Hadrian, the minaret Yivli Minare (the symbol of 
the city), the medieval monastery of whirling der-
vishes (Mevlevi tekke), the mausolea of Mehmed 
Pasha, and Nigar Hatun, known from the series 
The Magnificent Century.

Heading east we can choose to stay in one 
of the equally famous resorts. Belek is located 
about 30 km from Antalya airport, at the foot 
of the Taurus Mountains. The biggest tourist 
attractions are the Kursunlu waterfall hidden 
in the pine forest with a mysterious cave, which 
can only be accessed through the water, and a re-
serve of over 100 species of birds.

Side is another famous resort that has ex-
panded to turn nearby fishing villages into bus-
tling tourist districts, such as Kumkoy (Kumköy) 
and Kolakly (Çolakli) with beautiful beaches, 
hotel resorts and monuments of the glorious past 
from ancient times. When in Side, make sure 
you visit the beautiful amphitheatre, and in the 
surroundings – the ruins of the defensive towns 
of Seleukea, Serge and Perge with the remains of 
ancient temples, baths and other buildings. Lov-
ers of beautiful landscapes should definitely go to 
Manavgat waterfall and Koprulu canyon.

Those looking for a quieter form of leisure are 
recommended to visit Bogazkent or Incekum. 
These small towns guarantee comfort and excel-
lent conditions for all forms of seaside relaxation.

Alanya is situated 135 km east of Antalya. The 
Taurus Mountains surrounding it from the land 
side create together with the sea coast a very ro-
mantic landscape. The area is a paradise not only 
for water sports enthusiasts, but also for lovers of 
both land and sea caves. Beautifully lit, they are 
one of the biggest attractions of this part of the 
Turkish Riviera

Gorgeous beaches and landscapes can also 
be found to the west of Antalya. Kiris in partic-
ular is brimming with promises of a  successful 
seaside holiday. There is also Kemer, famous for 
its cultivation of the magic fruit – a  pomegran-
ate. Here, too, mountains meet the sea, creating 
beautiful landscape features. 

komfort i znakomite warunki do wszelkich form 
nadmorskiego relaksu.

Alanya położona jest 135 km na wschód od 
Antalyi. Otaczające ją od strony lądu góry Tau-
rus tworzą wraz z wybrzeżem morskim niezwy-
kle romantyczne krajobrazy. Okolice to raj nie 
tylko dla amatorów sportów wodnych, ale tak-
że dla miłośników jaskiń – zarówno lądowych, 
jak i morskich. Przepięknie oświetlone, są jed-
ną z  największych atrakcji tej części Riwiery 
Tureckiej. 
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– BOGACT WO MORZA 
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WYPOCZYNEK W EGIPCIE CIESZY SIĘ OD LAT WIELKĄ POPULARNOŚCIĄ. 
NIE MA DRUGIEGO KIERUNKU, KTÓRY GWARANTOWAŁBY TAKI STANDARD 
RELAKSU W CIEPŁYM KLIMACIE ZA STOSUNKOWO NIEWIELKĄ CENĘ.
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Podróżni złaknieni słońca i  gorącego, nad-
morskiego piasku, mogą bezpośrednio z po-

znańskiego Portu Lotniczego Ławica udać się 
do zaczarowanego Egiptu, tym razem lądując na 
lotnisku w Marsa Alam (RMF). Ten wybudowany 
na początku XXI wieku port lotniczy obsługuje 
głównie połączenia czarterowe.

Marsa Alam jest oazą spokoju i relaksu. To 
miejscowość nastawiona wyłącznie na obsłu-
gę wypoczywających tu turystów. Rozwój za-
wdzięcza ekspansji przemysłu turystycznego, 
który jest jednym z głównych źródeł dochodu 
egipskiego budżetu. Nie dziwi zatem dbałość 
o wysokie standardy oferty.

Kurort położony jest na wschodnim 
wybrzeżu kraju, 270 km na południe od 
popularnej Hurghady, co przekłada się na 
trochę inny, panujący tu klimat – bardziej 
suchy i  gorący. Cieplejsza jest też tempera-
tura wody w morzu. Nie zmienia to faktu, że 
wspaniałe widoki, słoneczne plaże oraz nie-
zwykła fauna i flora wód Morza Czerwonego 
zachwycają turystów z całego świata.

SKARBY RAFY KORALOWEJ
Największą atrakcją jest bez wątpienia 
nieodległy morski Park Narodowy Wadi 
el-Gemal. Rafa koralowa jest dobrem naro-
dowym Egiptu. Niestety na północy akwe-
nu Morza Czerwonego została dość moc-
no zniszczona, dlatego wspomniany Park 
Narodowy traktowany jest przez Egipcjan 
z  wyjątkowym pietyzmem, a  możliwość 
nurkowania w kryształowo przejrzystej wo-
dzie i podziwiania mieniących się kolorami 
okazów podwodnej fauny i  flory jest nieza-
pomnianym przeżyciem. Przypominamy 
jednocześnie, że próba wywozu jakiejkol-
wiek podmorskiej „pamiątki” jest przez 

L E T ’ S  T R A V E L L E T ’ S T R A V E L
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MARSA ALAM – THE WEALTH OF 
THE RED SEA

HOLIDAY IN EGYPT HAS BEEN OF GREAT 
POPULARITY FOR YEARS. THERE IS NO 
OTHER DESTINATION THAT WOULD 
GUARANTEE SUCH A STANDARD OF 
RELAXATION IN A WARM CLIMATE AT 
A RELATIVELY LOW PRICE.

Holiday-makers craving sun and hot, seaside 
sand can go directly from Poznań Airport to 
enchanted Egypt, this time landing at Marsa 
Alam Airport (RMF). Built at the beginning of 
the 21st century, the airport handles mainly 
charter flights.

Marsa Alam is an oasis of peace and relax-
ation. It is the resort focused exclusively on 
serving the tourists resting here. The town 
owes its development to the expansion of 
tourism, which is one of the main sources of 
income for Egypt’s budget. No wonder high 
standards of the offer are of prime impor-
tance there.  

The resort is located on the east coast of 
the country, 270 km south of the popular 
Hurghada, which results in a slightly different 
climate here – drier and hotter. The tempera-
ture of the water in the sea is also warmer. 
This does not change the fact that the magnif-
icent views, sunny beaches and unusual fau-
na and flora of the waters of the Red Sea lure 
tourists from all over the world.

CORAL REEF’S TREASURES
The biggest attraction is undeniably the nearby 
Wadi el-Gemal Marine National Park. Coral 
reef is the national asset of Egypt. Unfortunate-
ly, in the northern part of the Red Sea it has been 
quite heavily damaged, so this National Park is 
treated by the Egyptians with the utmost care, 
and the possibility of diving in crystal-clear 
water and admiring the sparkling colours of 
specimens of underwater flora and fauna is an 
unforgettable experience. At the same time we 
would like to remind you that any attempt to 
export any undersea "souvenir" is subject to se-
vere punishment from the Egyptian authorities 
(there are specialised controls at the airport).

The accommodation facilities in Marsa Alam 
are new and varied. We can find there exclusive 
hotel resorts, but also secluded bungalows in 
tourist "villages" stylized as a trendy eco retreat. 

A TRIP TO ANTIQUITY
A different, although slightly more remote tour-
ist attraction, is the ancient temples in Kom 
Ombo and Edfu. Due to its location in the south 
of the country, trips to them are not carried out 
from other Egyptian tourist destinations. In 
ancient times, Edfu located on the Nile served 
as an important economic and military centre 
(it was the largest city before the border with 
Sudan). Still standing today, the famous temple 
of Horus impresses with its loftiness. It is the 
second largest (after Karnak) preserved ancient 
temple in Egypt. The optional excursion lasts 
one day and the one-way journey takes over 
three hours. 

władze egipskie surowo karana (są wyspe-
cjalizowane kontrole na lotnisku).

Baza noclegowa w Marsa Alam jest nowa 
i  urozmaicona. Znajdziemy tu ekskluzywne 
resorty hotelowe, ale również stylizowane na 
modę ekologicznego wypoczynku, zaciszne 
bungalowy w turystycznych „wioskach”.

WYCIECZKA DO  
STAROŻYTNOŚCI
Odmienną, choć nieco bardziej odległą 
atrakcją turystyczną, są starożytne świąty-
nie w Kom Ombo i Edfu. Z racji położenia na 
południu kraju, wycieczki do nich nie są re-
alizowane z  innych egipskich miejscowości 
turystycznych. W czasach starożytnych, po-
łożone nad Nilem Edfu spełniało ważną rolę 
ośrodka gospodarczego i  militarnego (było 
największym miastem przed granicą z Suda-
nem). Stojąca do dziś słynna świątynia Ho-
rusa imponuje wyniosłością. Jest to druga co 
do wielkości (po Karnaku) zachowana staro-
żytna świątynia w Egipcie. Wycieczka fakul-
tatywna trwa jeden dzień, a podróż w jedną 
stronę ponad trzy godziny.  



7 2 – 7 3 L E T ' S  L O O K  A R O U N D

TRWAJĄCA PANDEMIA COVID-19 WYMUSZA WPROWADZANIE 
I PRZESTRZEGANIE WIELU DODATKOWYCH ZMIAN I OGRANICZEŃ 
DOTYCZĄCYCH PODRÓŻOWANIA. PRZEDSTAWIAMY AKTUALNE 
ZASADY WJAZDU NA TERYTORIA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW.

TEKST: MARTA NOWACKA   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

TURCJA
Do 1 marca pasażerowie przybywający do Turcji 
drogą powietrzną zobowiązani są do przedsta-
wienia negatywnych wyników testów PCR na 
COVID-19, przeprowadzonych w  ciągu 72 go-
dzin przed rozpoczęciem podróży. Osoby bez 
przeprowadzonych testów nie otrzymają zgody 
na wejście na pokład samolotu.

Dodatkowe obostrzenia dotyczą podróż-
nych, którzy w ciągu ostatnich 10 dni przebywali 
na terenie Wielkiej Brytanii, Dani lub RPA – nie-
zależnie od negatywnego wyniku testu zostaną 
oni i tak poddani kwarantannie.

Szczegółowe informacje: www.gov.pl/
web/turcja.

ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W EUROPIE I NA ŚWIECIE PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE  
AKTUALNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU.! DUE TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR  

THE CURRENT SANITARY REQUIREMENTS IN A GIVEN COUNTRY ON AN ONGOING BASIS. !

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

From 18 January, people arriving in the 
UK by air are additionally required to produce 
a negative coronavirus test taken up to 72 hours 
before their arrival.

More information at: www.gov.pl/web/
wielkabrytania.

THE NETHERLANDS
From 29 December 2020, all persons arriving in 
the Netherlands must expect to produce a neg-
ative PCR test for COVID-19, which must be 
carried out within 72 hours before departure. 
A negative test result does not replace the rec-
ommendation of a 10-day quarantine upon entry 
into the Netherlands.

Additionally, travellers are required to have 
a  completed health declaration. These restric-
tions are in place until 9 February.

More information at: www.gov.pl/web/
holandia.

GERMANY
Restrictions on air travel to Germany vary de-
pending on the land of destination, but almost 
all lands have already introduced rules requir-
ing a negative test against COVID-19 (PCR test 
or rapid antigen test) on entry.

Passengers from Poland, due to the fact that 
our country is considered a high-risk area, have 
to reckon with the obligation to undergo a  10-
day quarantine and make an electronic travel 
registration (declaration of entry) on the por-
tal www.einreiseanmeldung.de (the website is 
available in Polish).

More information at: www.gov.pl/web/
niemcy.

SPAIN
Passengers arriving in Spain from countries on 
the list of risk regions (including Poland), are re-
quired to produce a negative SARS-CoV-2 test. 
The test must be carried out within 72 hours pri-
or to arrival.

All travellers are also asked to fill in a health 
form, available at www.spth.gob.es or with free 
Spain Travel Health – SpTH application.

The state of emergency on the territory of 
the Kingdom of Spain is in force until May 9.

More information at: www.gov.pl/web/
hiszpania and www.gov.pl/web/dyplomacja/
hiszpania.

FRANCE
Passengers flying from Poland to France are not 
required to be in quarantine or have a negative 
SARS-CoV-2 test.

More information at: www.gov.pl/web/
francja and  www.gov.pl/web/dyplomacja/
francja.

Please be reminded that due to the dynamical-
ly changing situation, restrictions and regu-
lations are subject to change. We urge you to 
follow announcements from airlines, national 
governments and airports.

Should you have any questions, please 
contact the airlines operating a  certain 
flight directly.  

alizowany w czasie 72 godzin przed terminem 
przyjazdu.

Wszyscy podróżni zobowiązani są też do wy-
pełnienia formularza sanitarnego, dostępnego 
na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłat-
ną aplikację Spain Travel Health – SpTH. 

Stan alarmowy na terytorium Królestwa 
Hiszpanii obowiązuje do 9 maja.

Szczegółowe informacje: www.gov.pl/web/
hiszpania oraz www.gov.pl/web/dyplomacja/
hiszpania.

FRANCJA
Pasażerowie przylatujący z Polski do Francji nie 
mają obowiązku odbywania kwarantanny ani 
posiadania negatywnego wyniku testu na obec-
ność SARS-CoV-2. 

Szczegółowe informacje: www.gov.pl/
web/francja oraz  www.gov.pl/web/dyplo-
macja/francja.

Przypominamy, że w  związku z  dynamicz-
nie zmieniającą się sytuacją, obostrzenia 
oraz regulacje mogą ulegać zmianie. Apelu-
jemy o bieżące obserwowanie komunikatów 
linii lotniczych, rządów poszczególnych kra-
jów oraz lotnisk.

W przypadku pytań prosimy o bezpośred-
ni kontakt z liniami lotniczymi obsługującymi 
konkretne połączenia. 
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UPDATING TRAVEL RULES

THE ONGOING COVID-19 PANDEMIC IS 
FORCING MANY ADDITIONAL TRAVEL 
CHANGES AND RESTRICTIONS TO BE 
IMPLEMENTED AND ABODE BY. BELOW 
YOU CAN FIND THE LATEST RULES 
FOR ENTRY INTO THE TERRITORIES OF 
INDIVIDUAL COUNTRIES.

TURKEY
Until 1 March, passengers arriving in Turkey by 
air are required to submit negative PCR tests 
for COVID-19 conducted within 72 hours prior 
to travel. Passengers without tests will not be al-
lowed to board the aircraft.

Additional restrictions apply to travellers 
who have been to the UK, Denmark or South Af-
rica in the past 10 days. Regardless of a negative 
test, they will still be quarantined.

More information at: www.gov.pl/web/turcja.

GREAT BRITAIN
We welcomed the start of the year with a com-
plete ban on passenger flights to Poland from the 
United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, which ceased on 14 January. All passen-
gers travelling from Poland to the UK are subject 
to a 10-day quarantine.

WIELKA BRYTANIA
Początek roku przywitaliśmy z  całkowitym 
zakazem lotów pasażerskich do Polski ze Zjed-
noczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i  Irlan-
dii Północnej, który przestał obowiązywać  14 
stycznia. Wszyscy zaś podróżujący z  Polski do 
Wielkiej Brytanii podlegają obowiązkowi pod-
dania się 10-dniowej kwarantannie.

Od 18 stycznia osoby przybywające do An-
glii drogą lotniczą mają dodatkowo obowiązek 
przedstawienia negatywnego wyniku testu na 
koronawirusa, wykonanego do 72 godzin przed 
przyjazdem.

Szczegółowe informacje: www.gov.pl/web/
wielkabrytania.

NIDERLANDY
Od 29 grudnia 2020 r. wszystkie osoby przyla-
tujące do Holandii muszą liczyć się z konieczno-
ścią przedstawienia negatywnego wyniku testu 
PCR na COVID-19, który musi zostać przepro-
wadzony w  ciągu 72 godzin przed wyjazdem. 
Negatywny wynik testu nie zastępuje zalecenia 
10-dniowej kwarantanny po wjeździe na teren 
Królestwa Niderlandów.

Dodatkowo podróżni są zobowiązani do po-
siadania wypełnionego oświadczenia zdrowot-
nego. Obostrzenia te obowiązują do 9 lutego.

Szczegółowe informacje: www.gov.pl/
web/holandia.

NIEMCY
Ograniczenia dotyczące podróży lotniczych do 
Niemiec różnią się w zależności od docelowego 
landu, jednak już prawie wszystkie z nich wpro-
wadziły przepisy dotyczące konieczności przed-
stawienia przy wjeździe negatywnego wyniku 
testu przeciw COVID-19 (test PCR lub szybki 
test antygenowy).

Pasażerowie z Polski, z racji uznania naszego 
kraju za obszar podwyższonego ryzyka, muszą 
liczyć się z obowiązkiem poddania się 10-dnio-
wej kwarantannie oraz dokonać elektronicznej 
rejestracji podróży (deklaracja wjazdu) na porta-
lu www.einreiseanmeldung.de (strona dostępna 
jest w j. polskim).

Szczegółowe informacje: www.gov.pl/
web/niemcy.

HISZPANIA
Pasażerowie przylatujący do Hiszpanii 
z  państw ujętych na liście regionów ryzyka 
(w  tym z  Polski), zobowiązani są do przed-
stawienia negatywnego wyniku testu na 
obecność SARS-CoV-2. Test musi być zre-

AKTUALIZACJA ZASAD 
PODRÓŻOWANIA
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WIRTUALNE WYSTAWY 
W CK ZAMEK 
Ze strony www.ckzamek.pl można wyruszyć na 
wirtualny spacer aż po 9 wystawach. Wśród nich 
ta, która była kulturalnym wydarzeniem 2017 
r. w  Polsce, czyli: Frida Kahlo i  Diego Rivera. 
Polski kontekst. Obejrzało ją wtedy 118 000 osób. 

odkrywać mniej znane oblicze twórczości arty-
stów kojarzonych z  impresjonizmem i  postim-
presjonizmem. W  czasie spaceru zobaczycie 
prace graficzne takich autorów jak: Camille Pis-
sarro, Alfred Sisley, Paul Cezanne, Pierre-Au-
guste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec czy 
Édouard Manet oraz ich dokładne opisy.

Na stronie CK Zamek można zobaczyć rów-
nież poruszającą instalację Doroty Nieznalskiej 
Rassenhygiene, wystawę Bezwzględne cechy 
podobieństwa autorstwa Izabelli Gustow-
skiej, kosmiczną wystawę Justyny Olszewskiej 
Gwiezdny pył czy zdjęcia Macieja Kaczyńskie-
go z przebiegu renowacji Zachodniego Skrzydła 
Zamku, a  także: prace Kamili Kobierzyńskiej, 
Darii Mielcarzewicz i Janusza Grabiańskiego. 

Szczegóły: www.ckzamek.pl/podstrony/
7-sztuki-wizualne/.

KONCERTY INTERNETOWE 
W FILHARMONII POZNAŃSKIEJ
W związku z trwającą sytuacją epidemiologicz-
ną koncerty Filharmonii Poznańskiej do odwo-
łania będą emitowane w  Internecie, w  każdy 
piątek, o godz. 19.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie www.filharmoniapoznanska.pl, a  kon-
certy obejrzeć można na kanale YouTube Fil-
harmonii.  

  IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES 
JANUARY

VIRTUAL EXHIBITIONS  
AT CK ZAMEK
Go to www.ckzamek.pl and embark on a virtual 
walk through as many as 9 exhibitions. Among 
them, the one that was the cultural event of 2017 
in Poland – Frida Kahlo and Diego Rivera. Pol-
ish context. It was viewed by 118,000 visitors 
then. Now you can once again see 40 works by 
Frida Kahlo and her husband, as well as famous 
photographic images of the artist taken in the 
1930s and 1940s.

Another exhibition that attracted a  lot of 
attention is the presentation of drawings The 
Unknown Impressionism: Manet, Pissarro 
and Their Contemporaries. The exhibition 
will allow you to discover a  lesser-known face 
of the work of artists associated with Impres-

Teraz można jeszcze raz zobaczyć 40 dzieł Fridy 
Kahlo i  jej męża oraz słynne fotograficzne wize-
runki artystki, wykonane w latach 30. i 40. 

Kolejną wystawą, która cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, jest prezentacja grafik Nie-
znany impresjonizm: Manet, Pissarro i  im 
współcześni. To ekspozycja, która pozwala 

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

POZNAŃ 
ZAPRASZA
STYCZEŃ
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of the Castle's West Wing, as well as works by 
Kamila Kobierzyńska, Daria Mielcarzewicz 
and Janusz Grabiański.

More info: www.ckzamek.pl/podstrony/7-sz-
tuki-wizualne/.

ONLINE CONCERTS AT THE 
POZNAŃ PHILHARMONIC
Due to the ongoing epidemiological situation, 
Poznań Philharmonic concerts will be broad-
cast on the Internet every Friday at 7 pm until 
further notice.

Detailed information is available at 
w w w.filharmoniapoznanska.pl. The con-
certs can be watched on the Philharmonic's 
YouTube channel. 

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

UWAGA: ARCYDZIEŁO!
ATTENTION: A MASTERPIECE! 

At CK Zamek you can also see Dorota 
Nieznalska's moving installation Rassen-
hygiene, Izabella Gustowska's exhibition Ab-
solute Features of Similarity, Justyna Olsze-
wska's cosmic exhibition Stardust, Maciej 
Kaczyński's photographs from the renovation 

KAZIMIERZ WOJNIAKOWSKI, ALEGORIA NADZIEI 
1807-1812, olej na płótnie, 120x77,5 cm, własność Muzeum Narodowe w Poznaniu 

Obraz przedstawia kobietę – personifikację Nadziei – na tle nocnego, 

nadmorskiego pejzażu. Na falach unosi się pochylony ku tafli wody ża-

glowiec, unaoczniający znikomość losu człowieka w konfrontacji z po-

tęgą żywiołu. Półklęcząca, ujęta z profilu postać wpatruje się w błysz-

czącą gwiazdę Jutrzenki, zapowiadającą brzask poranka. 

sionism and Post-Impressionism. During the 
walk you will see graphic works of such paint-
ers as Camille Pissarro, Alfred Sisley, Paul 
Cezanne, Pierre-Auguste Renoir, Henri de 
Toulouse-Lautrec and Édouard Manet, and 
their detailed descriptions.

Wojniakowski, malując Alegorię nadziei w latach 1807-1812, odno-

sił się do aktualnej sytuacji politycznej. Nadzieja na odzyskanie niepod-

ległości, okupionej kilkuletnią walką u boku Napoleona Bonapartego, 

pojawiła się z  chwilą utworzenia Księstwa Warszawskiego w  1807 r. 

Ukazana na obrazie błyszcząca gwiazda Jutrzenki, ku której zwraca się 

Nadzieja, przez wielu Polaków kojarzona była z postacią Bonapartego.

Dziś wolność jest dla nas darem bezcennym, niestety rzeczywi-

stość stwarza inne zagrożenia, dlatego Alegorię nadziei odczytywać 

możemy na nowo, inaczej, współcześnie. Obraz jest eksponowany 

w Galerii Sztuki Polskiej poznańskiego Muzeum Narodowego. Zwie-

dzanie wirtualne dostępne jest na stronie www.skanowanie.xyz/

mnp_nowy_gmach. 
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KAZIMIERZ WOJNIAKOWSKI, THE ALLEGORY OF HOPE 
1807-1812, oil on canvas, 120x77.5 cm, owned by the National Museum in Poznań

The painting depicts a woman, personification of Hope, against the back-

ground of a  nocturnal seascape. A  sailing ship is floating on the waves, 

leaning against the surface of the water, illustrating the insignificance of 

human fate when confronted with the power of the element. A half-kneel-

ing figure, seen in profile, is staring at the glittering star of Aurora, herald-

ing the daybreak.

When Wojniakowski painted The Allegory of Hope between 1807 and 

1812, he referred to the current political situation. The hope for regaining 

independence, which was paid for with several years of fighting alongside 

Napoleon Bonaparte, appeared with the creation of the Duchy of Warsaw 

in 1807. The shining star of Aurora depicted in the painting, towards which 

Hope turns, was associated by many Poles with the figure of Bonaparte.

These days, freedom is a priceless gift to us, but unfortunately the real-

ity poses other threats, which is why we can read The Allegory of Hope in 

a new, different and more contemporary manner. The painting is exhibit-

ed in the Gallery of Polish Art at the National Museum in Poznań. A virtual 

tour is available at www.skanowanie.xyz/mnp_nowy_gmach. 



7 6 – 7 7

Z okazji okrągłego jubileuszu władze sto-
warzyszenia postanowiły przeprowadzić 

zbiórkę pieniędzy na zakup nowego fortepianu. 
Jest on nieodzowny dla prowadzenia dalszej 
działalności. Dotychczasowy instrument, biały 
fortepian marki Calisia, nie nadaje się do gry. 
Niestety, nie pomogą mu renowacje. Może już 
tylko zdobić wnętrze i  przypominać o  wirtu-
ozach, którzy kiedyś dotykali jego klawiszy. 

- Skrzypce kochają fortepian! Dopełniają 
się i  tworzą najmniejszą orkiestrę świata... 
(…) Jeśli zechcecie z  nami świętować, do-
rzućcie choć po małej cegiełce, a my kupimy 
nowy instrument, który będzie wspólnym 
prezentem od naszej Publiczności. Każdym 
koncertem skrzypiec i  fortepianu będziemy 
Wam dziękować. (…) Co pięć lat organizuje-
my w  Poznaniu Międzynarodowe Konkursy 
– Skrzypcowy i Lutniczy – imienia Henryka 
Wieniawskiego. Organizując koncerty, reci-
tale i  nagrania zapraszamy do współpracy 

muzyków z dalekiego świata, a czasem z naj-
bliższego sąsiedztwa. Spora część naszej pra-
cy koncentruje się na Henryku Wieniawskim, 
naszym Patronie, wybitnym skrzypku i świa-
towej sławy kompozytorze, ale też niezwykle 
barwnym i ciekawym człowieku. Wydajemy 
płyty, książki, materiały nutowe, produkuje-
my filmy promocyjne o muzyce, dla muzyków 
i melomanów. Na wszystkie te działania sami 
gromadzimy środki finansowe, bowiem jako 
organizacja pozarządowa nie mamy stałego 
finansowania. Nowy fortepian to jedno z na-
szych marzeń, na które zawsze brakuje środ-
ków. Każde wypożyczenie jest kosztowne, 
a mając własny instrument bylibyśmy nieza-
leżni. Jeśli możesz nas wesprzeć, będziemy 
zaszczyceni – czytamy na stronie internetowej 
www.wieniawski.pl.

Zbiórka na wymarzony „nowy fortepian dla 
Wieniawskiego” dostępna jest na stronie:
www.pomagam.pl/wieniawskipiano. 

W NOWYM ROKU 
NOWY FORTEPIAN 
DLA WIENIAWSKIEGO

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL
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TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO, 
DZIAŁAJĄCE W POZNANIU PRZY UL. ŚWIĘTOSŁAWSKIEJ 7, JEST JEDNĄ 
Z NAJSTARSZYCH INSTYTUCJI MUZYCZNYCH W POLSCE. W 2020 ROKU 
OBCHODZIŁO 60. ROCZNICĘ SWOJEGO POWSTANIA. JEGO KORZENIE 
SIĘGAJĄ JEDNAK DALEKO W PRZESZŁOŚĆ, BO AŻ DO 1885 ROKU 
I TRADYCJI „KOŁA ŚPIEWACKIEGO POLSKIEGO”.

TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA    
ZDJĘCIA: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA / K. KITAJGRODZKA

  IN ENGLISH

NEW PIANO FOR WIENIAWSKI IN 
THE NEW YEAR

THE HENRYK WIENIAWSKI MUSICAL 
SOCIETY, OPERATING IN POZNAŃ AT 7 
ŚWIĘTOSŁAWSKA STREET, IS ONE OF 
THE OLDEST MUSICAL INSTITUTIONS 
IN POLAND. 2020 MARKED ITS 60TH 
ANNIVERSARY. HOWEVER, ITS ROOTS 
REACH FAR INTO THE PAST GOING 
BACK TO 1885 AND THE TRADITION OF 
THE "POLISH SINGING CIRCLE".

On the occasion of the round anniversary, the 
authorities of the association decided to hold 
a fundraising event to purchase a new piano. It is 
indispensable for further activities. The existing 
instrument, the white Calisia piano, is no longer fit 
for play. Unfortunately, the instrument is beyond 
repair. It can only serve as a decoration to the in-
terior and remind us of the virtuosos who once 
touched its keys.

- The violin loves the piano! They comple-
ment each other and form the smallest orches-
tra in the world... (...) If you want to celebrate 
with us, make at least a  small contribution 
and we will buy a new instrument, which will 
be a gift from our Audience. We will thank you 
with every violin and piano concert. (...) Every 
five years, we organise the Henryk Wieniawski 
International Violin and Violin-making Com-
petitions in Poznań. To our concerts, recitals 
and recordings, we invite musicians from far 
and near. A large part of our work is focused on 
Henryk Wieniawski, our Patron, an outstand-
ing violinist and world-famous composer, but 
also an extremely colourful and interesting 
person. We release records, books, sheet mu-
sic, we produce promotional films about mu-
sic, for musicians and music lovers. We raise 
funds for all these activities ourselves, because 
as a  non-governmental organisation we do 
not have permanent financing. A  new piano 
is one of our dreams, for which we always lack 
funds. Each rental is expensive, whereas with 
our own instrument we would be independent. 
If you can support us, we would be honoured, 
reads the website www.wieniawski.pl.

The fundraising for the dream "new piano for 
Wieniawski" is available at: www.pomagam.pl/
wieniawskipiano. 
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SPOTTERZY  
SPOTTERS

Boeing 737-8AS Ryanair Sun, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)

Embraer Legacy 600 Global JET Luxembourg, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)

Embraer 170-200STD KLM, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)

Airbus A320-232 Onur Air, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)
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kierunek / direction:

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

ARRIVALS / DEPARTURES

STREFA
RENT-A-CAR

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

Wyjście z hali Przylotów  
JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA 
PASAŻERÓW PRZYLATUJĄCYCH.
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Wejście na teren lotniska 
 JEST MOŻLIWE TYLKO PRZEZ  

TERMINAL ODLOTÓW.  

NIE MA TAKŻE MOŻLIWOŚCI  
PRZECHODZENIA MIĘDZY TERMINALAMI 
ODLOTÓW I PRZYLOTÓW. 
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Wszystkie kierunki 
oraz aktualny rozkład lotów 
znajdą Państwo 
na naszej stronie 
www.airport-poznan.com.pl

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

Where Can You Fly 
*

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

Almeria (LEI) nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

lato 2021 / summer 2021

lato 2021
summer 2021

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

zima 2020/2021 
winter 2020/2021

lato 2021 
summer 2021

lato 2021
summer 2021

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

Larnaca (LCA) nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

lato 2020 
summer 2020

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

lato 2021 / summer 2021

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

Ercan (ECN) nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

lato 2021 / summer 2021

lato 2021 
summer 2021

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

od 12.07.2020
from 12.07.2020

 (HER)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

od 26.07.2020
from 26.07.2020

od 3.10.2020
from 3.10.2020

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

lato 2020 
summer 2020

lato 2020 
summer 2020

lato 2020 
summer 2020

lato 2020 
summer 2020

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

lato 2021 
summer 2021

lato 2021 
summer 2021

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

Enfidha (NBA) nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

W ZALEŻNOŚCI OD ZGÓD RZĄDOWYCH / DEPENDING ON 
THE GOVERNMENT CONSENT

lato 2021 
summer 2021

W ZALEŻNOŚCI OD 
ZGÓD RZĄDOWYCH
DEPENDING ON THE  
GOVERNMENT CONSENT

W ZALEŻNOŚCI OD 
ZGÓD RZĄDOWYCH
DEPENDING ON THE  
GOVERNMENT CONSENT

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

lato 2021 
summer 2021

OMAN / OMAN:

Salalah (SLL) nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

zima 2020/2021  / winter 2020/2021

zima 2020/2021  / winter 2020/2021

WYSPY ZIELONEGO
PRZYLĄDKA /  
CAPE VERDE:

Wyspa Sal (SID) nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

zima 2020/2021  / winter 2020/2021

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.



  Liverpool (LPL)

(TRF)

(WAW)
(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(EIN)

(MUC)

(MLA)

(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(TLV)

 
 

  

(BGY)

(FRA)

(ATH)

(CIA)

(ZAD)

(BLL)

(CFU)

(BUD)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(POZ)

(LWO)

(AMS)

(BCN)

(TSF)

(BOJ)

(CPH)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa  nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala  nowość / new

Kharkiv  nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa  nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala  nowość / new

Kharkiv  nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa  nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala  nowość / new

Kharkiv  nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa  nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala  nowość / new

Kharkiv  nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

lotniska?*

Where Can You Fly 
*

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

www.ryanair.com

  Londyn Luton (LTN) London Luton

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

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

  Malta (MLA)
www.ryanair.com

    Mediolan - Bergamo (BGY)

     Monachium (MUC) / Munich

  Eindhoven (EIN)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

  Kijów - Żulany (IEV)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

  Frankfurt (FRA)

   Charków(HRK) / Kharkiv

    Kutaisi (KUT)

  Alicante (ALC)
www.ryanair.com

  Ateny (ATH) / Atens

www.ryanair.com

  Bristol (BRS)
www.ryanair.com

  Dancaster/Sheffield (DSA)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

  Dublin (DUB)
www.ryanair.com

  Edinburgh (EDI)
www.ryanair.com

www.ryanair.com

    Budapest (BLL)

  Odessa (ODS)

  Oslo Torp (TRF)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

  Paryż Beauvais (BVA) Paris Beauvais

www.ryanair.com

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

  Rome - Ciampino (CIA)
www.ryanair.com

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

  Warszawa (WAW) Warsaw
www.lot.com

  Zadar (ZAD)
www.ryanair.com

    Oslo - Gardermoen (TGD)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

www.ryanair.com

www.ryanair.com
www.ryanair.com

    Kijów - Borispol (KBP)
www.ryanair.com

  Lwów (LWO) Lviv
www.ryanair.com

  Amsterdam (AMS) 
www.klm.com

od 28.03.2021
from 28.03.2021

od 29.03.2021
from 29.03.2021

od 25.10.2020
from 25.10.2020

od 30.03.2021
from 30.13.2021

od 29.03.2021 
from 29.03.2021

od 28.03.2021 
from 28.03.2021

od 06.02.2021
from 06.02.2021

od 28.03.2021
from 28.03.2021

od 29.03.2021
from 29.03.2021

od 02.03.2021
from 02.03.2021

od 01.03.2021
from 01.03.2021

od 28.03.2021
from 28.03.2021

od 02.03.2021
from 02.03.2021

od 02.05.2021
from 02.05.2021

od 28.03.2021
from 28.03.2021

od 17.01.2021 
from 17.01.2021

od 28.03.2021
from 28.03.2021

od 28.03.2021 
from 28.03.2021

od 29.03.2021
from 29.03.2021

od 30.03.2021 
from 30.03.2021

od 28.03.2021 
from 28.03.2021

od 31.03.2021 
from 31.03.2021

od 04.03.2021
from 04.03.2021

od 01.06.2020
from 01.06.2020

od 28.03.2021 
from 28.03.2021

od 02.03.2021 
from 02.03.2021

od 30.03.2021
from 30.03.2021

od 31.03.2021
from3 1.03.2021

od 28.03.2021
from 28.03.2021

  Podgorica (TGD)
www.ryanair.com

od 29.03.2021
from 29.03.2021

od 01.03.2021 
from 01.03.2021

    Korfu (CFU) /  Corfu

www.ryanair.comwww.ryanair.com

od 28.03.2021
from 28.03.2021

     Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

  Billund (BLL)
www.ryanair.com

od od 28.03.2021
fromod 28.03.2021

  Barcelona Girona (GRO)
www.ryanair.com

od od 01.04.2021
fromod 01.04.2021

    Burgas (BOJ) od 28.05.2021. 
from 28.05.2021.

www.lot.com

  Wenecja Treviso (TSF) od 28.03.2021
from 28.03.2021

www.ryanair.com

od 28.03.2021 
from 28.03.2021

od 30.03.2021 
from 30.03.2021

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

www.ryanair.com od 29.03.2021
from 29.03.2021




