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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

RAFAŁ
BRYNDAL

TOMASZ
ORGANEK

IGA
GÓRECKA

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

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

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

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

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

ENGLISH A director, screen-

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

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

ENGLISH A musician, sin-

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MALWINA
WAWRZYNEK

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

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

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

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

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH She went through

ENGLISH An actor and

ENGLISH A fashion fan and

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

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

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

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.'

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

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

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

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

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

JAKUB
WEJKSZNER

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

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

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

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

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

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

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

ENGLISH an actor of a ‘still’

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.

ENGLISH A journalist,

ENGLISH His main goal

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

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

KATARZYNA
WOŹNIAK

MARIKA
KRAJNIEWSKA

PIOTR
SOBIK

MONIKA
SZAŁEK

ŁUKASZ
RADWAN

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

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

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

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

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

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

ENGLISH A writer and

ENGLISH For more than 10

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

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

ENGLISH A photographer

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

ENGLISH A journalist and
long-time Deputy Head
of Culture Department in
‘Wprost’ weekly. Known
for his sharp tongue and
uncompromising opinions.
For many years, he has
been doing reportages
about art on DDTVN.
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POETA
PR ZEK LĘTY 2.0
O POSZUKIWANIU CZUŁOŚCI, PUBLIKOWANIU WIERSZY W INTERNECIE, O WARSZAWCE, K TÓRA UZNA JE CIĘ ZA ART YSTĘ DOPIERO W TEDY, KIEDY K TOŚ ZNANY
NAPISZE O T YM NA PRZYKŁAD W NEWSWEEKU Z PIOTREM FIEDLEREM ROZMAWIA GRZEGORZ K APL A
TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Michał Buddabar

P O E TA P R Z E K L Ę T Y 2 . 0

Muzyk, didżej, poeta, teraz także prozaik.

Autor powieści.
Jaka jest różnica między prozaikiem
a autorem powieści?

zebrać ludzi, kto w lesie, kto na słońcu, rozdzielić kostiumy, przypisać role. To dużo poważniejsze przedsięwzięcie. Ja zdecydowanie
wolę bójkę na ulicy.

Prozaik to praca, polega na tym, że piszesz
książki. Autorem powieści to może być każdy, nawet ty.

Dlaczego się zdecydowałeś?

W jakim sensie każdy?

Tyle wyszło?

Kolega mnie namówił.
Na to, żeby napisać 700 tysięcy znaków?

Tak myślę.

Kiedy wydałem tomik z wierszami to odeszła
mi ochota uderzania ponownie w klawiaturę.
Wtedy mój kolega, Marcin Bełza, który jest
miłośnikiem literatury, zaczął pisać do mnie
z pytaniem co się dzieje. Powiedziałem, że
pierdolę to całe pisanie, że wydałem książkę i dość. On zaczął wysyłać mi jakieś wiadomości mailowe, na które odpowiadałem, on
pisze przepięknym literackim językiem.

Każdy może napisać jedną książkę. Jeśli napiszesz kolejne, stajesz się prozaikiem.
Jaka jest różnica w pracy, którą musi
wykonać poeta i tej, którą musi wykonać
autor powieści?

Pisanie wiersza jest jak bójka na ulicy, bardzo
szybko wiesz kto jest górą, bo sytuacja rozwija się błyskawicznie. Pisanie powieści jest,
kurwa, jak bitwa pod Grunwaldem. Trzeba
to robić z rozmachem, opracować strategię,

PI SA N I E W I ER S Z A J E S T JA K
B ÓJ K A NA U L IC Y, BA R DZ O
S Z Y BKO W I E S Z KT O J E S T
G ÓR Ą , B O S Y T UAC JA ROZ W I JA
S I Ę B ŁYS K AW IC Z N I E .
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Odpisywałem po swojemu. Prowokował
mnie, a ja odpowiadałem na te prowokacje.
Po dwóch miesiącach wysłał mi kilka stron
gotowego tekstu. Przeczytałem i napisałem mu: stary, zajebiste. Co to jest? A on:
Debilu, to jest twoje, ja to tylko zredagowałem. I jakoś tak, od słowa do słowa, napisałem tę powieść. „Czułość”.
Ale to mnóstwo roboty, żeby zbudować
tekst o takiej objętości, trzeba kilku,
kilkunastu miesięcy siedzenia przy
klawiaturze.

Wystarczyły dwa. Jeden był z przerwami,
a drugi to miesiąc pracy bez przerwy. Pojechałem do kolegi, do Kuala Lumpur, zamknąłem się w jego apartamencie, on sobie wziął
wolne, myślał, że będziemy się bawić jak zazwyczaj, ale powiedziałem mu: sorry, man.
Był zaskoczony, niepotrzebnie wziął urlop.
I tam, w swoim pokoiku, spałem i pisałem.
Jesteś poetą i wybitni znawcy tego
gatunku wypowiadali się o tobie
z zachwytem, choć nie wszyscy
podzielają tę opinię. Ja bardzo lubię
twoje puenty. Zdziwiłem się, że wziąłeś
się za gatunek, który wymaga zupełnie
innego podejścia do języka. Nie możesz
spuentować na każdej z kilkuset stron

PODZIĘKOWANIA DLA KLUBU NIEBO
(Nowy Świat 21, 00-001 Warszawa) za udostępnienie
przestrzeni na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.

P O E TA P R Z E K L Ę T Y 2 . 0

... ROZ M OW Y O L I T E R AT U R Z E T O
J E S T G A DA N I E KO G O Ś, K T O B R A Ł
U DZ I A Ł W WO J N I E Z K I M Ś, K T O T E G O
Z U PE Ł N I E N I E ROZ U M I E . N I E Z ROZ U M I E
T E G O N I K T, K T O TA M N I E BY Ł .
w taki sposób, w jaki to możesz zrobić w wierszu.
Okładka krzyczy, ale krzyczy raczej „nie!”, takie
mam wrażenie, a potem otwierasz pierwszą stronę
i od razu trafiasz na fragment, który zdaje się być
celowo źle napisany. Jakby nie chciało to czytelnika
wpuścić dalej. Jakbyś pozamykał mnóstwo zamków,
pozatrzaskiwał, trzeba się wedrzeć do momentu,
w którym ta narracja porywa.

To jest twoja opinia. Jest mnóstwo innych opinii, ja
z nimi nie dyskutuję po prostu. Ja w ogóle nie chcę o tym
rozmawiać, rozmowy o literaturze to jest gadanie kogoś,
kto brał udział w wojnie z kimś, kto tego zupełnie nie rozumie. Nie zrozumie tego nikt, kto tam nie był. Albo jak
gadanie z ptakami o lataniu. O czym tu, kurwa, gadać?
Napisałem książkę i albo taka się komuś podoba, albo
nie. Ktoś ma taki punkt widzenia albo inny, mnie tak naprawdę w ogóle on nie interesuje.
Czyli nie chcesz, żebym ci powiedział tę historię jak
dochodzę do momentu, w którym bohater ogląda
naprzeciwko Smyka ten piękny plakat?

Opowiadaj, możesz absolutnie.
Czytam to w metrze i zaczynam płakać, a ludzie wokół
nie rozumieją co się dzieje. Tak nierówna jest ta książka,
że człowieka, który naprawdę dużo czyta pozostawia
czasem kompletnie bezbronnego.

I tak chyba powinna działać książka albo film, albo wiersz.
Nie może cię cały czas trzymać w jednym stanie. Świetnie
jak cię sponiewiera. Raz ci zrobi loda, a raz ci wypierdoli
w zęby. Ja takie książki lubię i cieszę się, że udało mi się
taką napisać.
Mówią na mieście, że jest o prawdziwych ludziach,
którym pozamieniałeś tylko imiona i nazwiska. Co ty
na to?

Nie jest to powieść autobiograficzna, ale jest bardzo
osobista.
Kilku naszych wspólnych znajomych rozpoznało się
na stronach tej powieści, z dobrej albo ze złej strony.
Sprawiało ci to radość, że piszesz powieść z kluczem?
Chciałeś być Tyrmandem XXI stulecia?

Nie, w ogóle w dupie to miałem. Chciałem napisać tę książkę jak najszybciej, skończyć ją i mieć to za sobą, żeby móc
powiedzieć, że powieść też napisałem. Że spróbowałem.

Czego jeszcze spróbowałeś?

Wszystkiego czego chciałem.
Przebiegłeś maraton?

Tak, przebiegłem maraton. Nie przygotowywałem się specjalnie, może tylko na dwa tygodnie przed startem przestałem pić. Przebiegłem w jakimś mało wybitnym czasie,
bo zajęło mi to 4 godziny 32 minuty.
Ale zmieściłeś się w czasie.

Tak. I dumny jestem z tego, że ani razu nie szedłem, tylko
cały czas wolno, bo wolno, ale jednak biegłem.
Czyli sport mamy za sobą.

Inaczej by się nie dało funkcjonować. Ja dotychczas prowadziłem hulaszczy tryb życia.
Przed covidem?

Covid niewiele zmienił, wręcz przeciwnie.
Zamknęli bary na Zbawixie.

Ja i tak 90 proc. życia towarzyskiego prowadziłem jednak
w domu, a podczas pandemii łatwiej jest zaprosić koleżankę
do domu, bo nie ma alternatywy. Szczególnie jak jest zimno.
Masz jakieś specjalne techniki zapraszania?

Nie rozmawiajmy o warsztacie.
Nie mówisz dziewczynom, że najważniejsza jest
dyskrecja?

Nie.
A na co patrzysz?

Na twarz.
Myślałem, że powiesz, że w oczy, że jesteś jednak
bardziej poetą. I od razu wiesz?

Jak skończymy to możesz wpaść do mnie i pogadamy.
Masz długie włosy.
Wiem, zawsze odkąd się znamy mówisz, że jestem starą
Indianką.

Ale piękną, starość nie wyklucza urody.
Urody duszy.

Przede wszystkim.
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Co z muzyką? Grasz ciągle muzykę w grupie Glass
Hunters?

Ostatnim boys-bandzie na ziemi. Puszczamy z Jankiem piosenki. Ale teraz nie, bo nie można. Kluby
zamknięte, ludzie się nie mogą gromadzić. Straciłem
źródło zarobku, ale życie toczy się dalej, to klubowe,
podziemne także, nie wyobrażam sobie, żeby w mieście, który ma takie wspaniałe tradycje działań podziemnych, nagle nie było imprez.
Żeby covid je powstrzymał?

Okupacja nie zatrzymała, SS-mani nie zatrzymali to
i covid nie zatrzyma.
Chcesz powiedzieć, że zarobiłeś na życie dzięki
książce?

Nie, jeszcze nie dostałem ani grosza z książki, za wydanie jej. Nie pisze się takich rzeczy dla pieniędzy. ale
z jakiejś potrzeby wewnętrznego głosu. Powinieneś to
wiedzieć jako stara Indianka.
W pisaniu książek najgorsze jest to, że musisz
spędzać dużo czas sam ze sobą, nie każdy jest
w stanie zaglądać w siebie.

Dla mnie najgorszy jest moment, w którym musisz
po napisaniu skonfrontować się z wydawcą, chociaż
mam niezłego wydawcę, ale jakby cały ten proces,
kiedy ta książka trafia do niego, rozmawiacie o okładce, promocji, to jest jakiś hardcore.
Nie podoba ci się okładka?

Nie lubię jej. W ogóle nie jest kompatybilna z treścią,
miałem inny pomysł na okładkę, ale okazuje się, że to
czy autorowi okładka się podoba czy nie, nikogo nie
interesuje. W pewnym momencie ta książka przestaje
być częścią twojego ciała, staje się produktem, który
ktoś musi sprzedać, żeby zarobić na tym pieniądze
i koniec końców, żebyś ty też dostał swoje.
37 groszy za egzemplarz. Czasem 70.

Tak.
Ale jakbyś był telewizyjnym celebrytą to byś dostał
nawet parę złotych od sztuki.

Są duże szanse, że nie zostanę jednak celebrytą.
Dlaczego? Napisałeś książkę, która głęboko sięga
do tej tzw. warszawki.

Bo mój bohater nie jest celebrytą. Bohater Franciszek
Czuły jest postacią, która żyje wokół tego stada celebryckiego, warszawkowego. I kiedy ma ochotę wejść
tam głębiej to wchodzi, a kiedy nie to staje na zewnątrz
i patrzy zza pudełka. Był i selekcjonerem, i produkował
jakieś sesje, więc żyje i korzysta z tego świata.
Wozi dziewczyny do złych miejsc.

Woził dziewczyny do złych miejsc?
„Czułość” zaczyna się od aborcji i kulminacyjnym
momentem też jest aborcja.

W mojej książce?

Zapomniałeś?

Ja naprawdę jej nie czytałem i to jest tak, że jak ktoś wrzuca jakiś fragment i tam mnie oznacza na instagramie i facebook’u, to najpierw widzę tekst i czytam, bo mnie oznaczył i nie do końca wiem o co chodzi, czytam tekst i myślę
sobie: o kurwa, fajne. Nie kokietuję teraz, naprawdę tak
jest, przysięgam.
Ale bohater twojej książki mówi sławnemu aktorowi,
który młode dziewczyny po szkole aktorskiej bałamuci,
że aborcja to jest jednak zabijanie.

On używa takiej formy po prostu, żeby to ładnie brzmiało,
że jest cynglem. Ja myślę że super, że walczy się teraz o dostęp do aborcji, niezależnie od tygodnia, wieku, etc. Ale
myślę, że zaraz potem jak to wywalczymy, wyjdziemy na
ulice i będziemy walczyli o prawo do tego, żeby móc odebrać sobie życie, jeżeli zechcemy. Żebyśmy wszyscy mieli
dostęp do eutanazji.
Mamy dostęp do samobójstwa, to nie wystarczy?

Nie ma nic złego w momencie, w którym świadomie podejmujesz decyzję, że dziękujesz, schodzisz do takiej kabiny,

W PEW N Y M MOM E NC I E
TA K S I Ą Ż K A PR Z E S TA J E
BYĆ C Z Ę Ś C I Ą T WOJ E G O
C I A Ł A , S TA J E S I Ę
PRODU KT E M, KT ÓRY
KT O Ś M U S I S PR Z EDAĆ...
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widziałem kiedyś na targach, że była taka
kabina specjalna do eutanazji. Wchodzisz,
siadasz, tam są jakieś filmy, wpuszczają jakiś
dym i zasypiasz. Wspaniałe.
Smutne.

Dlaczego smutne?
Książka, którą napisałeś też jest smutna.
Wulgarna i smutna. I o rozpuście.

Bo takie jest rozpustne życie Franciszka
Czułego, bo musi sobie jakoś brak czułości
gdzieś uzupełnić. Szuka jej w jakichś przedziwnych miejscach i w przedziwny sposób
jej nie znajduje.
Napiszesz kolejną?

Nie mam pojęcia, może pojawi się jakiś głód
w człowieku, żeby coś opowiedzieć.
Głód jak na pisanie wierszy?

To nie jest głód, to jest jak oddychanie, musisz
to zrobić. Wyciągasz telefon, notatki i leci. To
taki upust.
Dlaczego publikujesz w internecie?

Bo wtedy pozbawiam się takiego nieprzyjemnego czynnika, jakim jest wydawca. Jest
facebook, wrzucam, od razu jest feedback,
ludziom albo się podoba albo nie, lajkują i zajebiście, ego jest naładowane.
Czy myślisz, że papier się już definitywnie
kończy?

T O N I E J E S T G Ł Ó D, T O
J E S T JA K O D DYC H A N I E ,
M U S I S Z T O Z RO B I Ć .
W YC I ĄG A S Z T E L E F O N ,
N O TAT K I I L E C I .
T O TA K I U P U S T.

Nie, w ogóle nie, ja nie potrafię w ogóle czytać ebooka, muszę mieć książkę, która żyje,
jest poplamiona, pognieciona, muszę ją mieć
w łapach. Papier w ogóle się nie kończy. Poza
tym, też chyba wydanie i wierszy, i książki,
jak to się dzieje na papierze to chyba się już
tak uprawomocnia, że jesteś tą osobą piszącą. Tak to patrzą na ciebie i mówią: A, kurwa,
pisze na facebook’u. Nikt cię nie bierze poważnie w materii tego pisania, chociaż sam
siebie bierzesz oczywiście poważnie, ale jest
to sytuacja w której musisz udowodnić coś ludziom. To chyba spowodowało, że przestałem
publikować po książeczce z wierszykami na
facebook’u i pisać w ogóle, bo miałem bardzo
dobre recenzje tego tomiku, Piotrek Bratkowski nazwał mnie w Newsweeku poetą przeklętym 2.0 i zobaczyłem tytuł, bardzo pochlebny
artykuł. Jak to zobaczyłem i jakby mi ktoś
powiedział, w rozmowie luźnej, przed tym, że
jestem poetą przeklętym 2.0 to bym pokokietował, powiedział przestań, ale byłoby miło,
a jak zobaczyłem to na papierze to pomyślałem sobie: Ja pierdolę, co za, kurwa, żenada.
Nie…

Żenujące było też to, że ludzie, jak pojawił się
ten artykuł, zaczęli dzwonić do mnie i mówić:

P O E TA P R Z E K L Ę T Y 2 . 0

Stary, gratuluję, zajebiście, teraz jesteś poetą,
super. Pomyślałem sobie: ja pierdolę, to ja tutaj flaki wypruwam…
Czyli w naszym świecie jesteś poetą w momencie kiedy napisze o tym
Newsweek.

Tak. I właśnie dlatego powiedziałem: pierdolcie się, to ja tu flaki wypruwam, paznokcie ścieram do kości, już nie mówię o organach
wewnętrznych rujnowanych przez alkohol
i narkotyki.
I zewnętrznych, bo jednak to są wiersze dosadnie dotykające cielesnej natury
człowieka.

Też.

W metaforycznym sensie oczywiście.

Oczywiście. I wtedy jak to przyszło to pomyślałem sobie: A co wy kurwa to potrzebujecie człowieka i papieru i jakiejś nazwy, żeby ktoś przyszedł i powiedział to jest ten gość, który potrafi
pisać wiersze. On to robi, nasz poeta przeklęty
2.0. Jezu, chyba się wyrzygam krwią. I przestałem to robić, ale chyba byłem wtedy malutki,
bo to było z 6 czy 7 lat temu i myślałem sobie, że
świat wygląda trochę inaczej, ale nie wygląda.
Chociaż cały czas sobie myślę, że wygląda inaczej i cały czas się przekonuje, że nie wygląda.
A kiedy myślisz o sobie to jak sam siebie
widzisz?

Teraz? Jestem po wydaniu Czułości w momencie jakiegoś przepoczwarzenia się, jeszcze nie
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

wiem w którą stronę, więc na razie, na wszelki
wypadek, nie wyszedłem z kokonu, nie rozwinąłem skrzydełek. Jestem oblepiony.
ENGLISH

A POÈTE MAUDIT
Grzegorz Kapla is talking to PIOTR FIEDLER
about looking for tenderness, publishing
poetry online, and the Varsovian circle that
recognises you as an artist only when someone famous writes about it in, for example,
Newsweek.
A musician, DJ, poet, now also prose writer.

A novelist.
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I suppose so.

When I published a volume of poetry,
I didn’t feel like typing again. Then, a friend
of mine, Marcin Bełza, who is a literature
lover, wrote to me and asked what’s going
on. I said I fuck this writing; I’ve published
a book, and that’s enough. He started to
send me emails, to which I replied. He uses
beautiful literary language. I replied in my
own words. He provoked me, and I answered
his provocations. After two months, he sent
me a few pages of text. I read it and answered,
man, it’s awesome. What is it? And he was
like, You moron, it’s yours, I’ve only edited it.
And from word to word, I just wrote that novel.
‘Czułość’ [Tenderness].
But it's loads of work to build such
a long text; it takes a few or a few dozen
months of typing.

Two were enough. One on and off, while the
other with no breaks at all. I went to visit
my friend in Kuala Lumpur and stayed in
his apartment. He took some time off and
thought we would be having fun as usual, but
I told him, sorry, man. He was surprised; he
needn’t have taken the vacation. There, in my
room, I would sleep and write.
You're a recognised poet, praised by some
prominent experts, although not by all.
I like your punchlines very much. I was
surprised to hear you’d taken up a genre
that requires quite a different approach
to language. You can’t write punchlines
on each of several hundred pages like in
a poem. The cover screams, but it’s rather
a ‘no!’, or at least I feel so, and then you
open the book and see an excerpt that
appears to be poorly written on purpose.
As if it didn't want to let the reader in; as if
it was securely locked. One needs to force
their way and reach the moment when the
narrative sweeps them away.

What’s the difference between a prose
writer and a novelist?

A prose writer is a job that consists of writing
books, while everyone can be a novelist,
even you.
What do you mean by everyone?

Everyone can write a book. If you write more
than one, you become a prose writer.
And what’s the difference between the
work of a poet and the work of a novelist?

Writing a poem is like fighting in the street;
you can know quickly who’s on top, because

the situation is developing in a flash. Writing
a novel is a fucking Battle of Grunwald. You
must work with a flourish, devise a strategy,
build characters, decide who’s in the forest,
in the sunshine, distribute costumes,
assign roles. It’s a much more demanding
undertaking. I definitely prefer fighting in
the street.
Why did you take it up then?

A friend of mine talked me into it.
Into writing 700 thousand characters?

Was it that much?

That’s your opinion. There are plenty of
opinions; I don’t argue with them. I don’t
want to talk about it; it’s as if someone who
fought in a war was talking with someone who
doesn’t get it at all. Someone who hasn’t been
there will never understand it. It’s like talking
with birds about flying. What is there to talk
about? I wrote a book and someone either
likes it or not. People may say this or that, and
I don’t care.
And how do you see yourself?

Now? I published Czułość at a point of
transformation, although I don’t know yet
where it’ll take me. For now, just in case,
I haven’t left my cocoon yet, I haven’t spread
my wings. I’m still covered with silk.
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JAKUB
WEJKSZNER
Jego główną aspiracją w życiu jest zostanie

publikowanym autorem lub przetłumaczenie
sobie, że społeczeństwo nie było gotowe.
Redaktor prowadzący Anywhere.pl.
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2021:

JE DZ E NIE JE S T
DL A S Ł A BYC H ,
Ś W I AT UPA D Ł ,
GDZ IE K UPIĆ
D OBRE W IN O?
TEKST Jakub Wejkszner
ZDJĘCIE Pexels.com

2021 roku naukowcy doszli do wniosku, że
w sumie już im się nie chce i właściwie dlaczego nie mieliby pójść na ciepłą tortillkę do domciu, a weź panie, i tak wszyscy mają to w dupie.
Kraje zachodu i kraje wschodu, a także kraje północy,
południa i kraj środka słusznie stwierdziły komunalnie, że
w sumie nie musimy jakoś specjalnie za dużo robić. Kraje
głębi wstrzymały się od głosowania.
Ludziom coraz częściej przestały spadać portki z dupy,
więc przemysł paskowy zupełnie się zapadł i rząd postanowił zasugerować im przebranżowienie się na produkcję
maseczek ze skóry. Na razie – prace wrą. Cieszy się natomiast środowisko sado-masochistów świadomych zależności popyt-podaż.
Ludzie czują się już na tyle swobodnie w mieszkaniach, które widać z bloku obok, że chodzą w gaciach po
domu, normalnie. Przez co wszyscy widzieli już wszystkich i wstyd znikł. Ewa z fantastyczno-naukowej powieści psychologicznej pt. Księga Rodzaju wstrzymała się
od komentarza.
Dla odmiany natomiast Kain, syn Adama poczuł się
dość mocno zaniepokojony, co wyraził dość potężnym
listem z pogróżkami w stosunku do rodzaju ludzkiego.
Twierdził w nim, że nie po to wynalazł morderstwo, żeby
ludzie zabijali samych siebie. [#teamkain vs #teamabel –
piszcie w komentarzach].
Dzieci natomiast wesoło pobiegły do szkoły, po
czym zamknięto szkoły, po czym otwarto szkoły, a potem znowu zamknięto częściowo, ale potem otwarto na
chwilę i zamknięto znowu. Z tego też powodu, dzieci
zapaliły papierosy i wyciągnęły flaszki, bo znieść tego
nie były już w stanie.
Gospodarka upadła. Po prostu. Wrócił handel wymienny. Niestety, jedno krzesło daje tylko dwie butelki wódki,
więc od tygodnia siedzimy na podłodze. Rozważamy czy
trzeba jeść, bo piekarnik daje aż cztery.
I ogółem stwierdziłem, że w zasadzie nie ma co czekać
z tymi książkami co to chcę je napisać, więc chyba zacznę.
Jeśli chcecie wesprzeć artystę, wysyłajcie butelki wódki
i surowe mięso na adres redakcyjny. Albo i nie, jakoś sobie
poradzę. Życie bowiem znajdzie drogę. W przeciwieństwie
natomiast do sensu. Bo tego zazwyczaj nie ma. Wiem, bo
dzwonię codziennie.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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ZA MIESZK AĆ NA STOKU,
CZYLI NOWE MIESZK A NIA NA GDY ŃSKIM ZIELENISZU
SOKÓŁKA ZIELENISZ „NA STOKU” TO NAZWA NOWEJ OFERTY MIESZKANIOWEJ GRUPY INWESTYCYJNEJ HOSSA
W GDYŃSKIEJ DZIELNICY CHWARZNO-WICZLINO. DO SPRZEDAŻY TRAFIŁY TAM LOKALE W KAMERALNYCH, TRZY
PIĘTROWYCH BUDYNKACH, KTÓRE ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDĄ NA NASŁONECZNIONYM STOKU Z WIDOKIEM NA KOMPLEKS
LEŚNY I TEREN REKREACYJNY.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ZAMIESZKAĆ NA STOKU...

N

owa zabudowa Sokółki powstanie przy ul. Janki
Bryla, w samym sercu wysoko ocenianej przez
mieszkańców Sokółki Zielenisz. To kameralne
osiedle o starannie zagospodarowanej przestrzeni,
ujmujące estetycznymi elementami parkowej zieleni
i małej architektury.
Unikalnym atutem budynków w tej ofercie będzie ich
wyjątkowe położenie – na zboczu wzgórza, rozciągającego się nad terenem rekreacyjnym Zielona Dolina oraz
zacisznym laskiem w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki temu przyszli mieszkańcy będą na
co dzień cieszyć się malowniczymi widokami i bliskością
przyrody, a równocześnie korzystać z typowo miejskich
udogodnień, dostępnych w ramach osiedla, a także całej
dzielnicy – mówi Justyna Glazar, Członek Zarządu Hossy.
Same budynki cechować się będą wysokim standardem wykończenia oraz ponadnormatywnymi przeszkleniami, zapewniającymi doskonałe nasłonecznienie
wnętrz. W strukturze mieszkań dominują lokale 3- i 4-pokojowe o komfortowych metrażach. Na ostatnich kondygnacjach nasi architekci zaprojektowali 4-pokojowe
mieszkania o powierzchniach przekraczających 90 mkw.
Ich niewątpliwym atutem będą obszerne tarasy, z których
rozpościerać się będzie panorama kompleksu leśnego
i dzielnicy. Zakończenie realizacji nowych budynków Sokółki Zielenisz przy ul. Janki Bryla planujemy na styczeń
2023 r. – dodaje Justyna Glazar.
Sokółka Zielenisz „Na Stoku” to kolejny projekt Grupy
Inwestycyjnej Hossy w Chwarznie-Wiczlinie. Dzięki licznym inwestycjom prowadzonym w duchu zrównoważonego rozwoju, ta najmłodsza część Gdyni stanowi dziś jedną

z najwyżej ocenianych dzielnic miasta. Mieszkańcy szczególnie cenią tu sobie dobrosąsiedzką atmosferę, bliskość
terenów zielonych umożliwiającą rekreację i uprawianie
sportów na świeżym powietrzu, czystość, a także dostęp do
placówek edukacyjnych, różnorodnych usług, miejsc spotkań i wszechstronnej infrastruktury miejskiej.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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CREATIVE MUVO PLAY
MAŁY, ALE POTĘŻNY G ŁOŚNIK BLUE TOOTH ®
CREATIVE, CENIONA NA CAŁYM ŚWIECIE MARKA TWORZĄCA WYSOKIEJ JAKOŚCI URZĄDZENIA
AUDIO PRZEDSTAWIA GŁOŚNIK BLUETOOTH ® CREATIVE MUVO PLAY. PRZENOŚNY GŁOŚNIK
POSIADA NIE TYLKO NIESZABLONOWY WYGLĄD ALE JEST NIEZWYKLE ODPORNY NA ZMIENNE
WARUNKI ATMOSFERYCZNE, ALE PRZEDE WSZYSTKIM ZACHWYCA JAKOŚCIĄ DŹWIĘKU!
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

C

reative MUVO Play to propozycja dla
osób, które uwielbiają spędzać czas na
zewnątrz, przy muzyce. Głośnik posiada certyfikat wodoszczelności IPX7, dzięki
czemu może on zostać całkowicie zanurzony
w wodzie. Nie straszne jest mu zachlapanie czy

nagła ulewa, to idealny kompan pobytu nad jeziorem, czy na basenie. Mało tego, sprawdzi się
nawet pod prysznicem!
O wytrzymałości MUVO Play niech świadczy fakt, że był on testowany przez sportowców w najbardziej wymagających warunkach!

Creative MUVO Play to idealny kompan podczas zawodów, a przekonała się o tym Ewa
Komander, Mistrzyni Polski w IronMan 70.3
z 2020 roku.
Głośnik Creative MUVO Play jest również
bardzo mobilnym urządzeniem. Jego waga

wynosi jedynie 360 gram. Jest też kompaktowy, więc bez problemu zmieści się do plecaka
czy torby. Z racji zastosowania pojemnej baterii MUVO Play jest w stanie odtwarzać muzykę
aż do 10 godzin. W momencie, gdy akumulator
zacznie się rozładowywać wystarczy wykorzystać dołączony do zestawu kabel USB Type-C
i błyskawicznie go naładować.
Creative wykorzystał w poręcznym głośniku MUVO Play podwójne pełnopasmowe mikromembrany i podwójne pasywne membrany
basowe gwarantujące nie tylko donośny, ale
i krystalicznie czysty dźwięk.
Połączenie głośnika Creative MUVO Play
ze źródłem dźwięku zapewnia bezprzewodowa
technologia Bluetooth® 5.0. Gwarantuje ona
płynne odtwarzanie utworów w bezstratnej jakości. Muzyka przesyłana jest stabilnym sygnałem, dzięki czemu nie doświadczymy zakłóceń
podczas słuchania ukochanych utworów. Jeśli
jednak preferujesz połączenie przewodowe, to
w MUVO Play umieszczone zostało standardowe złącze audio AUX 3,5 mm, które jest kompatybilne z większością analogowych urządzeń.
Jeśli jeden głośnik Creative MUVO Play to
za mało, bez problemu sparujesz ze sobą dwa
urządzenia w stereo lub równolegle. Uzyskaj
pełniejszy, bardziej głęboki dźwięk - oczywiście
bezprzewodowo!
Creative MUVO Play może być również wykorzystywany jako zestaw głośnomówiący. Już
nigdy nie przegapisz żadnego połączenia. Dodatkowo, MUVO Play został wyposażony w inteligentnego asystenta. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku na głośniku, aby aktywować
Asystenta Google, bądź Siri.
Creative MUVO Play dostępny jest
w największych polskich sklepach w cenie
129,99 złotych.

www.mediaexpert.pl

www.euro.com.pl

C R E AT I V E M U VO
P L AY T O P RO P O Z YC JA
DLA OSÓB, KTÓR E
U W I E L B I A JĄ S P Ę D Z AĆ
C Z A S N A Z E W N ĄT R Z ,
P R Z Y M U Z YC E .
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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„ZDROW Y
BU DY N EK”
NOWĄ WIZJĄ
LUKSUSU
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

N

owoczesne, luksusowe apartamentowce oferują
mieszkańcom komfort życia, zapewniając czyste
powietrze, uzdatnianą wodę, przestrzenie sportowe skłaniające do zdrowego, aktywnego stylu życia.
Kompleksowość rozwiązań pozwala im zyskać miano
„zdrowych budynków”. Wentylacja, klimatyzacja, komfort termiczny, filtry przeciwpyłowe, bezpieczeństwo

„ZDROW Y BUDYNEK ” NOWĄ WIZ JĄ LUK SUSU

i ochrona, reedukacja hałasu z zewnątrz,
a także odpowiednie oświetlenie. O taką
kombinację najlepszych cech mogą pokusić
się tylko najlepsze budynki mieszkalne na
świecie. Dziś, przebywając w apartamencie
większą część doby, mieszkańcy oczekują
maksymalnego komfortu i otoczenia, które
sprzyja zdrowemu życiu.

INWESTYCJA I DOM
DLA RODZINY
W minionym roku wyraźnie dało się zaobserwować rosnące zainteresowanie dużymi
apartamentami. Średnia powierzchnia apartamentów sprzedanych w ZŁOTEJ 44 wzrosła
do 150 mkw. Nabywcy poszukują przestrzeni,
która stanie się domem dla rodziny, miejscem
dogodnym dla pracy i nauki zdalnej, ale też
świetnie przechowa kapitał w czasie inflacji.
Apartamenty w ZŁOTEJ 44 charakteryzują
się cechą wspólną, jaką są szerokie, panoramiczne okna, dzięki którym pomieszczenia
są odpowiednio doświetlone. W apartamentowcu zapewniono system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji HVAC. Sprawne działanie
to efekt dwóch jednostek nawiewnych, które
dostarczają 100% powietrza z zewnątrz. Centrale zasilające są wyposażone w specjalne filtry przeciwpyłowe, a bardziej zaawansowane
rozwiązania znajdziemy jedynie w laboratoriach i salach operacyjnych. Dopływ powietrza z zewnątrz jest możliwy za sprawą uchylnych paneli okiennych, które automatycznie
zamkną się, gdy system wykryje silny wiatr.
Za automatykę odpowiada HMS – system zarządzania, który daje możliwość sterowania
zautomatyzowanymi roletami okiennymi,
oświetleniem, termostatami, umożliwia również regulację temperatury w poszczególnych
pomieszczeniach nawet z poziomu smartfona. Poza filtrami wpływającymi na doskonałą
jakość powietrza ZŁOTA 44 dysponuje własną
stacją uzdatniającą. Oznacza to, że w każdym
apartamencie z kranu płynie woda całkowicie
zdatna do picia. Trójszybowa fasada apartamentowca redukuje hałas z zewnątrz, dzięki
czemu wewnątrz doświadczamy ciszy i spokoju, która sprzyja relaksowi. Kolejny warunek,
jaki spełnia ZŁOTA 44 to jej fasada wykonana
w technologii trójszybowej redukująca hałas
z zewnątrz, dzięki czemu każdy apartament to
przytulna oaza.

WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIA
Części budynku wymagające specjalnych
warunków jak dodatkowe nawilżenie powietrza są wyposażone w odpowiednie maszyny
– przykładem jest wyjątkowa piwniczka na
wino wyposażona w nawilżacz Carel humiDisk utrzymujący stałą, idealną wilgotność
w przedziale sześćdziesiąt pięć do siedemdziesięciu pięciu procent.

TA KOMPLETNA PR ZESTR ZEŃ
R EDEFI N IUJE W IZJĘ LU KSUSU.
DZIŚ TO KOMFORT I HOLISTYCZ N E
PODEJŚCIE DO POTR ZEB
MIESZK A ŃCÓW, A TA K ŻE
CODZIEN NA DBA ŁOŚĆ O ZDROW IE
W BEZPIECZ N EJ PR ZESTR ZEN I.
W windach zainstalowano nowoczesny
system oczyszczający i dezynfekujący Kone
Elevator Air Purifier. Zamontowany nad
panelem sufitowym moduł składający się
z wentylatora, filtrów i lamp UV zasysa oraz
filtruje powietrze, a następnie redukuje wirusy, bakterie, zapachy oraz zanieczyszczenia. System pracuje nieprzerwanie, oczyszczając i dezynfekując powietrze w kabinach
wind, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców.
ZŁOTA 44 oferuje swoim mieszkańcom
przestrzeń wspólną. Piętro biznesowo-rekreacyjno-sportowe, razem z tarasem z całorocznym jacuzzi zajmuje przestrzeń 1800
mkw. Basen o długości około 25 m, sauna, siłownia, sala kinowa z symulatorem gry w golfa, SPA to tylko część udogodnień, z których
mieszkańcy ZŁOTEJ 44 korzystają na co
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

dzień. Dodatkowym komfortem jest dbałość
o bezpieczeństwo, nad którym czuwa całodobowa ochrona. O potrzeby mieszkańców
troszczy się profesjonalny concierge.
ZŁOTĄ 44 bezsprzecznie można nazwać
mianem „zdrowego budynku”. Ta kompletna przestrzeń redefiniuje wizję luksusu. Dziś
to komfort i holistyczne podejście do potrzeb mieszkańców, a także codzienna dbałość o zdrowie w bezpiecznej przestrzeni.
WIĘCEJ O ZŁOTA 44
Inwestorami apartamentowca ZŁOTA 44 są
fundusz inwestycyjny zarządzany przez AMSTAR,
który nabywa, realizuje i zarządza nieruchomościami
na wybranych rynkach w Europie, USA oraz innych
krajach na całym świecie oraz BBI Development SA spółka deweloperska notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Więcej informacji na www.zlota44.com
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CALM
K

ażdy koń ma swój indywidualny charakter. Funkcje psychiki i zachowania kształtują unikalność
zwierząt. Temperament leży u podstaw kształtowania się osobowości. Jest uwarunkowany przez czynniki genetyczne. Szybkość i żywość procesów nerwowych
warunkują różnice w zachowaniu koni, które zależą od
powstania reakcji oraz siły procesów nerwowych. Istnie-

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

je zależność pomiędzy cechami temperamentu, a mechanizmami procesów nerwowych. Konie można pogrupować pod względem charakterów. Dana grupa cechuje
się podobnymi reakcjami, zachowaniami.
Linda i Pat Parelli są sławnymi założycielami Parelli Natural Horsemanship. Zajmują się dogłębną analizą
zachowań koni i ich treningiem. Na podstawie długo-

CALM

K A ŻDY KOŃ
M A SWÓJ
I N DY W IDUA LN Y
CH A R A KTER.
FU N KCJE
PSYCHIK I
I ZACHOWA N I A
KSZTA ŁTUJĄ
U N IK A LNOŚĆ
Z W IERZĄT.
letniego doświadczenia w pracy z różnymi
końmi, opisali typy ich charakterów. Oceny osobowości konia dokonywali na podstawie opinii hodowcy, jeźdźca, obsługi
stajni i innych osób pracujących w stajni.
Ich metoda wyróżnia 4 główne grupy charakterów oraz dopuszczają konie, które posiadają cechy dwóch grup.
Lewopółkulowy Ekstrawertyk to koń
charakteryzujący się bystrością, pomysłowością, czasami lubi się spłoszyć. Z takim
kopytnym przyjacielem nie można się nudzić. Jest pewny siebie i energiczny, przez
co czasami ma własny pomysł na trening.
Podczas pracy może prowokować, atakować, jednak bardzo szybko się uczy, za co
należy go chwalić.
Prawopółkulowy Ekstrawertyk — czujność to jego drugie imię. Połączenie delikatnej psychiki, i energii skutkuje nerwowością,
a nawet nadpobudliwością. W pracy z takim
koniem, należy budować jego pewności siebie. Odpowiednio poprowadzony może się
stać niezawodnym i oddanym przyjacielem.
Należy pielęgnować jego spokój i poczucie
bezpieczeństwa,
Lewopółkulowy Introwertyk — w każdej
stajni jest ten typ konia. Leniwy, uparty,
niesamowicie sprytny. Straszy i dominuje
żeby osiągnąć zamierzony cel. Właścicielom może się wydawać, że zawsze myśli
o korzyściach za wykonanie zadania. Jego
ulubione zajęcie to jedzenie smaczków, za
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ZA PEW N IEN IE ODPOW IEDN ICH
WA RU N KÓW ZGODN YCH
Z NATU R Ą MOŻE BYĆ K LUCZOW E
W ZMI A N IE ZACHOWA N I A
KON I A OR A Z W POPR AW IE
ZDROW I A PSYCHICZ N EGO.
nie zrobi wszystko. Dla tego konia ważna jest
motywacja,
Prawopółkulowy Introwertyk — koń zagadka. Spokojny, opanowany, chętny do
pracy, który w przeciągu sekundy zmienia
się w zwierzę nie do poznania. Szaleje, bryka, daje upust swoim emocjom. Przyczyną
tego stanu jest skrywanie emocji oraz brak
pewności siebie. Gromadzenie przez długi
czas swoich uczuć skutkuje ich wybuchem.
W pracy z prawopółkulowym introwertykiem należy spokojnie wprowadzać go w odpowiedni typ, nie nakładać na niego zbyt
szybko ambitnych zadań, z którymi będzie

miał problem. Regularne uczenie, sumienne
treningi to przepis na udane treningi z tym
typem konia.
W każdej stajni znajdzie się koń, który
jest z natury nerwowy, niespokojny, strachliwy, odczuwa lęk i niepokój. Odpowiednia praca z ziemi, treningi wzbogacone
o odpowiednie żywienie i chów będą go wyciszać. Do takich koni trzeba mieć szczególne podejście, należy być opanowanym
i cierpliwym. Zdenerwowanie człowieka,
będzie negatywnie wpływać na psychikę
oraz na postępy w pracy. Podczas treningu konia nerwowego nieraz jest testowana
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

wytrzymałość psychiczna jeźdźca oraz jego
refleks. Brak skupienia zwierzęcia podczas
jazdy jest spowodowany nadmiarem energii. Konie prezentują wówczas niepożądane
zachowania takie jak brykanie, ponoszenie,
przyspieszenie, szarpanie, w ułamku sekundy potrafią się spłoszyć, nagle odskoczyć czy
się obrócić. Nadpobudliwość koni może wynikać z charakteru wierzchowca. Niektóre
osobniki są bardziej skłonne do wybuchów
nerwowości. Zbyt mało ruchu, nuda, brak
stymulacji w ciągu dnia mogą prowadzić do
takich zachowań. Z wiekiem mogą się stawać bardziej opanowane, a ich reakcje mniej
intensywne. Przy tworzeniu planu żywienia
dla konia należy wziąć pod uwagę również
jego temperament. Nadpobudliwe i nerwowe powinny dostawać pasze niskoenergetyczne, o wolno uwalnianym poziomie
energii. Pasza wysokoenergetyczna może
powodować intensyfikację niepożądanych
zachowań oraz trudność w jeździe i skupieniu na treningu. Ponadto warto sięgnąć po
suplementy przeznaczone dla koni nerwowych. Odpowiednio opracowane powinny
mieć działanie wyciszające, nie powodując
nadmiernej senności. Receptury tych produktów są oparte głównie o składniki takie
jak: zioła, witaminy z grupy B, magnez,
tryptofan. Jeżeli zamierzamy podawać taki
produkt koniowi sportowemu, należy zapoznać się z etykietą czy deklarowany skład
produktu nie zawiera substancji zakazanych
przez FEI.
Zapewnienie odpowiednich warunków
zgodnych z naturą może być kluczowe
w zmianie zachowania konia oraz w poprawie zdrowia psychicznego. Obecne warunki
utrzymania koni nie zaspokajają właściwych
potrzeb. Rośnie frustracja koni, nerwowość,
konfliktowość. Aby zadbać o zdrowie psychiczne konia, należy zapewnić mu dostęp
do pastwiska, kontakt z innymi końmi, właściwe żywienie oraz właściwy trening. W niecodziennych sytuacjach można pomóc
koniom uporać się ze stresem, stosując preparat na uspokojenie. Dobrym przykładem
jest nowość od Yarrowia Equinox. Equinox
Calm to specjalistyczny preparat wspomagający koncentrację konia w treningu, ale
również wycisza nie powodując ospałości.
Jest to bardzo ważne, zwłaszcza, gdy koń
trenuje w trudnych dla siebie warunkach np.
w nie znanym dla siebie miejscu bądź z innymi końmi. Przed zmianą stajni czy stada,
transportem, zawodami warto zacząć stosować kurację w celu uspokojenia zwierzęcia.
Preparat będzie wspomagał regulację nastroju, lęku, apetytu oraz zapewniał fazę odpoczynku. Odpowiednio dobrane składniki
zadbają o utrzymanie zdrowego układu nerwowego i polepszą zdolność postrzegania.
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NARESZCIE
WIOSNA,
NAJBARDZIEJ
W YCZEKIWA N Y
CZAS NA
HIPODROMIE
NARESZCIE TA D ŁUGO W YCZEKIWANA
WIOSNA! DL A KONIARZY TO CHYBA
NA JPIĘKNIE JSZY CZAS, SZCZEGÓLNIE
DL A T YCH, K TÓRZY TRENUJĄ
W OŚRODK ACH MIE JSKICH, WIĘC
NIE MA JĄ ZA BARDZO MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA ZIMĄ Z JAZD W TERENIE,
A ŚNIEG KOJARZY IM SIĘ RACZE J
Z UTRUDNIENIAMI NA DROGACH, NIŻ
Z WIDOKIEM BIAŁYCH PÓL I JAZDĄ
W BIAŁYM PUCHU SIĘGA JĄCYM
RUMAKOWI AŻ PO BRZUCH.
TEKST Alicja Kocik ZDJĘCIA Aleksandra Ziętak

NARESZCIE WIOSNA,...

W

Sopocie na Hipodromie na co dzień
stacjonuje blisko 160 koni i chociaż
nasz ośrodek może poszczycić się
w sumie aż pięcioma krytymi ujeżdżalniami,
przy tak dużej liczbie zwierząt i jeźdźców zimą
tłok daje się we znaki. Hale pracują pełną parą
od siódmej rano do dwudziestej pierwszej
i choć warunki są tutaj naprawdę komfortowe, wszyscy z utęsknieniem czekają na wiosnę
i na to, kiedy ziemia nie będzie już zmrożona,
a pogoda pozwoli wyjść „w teren”.
Hipodrom to ośrodek jeździecki położony w centrum miasta, więc ten teren to nie
lasy, którymi cieszą się na co dzień pensjonariusze stajni na wsi. Mimo wszystko jest do
czego tęsknić, bo blisko 40 hektarów zielonego terenu Hipodromu to trasy krosu, liczne
place treningowe, zarówno dla skoczków jak
i ujeżdżeniowców, roboczy tor wzdłuż bieżni
wyścigowej oraz łąki.
Ta cała infrastruktura właśnie teraz zaczyna żyć, wystarczy przejść się na kwietniowy
spacer po Hipodromie, by spotkać a to kogoś
trenującego ujeżdżenie na czworoboku, a to
skoki na głównym placu, a to galopującego wokół całego terenu po torze roboczym. Na placach szkółkowych dzielnie kłusują zaś kucyki
i małe konie, bo nauka jazdy na Hipodromie to
przede wszystkim zajęcia dla najmłodszych.
Z każdej strony słychać tętent końskich kopyt i widać te wszystkie, na zimę jakby schowane przed okiem postronnego widza, zwierzęta.
Wiosna to też czas intensywnych przygotowań do otwartego sezonu zawodów
konnych. Pandemia co i rusz krzyżuje plany
organizatorów w Polsce i Europie, kolejne wydarzenia są odwoływane lub przekładane na
inne terminy, jednak Hipodrom się nie poddaje. Prace przygotowawcze w miarę możliwości trwają, a wszyscy trzymają kciuki, by
kolejne imprezy zaplanowane w tegorocznym kalendarzu mogły się odbyć.
Przed nami majówka i tradycyjne w tym
czasie, dwutygodniowe zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.
Z kolei czerwiec to od ponad dwudziestu lat
czas zawodów w skokach przez przeszkody
CSIO, podczas których odbywa się konkurs
drużynowy Pucharu Narodów. Przygotowania do tych zawodów też trwają już od jakiegoś czasu, a pracownicy Hipodromu nie
mogą narzekać na nudę.
Być może nie będziemy mogli zaprosić na
tegoroczne zawody publiczności, albo liczba
widzów będzie mocno ograniczona, jednak
i na taką ewentualność jesteśmy przygotowani
i w ostateczności największe sopockie imprezy
jeździeckie będzie można oglądać online.
Póki co jednak mamy nadzieję, że wiosną
i latem 2021 roku spotkamy się z wami na Hipodromie osobiście. Trzymajcie za to kciuki
razem z nami.

W IOSNA TO CZAS
I N T E N S Y W N YC H
P R Z YG O T OWA Ń D O
O T WA RT E G O S E Z O N U
Z AWO D ÓW KO N N YC H .
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WIĘCEJ FELIETONÓW
znajdziesz www.anywhere.pl

C Z Y S OJA J E S T
GROŹ NA DL A M ĘŻ C Z YZ N ?
TEKST Sylwia Beyer-Wygońska ZDJĘCIE Polina Tankilevitch / Pexels

SYLWIA
BEYER-WYGOŃSKA
Pomagam pacjentom z kłopotami żywieniowym.

Soja to znakomite źródło białka. Dodatkowo
jej spożycie znacznie obniża poziom cholesterolu oraz poważnie redukuje ryzyko raka
prostaty. Mimo tych niezaprzeczalnych zalet
w ostatnich latach stała się przyczyną licznych naukowych prac ukazujących jej „ciemną stronę”, zaś wielu zwolenników zdrowego
odżywiania wykreśliło soję ze swego menu.
Co dokładnie wzbudziło takie obawy i w jakim stopniu znajdują one potwierdzenie
w rzeczywistości?

JAMES PRICE I MEDYCYNA.

N

ie ulega wątpliwości, iż soja należy
do najbardziej kontrowersyjnych roślin, jakie znaleźć możemy w jadłospisie. Przez wiele dekad jej popularność rosła,
czyniąc ją jednym z symboli zdrowego stylu
życia opartego na właściwym odżywianiu.

Problem lęku przed soją sięga swoimi korzeniami 2000 roku, kiedy to medycyna stanęła
przed problemem wyjaśnienia dolegliwości
emerytowanego oficera US Army, Jamesa
Price’a. Pacjent cierpiał na utratę owłosienia
na całym ciele, połączoną z obrzękiem piersi, zanikiem popędu seksualnego oraz problemami z erekcją. Początkowa diagnoza,

wskazująca na ginekomastię, stanęła pod znakiem zapytania w chwili, gdy poszerzone badania wykazały u Jamesa ośmiokrotnie przekraczający normę poziom estrogenu we krwi.
Właściwie był on wyższy niż u zdrowej kobiety, zaś przyczyn tego stanu rzeczy długo
nie udawało się lekarzom wyjaśnić. Dopiero
analiza diety pacjenta wykazała, że ze względu na nietolerancję laktozy zastąpił on mleko
krowie mlekiem sojowym, które stało się jego
ulubionym i podstawowym napojem. James
Price spożywał trzy litry mleka sojowego
na dobę i to ono odpowiadało za jego problemy, co wkrótce potwierdziło wyeliminowanie
tego produktu z menu.
W tym miejscu historia mogła się skończyć.
Przypadek Jamesa Price’a potwierdził przypuszczenia, jakie część środowiska naukowego
żywiła już od dawna względem soi. Stał się też
punktem wyjścia do wytężonych badań nad jej
właściwościami, zaś sprawy świata toczyły się
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właściwym sobie trybem, niekoniecznie wynikłym z wiedzy, jakiej dostarczają nam naukowe laboratoria. Wkrótce
jednak okazało się, że to dopiero początek złej passy soi.

SOJA ARGUMENTEM POLITYCZNYM.
Nastał rok 2005, gdy w temacie zabrał głos Jim Rutz. Ten
współpracownik witryny internetowej World Net Daily
opublikował na łamach wspomnianej strony cykl poświęcony wszechstronnej szkodliwości soi. Warto w tym miejscu zauważyć, iż World Net Daily to skrajnie prawicowa
inicjatywa propagująca chrześcijański fundamentalizm
religijny, kreacjonistyczny światopogląd, oraz ultrakonserwatywny punkt widzenia. Już sam tytuł, którym Jim
Rutz opatrzył część swego cyklu (soja sprawia, iż dzieci stają się gejami), pozwala bez trudności domyślić się, w jakim
kierunku poszły rozważania autora. Mimo to zdołał on zaskoczyć czytelników, posuwając się dalej, niż sugerował.
Dowidzieliśmy się, iż to soja odpowiada za feministyczne
zniewieścienie środowisk lewicowych, stając się zagrożeniem dla naszej kultury, tradycji i przyszłości w świecie.
Koronnym argumentem okazał się przypadek Jamesa
Price’a, do którego autor dorzucił kilka pomniejszych
przykładów zaburzeń hormonalnych u mężczyzn wywołanych nadużywaniem soi. Zapachniało spiskiem, za którym jak zawsze czaiły się tajemne moce, zatruwające
studnie i ujęcia wody soją oraz skazujące naszą młodzież
na zniewieścienie. Aż dziw bierze, iż Jim Rutz nie nazwał
tych mocy wprost, nawiązując do „najlepszych” tradycji
średniowiecza. Nie u wszystkich jednak brednie autora
wywołały rozbawienie. WND jest w pewnym zakresie portalem opiniotwórczym. Wprawdzie wywody wykazujące,
iż homoseksualizm jest chorobą wywołaną określonym
czynnikiem, szybko zostały zapomniane, jednak społeczna nieufność wobec soi stała się od tej pory częścią
naszej rzeczywistości. W 2005 roku ministerstwa zdrowia
USA, Australii, Nowej Zelandii, Francji oraz Izraela wydały zalecenia, aby podstawowe zamienniki mleka matki
były na bazie mleka krowiego. Trzy lata później dostaliśmy wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie
Harvarda. Okazało się, że milimetr sześcienny spermy
mężczyzn spożywających duże ilości soi zawiera o 32%
mniej plemników, niż jest to u mężczyzn obywających się
bez niej. Co prawda zespół badawczy zgłosił konieczność
dalszych prac w celu potwierdzenia związku przyczynowo-skutkowego, równolegle pojawiły się jednak wyniki badań prowadzonych na szczurach. Efekt poddania ich organizmów działaniu zawartych w soi fitoestrogenów okazał
się jednoznaczny i oznaczał zmniejszoną produkcję testosteronu oraz problemy ze wzwodem u wszystkich samców.

CZY SOJA JEST NIEBEZPIECZNA?
Badania nie pozostawiają wątpliwości. Regularne spożywanie dużych ilości soi może być przyczyną zaburzeń hormonalnych u mężczyzn. Sugerują one jednak,
iż nie dotyczy to wszystkich, gdyż dużą rolę mogą odgrywać w tej kwestii czynniki genetyczne. Środowiska naukowe są zgodne co do tego, że umiarkowana ilość soi w menu
nie powinna stanowić zagrożenia, uważając za taką ilość
100 mg fitoestrogenów dziennie. Zauważają jednak również, iż w przypadku każdej osoby istnieją indywidualne
granice. W przypadku soi doskonale sprawdza się zasada,
iż nic nie jest trucizną, a równocześnie wszystko może nią

CZY SOJA JEST GROŹNA DLA MĘŻCZYZN?

być – to przyjmowana dawka, a nie rodzaj spożywanego
produktu stanowi cienką czerwoną linię.
Z pewnością warto też pamiętać, iż soja jest znakomitym źródłem białka, żelaza i kwasu alfa-linolenowego.
Niewielkie ilości zawartych w niej fitoestrogenów skutecznie zmniejszają także ryzyko zapadnięcia na raka
prostaty, tak więc całkowita rezygnacja z soi jest równie
mało rozważna, jak jej nadmiar w diecie. Czego więc należy unikać? Począwszy od Jamesa Price’a, wszystkie
przypadki problemów z fitoestrogenami sojowego pochodzenia, dotyczą jedynie osób opierających swoją
dietę wyłącznie na soi lub spożywających duże ilości odżywek białkowych z niej wytwarzanych. Odżywki białkowe, dość często teraz zamieniane są przez Panów na
te, które wytwarzane są z soi.
Białko sojowe możemy podzielić na 3 kategorie:

1. IZOLAT BIAŁKA SOJOWEGO
Białko sojowe o możliwie najlepszej dostępnej jakości. Jest
najbardziej rafinowane oraz przetwarzane i ma najwyższą
dostępność biologiczną ze wszystkich białek roślinnych.
Oznacza to, że organizm wykorzysta dużą część z tego co
zostało spożyte.1
Izolat białka sojowego można znaleźć w:
• Suplementach białkowych (szejkach, batonach etc.)
• Nabiale
• Niektórych substytutach mięsa
• Przyprawach
• Wypiekach

2. KONCENTRAT BIAŁKA SOJOWEGO
Koncentrat Białka sojowego jest wytwarzany poprzez
usunięcie cukrów (części węglowodanów soi) z pozbawionej łusek soi. Nadal jest bogaty w białko, ale zachowuje
część swojego błonnika, co jest korzystne dla przewodu
pokarmowego.3
Koncentrat białka sojowego można znaleźć w:
• Płatkach
• Wypiekach
• Mlecznych formułach dla niemowląt
• Niektórych substytutach mięsa
• Piwie

3. TEKSTUROWANE BIAŁKO SOJOWE
(TSP) LUB TEKSTUROWANE BIAŁKO
ROŚLINNE (TVP.)
Wytwarza się je z koncentratu białka sojowego, ale występuje w większych kawałkach lub kostkach. Często przypomina produkt na bazie mięsa.
Teksturowane białko sojowe może być wykorzystywane w wielu popularnych tradycyjnych mięsnych posiłkach
jak zupy, curry, gulasze i inne.3
Wszystkie prowadzone dotąd badania laboratoryjne
również potwierdzają, iż do osiągnięcia niebezpiecznych
dla zdrowia efektów niezbędna jest sytuacja, w której soja
staje się przynajmniej podstawową pozycją menu.
Widzimy zatem jak ważna jest pełna wiedza o składowych posiłków i suplementów diety naszych mężczyzn.
Zapraszam na kolejny artykuł, który będzie stanowił
o jakości diet pudełkowych.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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M U S Z L A TAT T O O . . .

MUSZLA
TAT TOO
– salon tatuażu nie
musi być mroczny
TEKST Kaja Kowalska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

M
KAJA
KOWALSKA
Jest dyplomowanym architektem wnętrz
i współzałożycielką pracowni projektowej
ATUT Architektura Wnętrz. Na co dzień tworzy
indywidualne projekty przestrzeni mieszkalnych
dopasowane do stylu życia, osobowości i potrzeb
użytkowników. Kocha piękne wnętrza. Jej
dodatkową kreatywną pasją jest projektowanie
grafiki użytkowej. Lubi także eksperymenty
z kolorowym makijażem, który pomaga jej wyrazić
siebie. Uwielbia przyrodę – zwierzęta, rośliny i góry.

uszla Tattoo to studio tatuażu i piercingu, znajdujące się w gdańskiej
dzielnicy Zaspa. Jego założyciele,
Alix i Rudy, to małżeństwo, które na co dzień
pracuje razem. Para uzupełnia się nawzajem
swoimi profesjami. Alix tworzy tatuaże w swoim własnym linearnym, subtelnym stylu imitującym ołówkowy szkic. Projektuje głównie
dla kobiet - jej tatuaże to delikatne ozdoby,
które mają za zadanie subtelnie podkreślić
walory ciała. Rudy zajmuje się piercingiem.
Swoją pracą udowadnia, że odpowiednio
dobrane kolczyki potrafią dodać charakteru
i podkreślić osobowość.
Para od dłuższego czasu marzyła o własnym biznesie, pracując w innych studiach
tatuażu. Decyzję o założeniu Muszla Tattoo
podjęli w najbardziej ryzykownym czasie –
w samym środku pandemii. Muszla powstała

z dnia na dzień, narodziła się z morskiej piany
niczym Wenus. Powstała z miłości, marzeń
i...ograniczonego budżetu.
“Z dnia na dzień postanowiliśmy otworzyć własne studio, pracować razem, we
dwoje budować własną markę, na własnych
zasadach. Podobnie spontaniczna jak sama
decyzja o powstaniu miejsca była też idea nazwy – Muszli. Po prostu do nas przyszła, chociaż nie była pierwszą wersją. Jednak, kiedy
wypowiedziałam ją na głos, wiedziałam, że
to szepczące słowo idealnie będzie pasować
do nas i do całego klimatu, który chcieliśmy
stworzyć i przede wszystkim determinować
wygląd samego wnętrza.”
Punktem wyjścia do aranżacji Muszli była
zupełnie pusta przestrzeń z jednym filarem
na środku. Wnętrze zostało podzielone na
strefę wejściową (poczekalnię z recepcją)
oraz część zabiegową. Wystrój lokalu para
zaprojektowała samodzielnie. Inspiracją
dla klimatu przestrzeni były między innymi
motywy wiosny, mitologicznych narodzin
bogini Wenus, rozkwitania i świeżości, a także wnętrza z filmu Maria Antonina reżyserii
Sofii Coppoli oraz Grand Budapest Hotel.
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znajdziecie na Instagramie salonu:
@muszlatattoostudio

W M U S Z L A TAT T O O K RÓ L UJ E
RÓŻ I W Y S U B L I M OWA N Y,
KO B I E C Y S T Y L . P O C Z E K A L N I A
T O PR Z Y T U L N Y SA L O N ,
Z W Y RÓŻ N I A JĄC Ą S I Ę, PI Ę K N Ą ,
KO R A L OWĄ K A N A PĄ .
Cennym źródłem wnętrzarskich wskazówek okazały się
również aranżacje...cukierni!
“Chciałam, żeby Muszla była ptysiem wśród salonów tatuażu. Wszystkie te elementy zbudowały w mojej głowie to,
jak Muszla ma wyglądać, a środki nie były z najwyższych
półek. Sięgałam po to, co mogłam, skupiając się na ciekawych detalach, rzeczach, które spowalniają oko, które pozwalają powoli odkrywać wnętrze i sprawiają, że człowiek
czuje jakby miejsce opowiadało historie o sobie samym.”
W Muszla Tattoo króluje róż i wysublimowany, kobiecy styl. Poczekalnia to przytulny salon, z wyróżniającą
się, piękną, koralową kanapą. Przyjaznego, domowego
charakteru dodają miękkie fotele, pufy, poduszki oraz
liczne rośliny doniczkowe. W całym wnętrzu panuje rokokowy przepych: przestrzeń wypełniają bukiety kwiatów
i ogrom dodatków - ramek, przedmiotów, plecionych makram, pachnących świec, światełek. Nie brakuje również
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

dekoracji z muszelek oraz przedmiotów inspirowanych
ich kształtem, które nawiązują do nazwy lokalu.
Za złotą ladą znajduje się mocno zaakcentowana różowa ściana, której przedłużenie prowadzi do zabiegowej
części salonu. Kolory ścian - róż i szarość - wokół specjalistycznych mebli i sprzętów wyznaczają i oddzielają od
siebie strefy tatuażu i piercingu. Pomimo konieczności
stosowania się do wymogów sanitarnych, tutaj również
udało się uzyskać przytulny, ciepły klimat poprzez wykorzystanie licznych dekoracji, światełek, ramek czy luster.
“Podejście do wnętrza odzwierciedla nasze podejście
do usług, które oferujemy - chcemy być blisko, chcemy
być domowi, chcemy wywoływać uśmiech. To był nasz
cel - stworzyć wnętrze, które będzie idealną (w naszym
mniemaniu) wersją salonu. Chcieliśmy, żeby to było
miejsce, w którym chce się po prostu przebywać - takie
które O T U L A.”
Całe wnętrze Muszli jest spójne, posiada własny,
unikalny charakter wyrażający w pełni ideę lokalu oraz
nastawienie samych właścicieli. Przełamuje standard
typowego studia tatuażu (mrocznych, industrialnych,
ciemnych wnętrz), tworząc niepowtarzalny, uroczy, domowy klimat.
Odwiedzając Muszlę możecie nie tylko sprawić sobie nowy tatuaż czy kolczyk, ale i miło spędzić czas.
Wyjątkowa przestrzeń studia - elegancka, lekka jak
chmurka, i słodka jak wata cukrowa – sprawi, że poczujecie się w tu jak w domu. Jeśli więc jesteście fanami niebanalnego designu, koniecznie zajrzyjcie do Alix i Rudego!
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#Zrówno w ż O N A
CZYM WŁAŚCIWIE JEST

ZRÓWNOWAŻONA

MODA
I DLACZEG O J ES T T AK WAŻ N A?

BRANŻA MODY TO JEDNA Z TYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU, KTÓRE MAJĄ NAJWIĘKSZY WPŁYW NA
ŚRODOWISKO NATURALNE ORAZ ŻYCIE CZŁOWIEKA. WIELOASPEKTOWOŚĆ TEGO ZAGADNIENIA
POKAZUJE, JAK TRUDNO W TEJ BRANŻY O “RÓWNOWAGĘ”, ZARÓWNO OD STRONY BIZNESOWEJ,
JAK I OD STRONY KONSUMENTA. JAK NIE POGUBIĆ SIĘ W TYM NATŁOKU INFORMACJI I OBRAĆ
NAJLEPSZĄ DROGĘ DLA SIEBIE? O TYM W NOWYM CYKLU #ZRÓWNOWAŻONA.
TEKST Alicja Kubów GRAFIKI freepik.com

#ZRÓWNOWŻONA...

C

hoć termin zrównoważona moda początkowo dotyczył głównie przekazywania części dochodów ze sprzedaży
produktu na cele charytatywne, teraz ruch
nabrał rozpędu, a jego wielowymiarowość dotyczy między innymi stosowania przyjaznych
środowisku materiałów i odpowiedzialnych
społecznie metod produkcji. I to ten temat
chcielibyśmy przybliżyć w naszym cyklu.
Zrównoważony rozwój został zdefiniowany jako rozwój, który zaspokaja obecne
potrzeby konsumenckie i biznesowe bez
uszczerbku na możliwościach i potrzebach
przyszłych pokoleń.
Zgodnie z tą definicją moda, która ma
mniejszy wpływ na środowisko już na etapie
projektowania, po produkcję i konsumpcję
odzieży, to moda ekologiczna lub moda zrównoważona. Obejmuje wydłużenie żywotności
odzieży, recykling i wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.
Moda etyczna koncentruje się na środowisku, ale także na społecznym wpływie
branży modowej. Zwraca uwagę na bezpieczeństwo i warunki pracy – szczególnie
na wykorzystywanie do jej wykonywania
dzieci, płacę niewystarczającą na utrzymanie oraz przymus pracy w przemyśle.
Pod uwagę brane są nie tylko prawa pracy,
moda etyczna wykracza poza przepisy
i stara się wywołać rozgłos i świadomość
wśród ludzi na temat sprawiedliwego traktowania pracowników, zwierząt i mody wolnej od okrucieństwa.
Etyczna moda sprawia, że ludzkie
życie i środowisko mają większą wartość
niż zyski biznesowe, a organizacje pracują na rzecz godnych i honorowych warunków pracy.
Aktualnie analitycy i badacze tematu
coraz częściej zadają sobie pytanie, czy
w ogóle możliwe jest osiągnięcie takiego
stanu. Czy możliwe są, w dobie kapitalizmu,
nadprodukcji i nieustannej konsumpcji,
wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym i minimalizacja zużycia zasobów
naszej planety? Czy z drugiej strony możliwe
jest ograniczenie zużycia sztucznych materiałów, które są niezdrowe zarówno dla człowieka, jak i środowiska?
Na wiele z tych pytań postaramy się odpowiedzieć w naszych tekstach, które nie
tylko przybliżą działalność marek fair trade,
ale również zwrócą uwagę na aspekty mody
zrównoważonej, takie jak zmiany klimatyczne, wykorzystanie skór i futer zwierząt,
warunki pracy w branży modowej, zdrowie
konsumenta, zużycie surowców oraz perspektywa odpowiedzialnej konsumpcji.
Pomimo coraz większej świadomości
społecznej dotyczącej mody zrównoważonej,

E T YC Z N A M O DA S PR AW I A , Ż E 
L U DZ K I E Ż YC I E I Ś RO D OW I S KO
M A JĄ W I Ę K S Z Ą WA RT O Ś Ć
N I Ż Z Y S K I B I Z N E S OW E ,
A O RG A N I Z AC J E PR AC UJĄ N A
R Z E C Z G O D N YC H I H O N O ROW YC H
WA RU N KÓW PR AC Y.

nadal pojawia się pytanie, gdzie leży odpowiedzialność? Kto powinien stać na czele
zmian ku poprawie: koncerny czy każdy
z nas? Pojawiają się również kontrowersje
dotyczące tego, czy trend na modę zrównoważoną to z jednej strony pożywka dla greenwashingu, a z drugiej napędzanie konsumpcji
w kierunku nabywania dóbr luksusowych czy
tych w wyższej cenie.
Temat odpowiedzialności dotyczy więc
zarówno modelu biznesowego, jak i odpowiedzialnej i zrównoważonej konsumpcji.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Wiele zależy od koncernów, właścicieli
marek i firm odzieżowych, ale w celu naprawienia szkód wyrządzanych środowisku od
pokoleń, oddolnie również jesteśmy w stanie wdrożyć pewne nawyki minimalizujące
ingerencję w środowisko. Należą do nich
między innymi wymiany ubrań czy naprawa
już wcześniej kupionych. Możliwości jest
wiele, warto też przyjrzeć się skali zjawiska, co pozwali zrozumieć nam zależność
pomiędzy naszymi wyborami zakupowymi,
a masową produkcją.
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# B EZwsty du

DLACZEGO
WSTYD ZMUSZA NAS
DO UDAWANIA KOGOŚ
KIM NIE JESTEŚMY?
O WSTYDZIE ROZMAWIAMY Z KASIĄ MALINOWSKĄ
– COACHEM I EKSPERTKĄ W TEMACIE PEWNOŚCI SIEBIE
TEKST Joanna Rembowska GRAFIKI freepik.com

DLACZEGO WSTYD ZMUSZA NAS...

KASIA
MALINOWSKA
Certyfikowany coach, trenerka umiejętności
miękkich, ekspertka w temacie pewności
siebie. Ambasadorka projektu Sukces To Ja
fundacji Sukces Pisany Szminką. Prowadzi
warsztaty, szkolenia, sesje coachingowe oraz
konsultacje w języku polskim i angielskim.
Współpracuje z firmami oraz klientem
indywidualnym. Specjalizuje się w temacie
odporności psychicznej, autentyczności oraz
wewnętrznej siły.

C

zego się wstydzimy? Wpadek językowych, wykształcenia, niskich zarobków,
pracy poniżej kwalifikacji, wyglądu,
domu, partnera, nieumytych naczyń w zlewie.
Przed kim się wstydzimy? Przed rodzicami,
partnerem, szefem, znajomymi z pracy i nieznajomymi spotkanymi na siłowni i w końcu - przed
samymi sobą. O wstydzie nie mówimy jednak
głośno, bo to… wstydliwy temat. Wstydem się
nie chwalimy, o swoim wstydzie nie plotkujemy. Starannie ukrywamy go przed innymi,
ale gdy tylko zostajemy ze wstydem sam na
sam, pozwalamy mu grać główne skrzypce.
Kompulsywnie scrollujemy Instagram i zadręczamy się, że nie jesteśmy tak zgrabne, jak ta
celebrytka, albo że nasze włosy nie są tak uniesione u nasady, a zęby tak białe, jak u tej dawnej
znajomej z liceum.
Wstyd potrafi przejąć nad nami kontrolę,
pozbawić pewności siebie, sprawić, że czujemy się mali i nic niewarci. „Wstyd to jedna
z najbardziej destrukcyjnych sił w życiu.
Działa podstępnie, w ukryciu. Krok po kroku
konsumuje naszą odwagę, poczucie własnej
wartości, kobiecości (…).”

Brené Brown w „Darach niedoskonałości”
pisze, że boimy się mówić o wstydzie.
Wstyd to wstydliwy temat?

Wstydliwy i trudny. Mówienie o wstydzie
wymaga zmierzenia się z tym, co delikatne,
czułe i wrażliwe. Nie każdy z nas ma w sobie
taką gotowość. Jest jeszcze lęk i obawa, które
często towarzyszą wstydowi. Otwierając się
nigdy nie wiemy, z jaką reakcją przyjdzie nam
się zmierzyć. Jak zostanę odebrana? Czy będę
zrozumiana? Czy to, o czym powiem zostanie
zaakceptowane? Czy ja w ogóle powinnam
o tym mówić? A może lepiej zostawić to jednak
dla siebie? To tylko niektóre z pytań, jakie pojawiają się w naszej głowie. Niezmiernie trudno
jest z nimi żyć.
Mówisz, że „wstyd to jedna z najbardziej
destrukcyjnych sił w życiu. Działa
podstępnie, w ukryciu. Krok po kroku
konsumuje naszą odwagę, poczucie
własnej wartości, kobiecości, pewności

siebie”*. Wstyd jest zawsze destrukcyjny?
Toksyczny?

Jeśli przyjrzymy się bliżej temu, co wstyd
z nami robi, to tak. Jest dla nas destrukcyjny
i toksyczny, bo często zmusza nas do udawania
kogoś, kim nie jesteśmy. A to na dłuższą metę
szalenie drenuje nas z naszej energii, zabiera
radość życia, zamyka na świat. Często słono
płacimy za ukrywanie swojego wstydu. Kiedy
wstydzimy się jakiejś części siebie, spada nasza
samoocena, czujemy się gorsze, niewłaściwe,
niewystarczające, więc szukamy potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz. A tam rzadko
ją znajdujemy, co jeszcze bardziej napędza
nasz wstyd. Błędne koło.
Czego najczęściej się wstydzimy? Wyglądu?
Wykształcenia? Pochodzenia?

Wszystkiego. Absolutnie wszystkiego. Wstyd
jest bardzo demokratyczny. Dotyka zarówno
mężczyzn, jak i kobiety. Nie ma znaczenia płeć,
wiek, status materiały, miejsce zamieszkania
czy wykształcenie. Wszyscy doświadczamy
wstydu. Wstydzimy się swojego wyglądu, niepowodzeń, sukcesów, braku kompetencji.
Wstydzimy się swojej seksualności, niskich za-

robków, swojego wieku, rodziny, ale również
proszenia o pomoc, bycia samotną mamą,
mówienia NIE, trudnego dzieciństwa, relacji
z matką. Wstydzimy się za siebie i swoich
bliskich. Wstydzimy się za swoich rodziców,
mężów, partnerów, dzieci, współpracowników. Dużo tego wstydu bierzmy na swoje
barki. Za dużo.
Wstydzimy się siebie, czy raczej tego, co
ludzie powiedzą? Katarzyna Nosowska
w „Powrocie z Bambuko” pisze, że ze
strachu przed opinią innych nie używała
języka obcego podczas podróży, bo
wstydziła się swojego akcentu, nie
korzystała z zaproszeń, tylko zostawała
w domu bojąc się, że może źle wypaść.

Myślę, że wstyd przede wszystkim bierze się
z lęku przed oceną. W głębi serca pragniemy
akceptacji. Mamy ogromną potrzebę przynależności. Wstyd sprawia, że zaczynamy wątpić
w to, czy bycie sobą z wszystkimi naszymi ‘pęknięciami’ wystarczy, aby być zauważonym, docenionym, akceptowanym.
Boimy się, że kiedy obnażymy swoje słabości, świat nie pokocha nas w takiej wersji,
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więc na wszelki wypadek chowamy głęboko
wszystko to, co mogłoby nam stanąć na drodze
do szczęścia i spełnienia.
Musimy jednak pamiętać, że żyjąc w iluzji,
z każdym dniem oddalamy się od siebie, co powoduje ogromny ból i frustrację.
Ukrywając wstyd potrafimy uciekać
w inne zachowania, na przykład
w perfekcjonizm. Nie chcemy przyznawać
się do swoich słabości?

Nie chcemy, ponieważ boimy się zranienia
i odrzucenia. A to przecież boli. Dlatego wolimy
zakładać maski, lub - jakby to powiedziała dr
Brene Brown – zbroje. One dają nam złudne poczucie kontroli, sprawczości i bezpieczeństwa.
To kolejna pułapka, w którą wpadamy. Dajemy
się uwieść fantazji na temat perfekcyjnego
życia, które jest antidotum na wszystko. Nie
jest! Co więcej, jeśli potrafimy kochać tylko to,
co perfekcyjne, to nie jest to prawdziwa miłość.
Stawiamy sobie za wysoko poprzeczkę?

Zdecydowanie! Jesteśmy dla siebie cholernie surowe i wymagające. To bardzo niebezpieczna postawa, która powoduje nieustanny
wewnętrzny głód, napięcie i brak zadowolenia.
Bo przecież zawsze można zrobić więcej, lepiej,
szybciej. Pytanie tylko, czy o to właśnie w życiu

chodzi? To droga donikąd. Dlatego warto
zamienić surowość na łagodność, a wymaganie na współczucie i empatię wobec siebie.
Czułości nam trzeba. Ona przepięknie ogrzewa
rozedrgane ze strachu i wstydu serce.

nad nami ogromną władzę. Potrafi zamknąć
nam usta, pozbawić odwagi do działania, zasiać
milion wątpliwości, które każą nam w siebie
zwątpić. Dlatego tak trudno jest nam się wyrwać z jego szponów. Ale nie jest to niemożliwe.

Niekiedy sami celowo zawstydzamy innych.
Dlaczego? Chcemy się dowartościować?
Odwrócić od siebie uwagę?

Jak w takim razie możemy poradzić sobie
ze wstydem? Możemy go opanować?

Czasami robimy to bezwiednie. Jeśli zawstydzano nas przez większość życia istnieje ryzyko,
że powielimy ten schemat. To dowartościowanie, o którym mówisz raczej nie występuje.
A nawet jeśli, to tylko na krótką chwilę. Dość
szybko orientujemy się, że to tak nie działa. W ten
sposób nie zbudujemy swojej wartości. Ona nie
wzrośnie od umniejszania innym. Budowanie poczucia własnej wartości to proces, który wymaga
spojrzenia w głąb siebie i zaopiekowania się z miłością tym wszystkim, co do tej pory kwestionowałyśmy w sobie. Nie ma innej drogi.
Skąd w nas tyle wstydu? Wychowanie?
Kultura, w której żyjemy? A może jedno
i drugie?

Wszystkiego po trochu. To zlepek wielu czynników, które manifestują się w nas w postaci
wstydu. Zwróć uwagę, że nieprzepracowany
wstyd to niesamowicie potężne narzędzie. Ma
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Nie mam innej drogi niż skonfrontowanie się
z tym, co ten wstyd w nas wywołuje. Czyli dotarcie do źródła.
Czego ja tak naprawdę się wstydzę?
Dlaczego tego się wstydzę? Co by się
zmieniło gdybym przestała odczuwać ten
wstyd? Czy mogę zrobić coś, co sprawi, że
straci on na swojej sile?

Mówienie głośno o tym, czego się wstydzimy
przynosi ogromną ulgę, pozwala pozbyć się
ciężaru, który przygniatał nas latami. Kiedy
orientujemy się, że inni mają podobnie, że oni
też się wstydzą i tak jak my próbują poupychać
ten wstyd, gdzie tylko się da, coś w nas powoli
pęka, odpuszcza. Rozsznurowuje się gorset
społecznych oczekiwań, który tak mocno
sobie związałyśmy, że ledwo dało się w tym
oddychać. W końcu odzyskujemy wolność,
lekkość i swobodę. I najważniejsze – wraca
utracona radość życia!

IMPL ANTY

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

IMPLANT Y
Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów pojedynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

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

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

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

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

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

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.
Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E N TA L I M PL A N T AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I
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CZEGO PR AGNĄ
KOBIETY I MĘŻCZYŹ N I?

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

C

hyba wszyscy rok temu liczyliśmy na to, że świat
wróci do normy na przestrzeni dwunastu miesięcy. Tymczasem, staliśmy się mistrzami elastycznego planowania rzeczywistości, mistrzami zmiany oraz
akceptacji, chociaż ta nie wszystkim przychodzi łatwo.
W tym roku zamiast wiosny witamy kolejny lockdown, ale budząca się do życia przyroda szczęśliwie nie
przejmuje się obostrzeniami i zachęca do spacerów. A te
jeszcze przez jakiś czas pozostaną jedyną możliwością
legalnego spotykania się, które teraz bardziej niż kiedykolwiek jest potrzebne osobom bez pary.
Bardzo często słyszę od klientów (obu płci), że
wszystko było cudownie, ale... nie było chemii. A przecież ona najważniejsza! Czy aby na pewno? Chemii szuka się moim zdaniem w dobrze znanych aplikacjach, gdy
celem jest zupełnie coś innego niż TRWAŁY związek.
Zdradzę Państwu zatem dzisiaj czego kobiety i mężczyźni poszukują u płci przeciwnej.
Dla kobiet niezwykle istotne jest bezpieczeństwo –
nie tyle finansowe, ale przede wszystkim emocjonalne,
kiedy ONA wie, że jest wysłuchana i zrozumiana. Może to
wydać się archaiczne, ale świadomość bycia docenioną,
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

zaopiekowaną i stawianą na pierwszym miejscu potrzebna jest nawet najbardziej niezależnym i samowystarczalnym paniom. Ściśle powiązana z bezpieczeństwem jest
również szczerość. Panowie, którzy potrafią otwarcie
rozmawiać o swoich uczuciach, ale i odczuciach związanych z rozwojem relacji są marzeniem, chociaż niestety
ich brak prawdomówności często wynika z trudnych doświadczeń bycia permanentnie ocenianym lub co gorsza wyśmiewanym w przeszłości. Ciężko wtedy zaufać,
że tym razem będzie inaczej. Stabilizacja życiowa, kiedy
to mężczyzna umie włączyć pralkę, a nawet inne czyszcząco – sprzątające sprzęty domowe oraz potrafi zadbać
o dobrostan swojego umysłu i zdrowie emocjonalne – to
dla kobiet bardzo pociągające. Jest jeszcze jedna cecha
prawdziwych mężczyzn, która nie traci na wartości na
przestrzeni czasu – inicjatywa. Pomysłowy gentleman,
który doskonale zna swoją wartość, ale też potrafi zaskoczyć płeć piękną nietuzinkowym scenariuszem spotkania, czy też sam zainicjuje rozmowę na temat przyszłości związku, albo np. wyrzuci nieproszony śmieci. To
istny skarb.
Jak to wygląda z drugiej strony? Czego pragną mężczyźni? W każdej rozmowie przeprowadzanej z potencjalnym klientem słyszę – szukam kobiety naturalnej,
pełnej ciepła, troskliwej. Niezwykle ważnym jest, by
Panowie mogli czuć się w relacji sobą, będąc akceptowanymi takimi jakimi są, bez poczucia, że istotnym
elementem związku dla Pani jest zmienianie partnera,
wpływanie na jego styl ubierania, preferencje kulinarne, czy dobór grona znajomych. Otwartość na nowe doświadczenia jest równie pożądaną cechą i nie, nie mam
tutaj na myśli jedynie alkowy, ale różne aspekty relacji.
Mężczyźni uwielbiają kobiety przekonane o swojej wartości, świetnie czujące się w swoim ciele i nie wymagające nieustannego zapewniania ich, że nie, nie są za
grube. I tak jak Panowie kochają pewne siebie kobiety,
tak cenią sobie również bardzo te niezależne, które potrafią stać na własnych nogach. Nie wiąże się to jednak
z zamianą ról, wręcz przeciwnie – warto mężczyźnie
pozwolić na rycerskość – niech będzie mu dane otoczyć nas opieką, nawet jeśli doskonale radzimy sobie ze
wszystkim same. Odpuśćmy kontrolowanie i zaufajmy,
że wszystko będzie zrobione dobrze, nawet jeśli inaczej.
Mężczyźni chcą kobiet, które są w stanie odpuścić, zrzec
się panowania i dać im przestrzeń bycia tym, kim są
i kim chcą być dla Was Drogie Panie.
Udanego spacerowania

Strzyżenie damskie i męskie
Koloryzacje / dekoloryzacje
Rytuały pielęgnacyjne włosów

Czesanie i stylizacje
Diagnoza skóry głowy i włosów
Koki i upięcia

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
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JESTEM
CHAOSEM

KATARZYNA
PACZÓSKA

W

krada się do zakamarków umysłu, kiedy tylko może. Wpełza bezwstydnie i osiada na łączach odpowiadających za spójne działanie.
Dostaje się ze świata zewnętrznego, pozbawionego
uczuć. Mam 24 lata i zdążyłam przesiąknąć szumem rzeczywistości.
Nawet planeta ma już dość, więc pragnie wyplenić
ludzi, najpierw podtruwając lekko smogiem, później
podwyższając temperaturę, krzycząc „Cycki wy se
wszyscy usmażcie!”. Skądże to wszystko się zaczęło?
Z pewnością było to przemyślane działanie rządu. Bo
jak to tak nagle, w katastrofie lotniczej umiera prezydent, a do władzy dochodzi jego zły brat bliźniak?
Spekuluję, że tak naprawdę nie umarł („a kto nie
umarł…”) i jest przetrzymywany w ukryciu. Ba! może
nawet wykręcali nam kawał jak bliźniaczki Olsen?
Może tak naprawdę pod pustą trumną, chichocząc
w środku stał Leszek?
Teraz już mieli oficjalny powód złości na rosyjskich
tajniaków, poukrywanych w krzakach. A i również do
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scalenia ludu. W tak trudnym czasie pomogą nam
wszystkim tylko modły! Musimy się trzymać razem.
I tak powstała zorganizowana szajka, która już nawet
nie stara się utrzymywać spójności swoich działań –
wybudowali mur, za który płacimy. Szkoda tylko, że
tej opłaty nie możemy uiścić fałszywkami, jak kiedyś
moja mama w ramach żartu w lokalnym warzywniaku. Grunt to zagadać.
I zagadują nas tak, podając pomysł na obiad. Na stylizację na billboardzie. Na życie w kredycie zmartwień.
Ale tutaj, nawet przy braku odbiornika, trudno jest odkopać się z całego ugotowanego szajsu, aby znaleźć rzeczy wartościowe. Na szczęście znalazłam na to sposób.
Cztery razy w tygodniu winno się ćwiczyć pośladki.
Dzięki temu, dzielnie podtrzymują one nogi za każdym
razem, kiedy musimy oddać soczysty kop. Cztery razy
w tygodniu. Pamiętajcie.
Pomyśleć można byłoby, że to wystarczy w zupełności. Ale biorąc pod uwagę, że statystyczny Polak
produkuje rocznie ponad 300 kg odpadów (takie fałszywki, na przykład), a w kraju mamy tych Polaków
blisko 38 milionów, to w ychodzi nam bardzo duża
liczba, na którą braknie mi palców. Więc próbujemy
zepchnąć co się da buldożerem czy innym transformersem. Albo upchnąć do śmieciarek (swoją drogą,
one to chyba w życiu wszystko widziały). Nawet nasza
pamięć wypiera różne wydarzenia, jak Netflix filmy
po pewnym czasie.
Spróbowałabym może powrócić do swoich początków, bo jeżeli to, o czym mówił Locke było
prawdą, to byłby przez chwilę spokój. A tak jestem
Chaosem. Ale niech będzie. Podobnież od niego się
wszystko zaczęło.
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
REGULAR SECTION OF POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT
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Let's look around
WAKACJE TUŻ, TUŻ...
SUMMER HOLIDAY IS COMING

Let’s travel
HURGHADA– SKARBY FARAONÓW
I GORĄCE PLAŻE
HURGHADA – PHARAOHS’
TREASURES AND HOT BEACHES

Let’s fly
Z POZNANIA DO TURCJI
– 5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH
WARTO TAM POLECIEĆ
FROM POZNAŃ TO TURKEY – 5 REASONS
TURKEY IS WORTH VISITING
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BIRMINGHAM

– A N G I E L S K A W E N E C JA
LINIA LOTNICZA RYANAIR PRZYGOTOWAŁA DLA WSZYSTKICH PASAŻERÓW Z POZNANIA I REGIONU NOWĄ
TRASĘ – BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z PORTU LOTNICZEGO ŁAWICA DO BIRMINGHAM STARTUJE JUŻ 3 LIPCA!
TEKST: MARTA NOWACKA ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

D

rugie co do wielkości, po Londynie, miasto
w Wielkiej Brytanii, stało się w ostatnich
latach bardzo popularne. To nowoczesne, międzynarodowe i wielokulturowe serce brytyjskiego przemysłu, dysponuje doskonale rozwiniętą

infrastrukturą komunikacyjną – począwszy od
portu lotniczego, przez węzeł kolejowy, aż po piętrowe autobusy miejskie, co sprawia, że poruszanie się po mieście i okolicach nie stanowi problemu dla przybywających tu licznie zwiedzających.

MIASTO KANAŁÓW
Birmingham to także miasto kanałów. Rozbudowany system szlaków wodnych stanowił dawniej
główną sieć transportową, odciążając zatłoczone ulice. Obecnie są one niewątpliwą atrakcją turystyczną – odnowione, zadbane, z mnóstwem
restauracji i barów usytuowanych wokół, są idealnym miejscem do spacerów i spotkań, a płynąc łódką po kanałach możemy poznać miasto
z zupełnie innej perspektywy. Co ciekawe, ich
łączna długość jest większa niż tych słynnych
weneckich!

OAZA ZIELENI
Nietrudno zauważyć, że Birmingham jest wręcz
przesiąknięte zielenią – rośnie tu 6 mln drzew
tworzących niezliczone parki i miejsca odpoczynku. Warto przysiąść na chwilę w Sutton –
największym na świecie miejskim rezerwacie
przyrody, zajmującym powierzchnię 970 ha.

ZABYTKI KONTRA
NOWOCZESNOŚĆ
Charakterystyczna architektura wiktoriańska z drugiej połowy XIX wieku zdecydowa-

!

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

L E T ’ S T R AV E L

nie wybija się na tle miasta – nie zabraknie tu
licznych kościołów, katedr, świątyń i innych
zabytków do zwiedzania. Można tu znaleźć też
całkiem sporo futurystycznych instalacji czy
pomników. Jedną z takich nowoczesnych konstrukcji jest największa w Europie fontanna
The River, usytuowana na Placu Victorii, którą
mieszkańcy potocznie nazywają The Floozie
in the Jacuzzi.
Nie ma się jednak co dziwić, że turystów
najbardziej przyciąga powstała 250 lat temu
Dzielnica Jubilerów, w której do dziś, w ok. 400
zakładach, produkuje się biżuterię. Najbardziej
rozpoznawalnym symbolem miasta jest zaś The
Bull Ring – olbrzymie, futurystyczne centrum
handlowe, zbudowane z wielkim rozmachem,
pokryte 15 tysiącami srebrzystych, aluminiowych dysków.

IMPERIUM CZEKOLADY
Kawiarnia otworzona tu w 1824 roku przez
Johna Cadbury stała się zaczątkiem prawdziwego, czekoladowego imperium – wycieczka pełna słodkiego szaleństwa do Cadbury
World, położonego 15 min drogi od centrum
miasta, to niezapomniane przeżycie, nie tylko dla najmłodszych.
Warto wybrać się do Birmingham na kilkudniowy city break, bo zdecydowanie jest tu
co zwiedzać. Połączenie lotnicze, obsługiwane
przez linię Ryanair, wystartuje 3 lipca. Wyloty
planowane są dwa razy w tygodniu – w każdy
wtorek i sobotę.

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się
sytuację, daty wznowień oraz rozkłady lotów
mogą ulec zmianie. Bieżący rozkład dostępnych połączeń można sprawdzić bezpośrednio na stronie internetowej przewoźnika:
www.ryanair.com/pl/pl.
Jakie warunki należy spełnić, by móc latać? Sprawdź na: www.iatatravelcentre.com/
world.php.
IN ENGLISH

BIRMINGHAM – BRITISH VENICE
RYANAIR AIRLINE IS LAUNCHING
A NEW ROUTE FOR ALL PASSENGERS
FROM POZNAŃ AND THE REGION
– A DIRECT CONNECTION FROM
POZNAŃ AIRPORT TO BIRMINGHAM IS
ABOUT TO START ON 3RD JULY!
The second largest city in the UK, after London, has become very popular in recent
years. It is modern, international and multicultural heart of British industry, with an
excellent transport infrastructure – the airport, the rail hub, the double-decker city bus-

es - which makes getting around the city and
its surroundings convenient for visitors who
come here in great numbers.

THE CITY OF CANALS
Birmingham is also the city of canals. The
extensive system of waterways used to be the
main transport network to relieve congested streets. Nowadays, the canals are an unquestionable tourist attraction – renovated,
well-maintained, with plenty of restaurants
and bars all around, they are an ideal place for
walks and meetings. When we take a boat on
the canals we can see the city from a completely different perspective. Interestingly, their
total length is greater than that of the famous
Venetian canals!

AN OASIS OF GREENERY
It is easy to see that Birmingham is famous
for lush greenery. There are 6 million trees in
the city forming countless parks and places to
rest. Take a moment to sit in Sutton, the world's
largest urban nature totalling 970 hectares.

is Europe's largest fountain called The River
located in Victoria Square, which locals commonly refer to as The Floozie in the Jacuzzi.
Nevertheless, tourists are most attracted
by the Jewellers' Quarter, established 250
years ago, where jewellery is still manufactured today in about 400 workshops. The most
recognisable symbol of the city is The Bull
Ring – a huge, futuristic shopping centre, built
with great panache, covered with 15,000 silver
aluminium discs.

THE EMPIRE OF CHOCOLATE
The cafe established in 1824 by John Cadbury
became the beginning of a real chocolate empire. A trip full of sweet extravaganza to Cadbury World, located 15 minutes from the city
centre, is an unforgettable experience, not
only for children.
It is worth going to Birmingham for a fewday city break as there is definitely a lot to see
there. The flights operated by Ryanair will
start on 3rd July. Departures are planned twice
a week, every Tuesday and Saturday.

HISTORY VERSUS MODERNITY
The distinctive Victorian architecture from
the second half of the 19th century definitely stands out in the city. There are plenty of
churches, cathedrals, temples and other
historical sites to explore. You can also find
quite a few futuristic installations or monuments. One of such modern constructions

Due to the dynamically changing situation,
renewal dates and flight schedules are subject
to change. The current schedule of available
connections can be checked directly on the
carrier's website: www.ryanair.com/pl/pl.
What conditions must be met to take a flight?
Check at: www.iatatravelcentre.com/world.php.
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WAKACJE
TUŻ, TUŻ...

SEZON WAK ACYJNY JUŻ
ZA ROGIEM, WARTO WIĘC
ZROBIĆ MAŁE ROZEZNANIE
W T YM, JAKIE KIERUNKI,
DOSTĘPNE BEZPOŚREDNIO
Z POZNAŃSKIEGO PORTU
LOTNICZEGO POZNAŃŁAWICA, CZEK AJĄ NA
SPR AGNIONYCH SŁOŃCA
URLOPOWICZÓW. SPR AWDŹCIE
WAK ACYJNE PROPOZYCJE NA
NADCHODZĄCE LATO OD TUI!

TEKST: MARTA NOWACKA
ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

WYSPY KANARYJSKIE
Fuerteventura (FUE)
Teneryfa (TFS)
Każda z tych hiszpańskich wysp ma coś wyjątkowego do zaoferowania. Popularne Kanary,
leżące u afrykańskich wybrzeży, uznawane były
niegdyś za Wyspy Szczęśliwe. Wciąż cieszą się
niesłabnącym zainteresowaniem urlopowiczów,
a to za sprawą cudownej pogody, która pozostaje
niezmienna praktycznie przez cały rok, a temperatura w ciągu dnia utrzymuje się na poziomie

!

co najmniej 20°C. Niesamowite widoki, piękne
plaże i przyjazny klimat przyciągają tu turystów
nawet poza sezonem. Ten kierunek wydaje się
być wprost idealny dla wszystkich – zarówno dla
ceniących ciszę i spokój, jak i aktywnych osób.

BALEARY
Majorka (PMI)
Minorka (MAH)
Majorka, uznawana za najpiękniejszą wyspę
Morza Śródziemnego, jest też największą wyspą

Balearów. Jej wybrzeże, pełne klimatycznych
zatoczek i wspaniałych plaż, rozciąga się na długości ponad 500 kilometrów. Panujący tu zrównoważony klimat, ze średnią roczną temperaturą wynoszącą 18°C, stwarza idealne warunki dla
wszelkich form spędzania wolnego czasu.
Spokojniejsza, kameralna Minorka, to słoneczna, rajska wyspa, druga co do wielkości
w archipelagu. Naturalne krajobrazy i piękne
plaże przyciągają tu turystów chyba najbardziej.
To prawdziwy wakacyjny raj – malownicze parki

ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W EUROPIE I NA ŚWIECIE PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE
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przyrody czy zakątki z dzikimi plażami można
spotkać tu na każdym kroku.

GRECJA
Zakynthos (ZTH)
Rodos (RHO)
Kos (KGS)
Kreta (HER) (CHQ)
Korfu (CFU)
Do wakacji spędzonych w tej kolebce starożytnej
cywilizacji nie trzeba chyba nikogo przekonywać
– Grecja od lat wiedzie prym wśród najpopularniejszych kierunków na lato. Śródziemnomorski
klimat oraz kuchnia, przez wielu uznawana za
jedną z najsmaczniejszych na świecie, to argumenty przemawiające do wszystkich. Bajecznych, rajskich wysp, oferujących prawdziwie
greckie wakacje i zapewniających szereg atrakcji
turystycznych, jest mnóstwo – Kreta, Rodos,
Korfu, Kos czy Zakynthos, ale bez względu na to,
którą wybierzemy, czeka nas tam z pewnością
udany, wymarzony wypoczynek.

CYPR
Pafos (PFO)
Larnaka (LCA)
Nazywana krainą wiecznego słońca, trzecia pod
względem wielkości wyspa Morza Śródziemnego
przyciąga turystów swym urokiem, piękną naturą, bogatą kulturą i cudowną pogodą – to doskonały kierunek na urlop! Subtropikalny klimat
sprawia, że lata są tu długie i gorące, a zimy łagodne, więc odwiedzających nie brakuje tu także
poza sezonem (to też idealny czas na połączenie
wypoczynku ze zwiedzaniem). Piaszczyste plaże i ciepłe morze, będące rajem dla miłośników
sportów wodnych, oraz klimatyczne restauracje
ze znakomitym jedzeniem – to przepis na wymarzone wakacje dla całej rodziny!

CZARNOGÓRA
Tivat (TIV)
Położona nad brzegiem Morza Adriatyckiego
Czarnogóra nazywana jest Czarną Perłą Półwyspu Bałkańskiego. Kusi turystów przepięknymi
pejzażami i zachwyca bogactwem historycznym,
a tutejsze miasteczka i wioski rybackie, rozsiane
po całym wybrzeżu, jawią się jako miejsca wiecznej zieleni i słońca. Znajdziemy tu najpiękniejszą
zatokę Adriatyku – ukrytą wśród majestatycznych gór Zatokę Kotorską, u podnóża której
położone jest portowe miasto Kotor, z fiordem
wysuniętym najdalej na południe Europy. Warto
wybrać się też nad Jezioro Szkoderskie, będące
największym rezerwatem ptaków w Europie.

ALBANIA
Tirana (TIA)
Turystyczny potencjał Albanii stale rośnie – ten
fascynujący kraj, położony nad Adriatykiem
i Morzem Jońskim, ma wiele do zaoferowania
swym odwiedzającym. Znajdziemy tu piękne,

piaszczyste plaże i wspaniałe, górskie pasma,
tradycyjne wioski w śródziemnomorskim stylu,
antyczne zabytki, cytrusowe sady oraz gaje oliwne. Trochę tajemnicza, ale jednocześnie otwarta
i gościnna, Albania słynie z turkusowego morza
i klimatu sprzyjającego całorocznym podróżom
– może poszczycić się prawie 300 słonecznymi
dniami w ciągu roku!

BUŁGARIA
Warna (VAR)
Burgas (BOJ)
Ten położony na Półwyspie Bałkańskim kraj to
jedno z najstarszych państw w Europie, o bogatej
w historię kulturze. Przez długi czas jego walory
nie były doceniane, zarówno przez turystów,
jak i samych mieszkańców. Na szczęście to się
zmieniło, bowiem na odwiedzających czekają tu
piaszczyste plaże, ciepłe morze oraz górskie kurorty. Riwiera Bułgarska w niczym nie ustępuje
najlepszym ośrodkom wypoczynkowym w innych śródziemnomorskich krajach, a turkusowe
morze, atrakcyjne zabytki oraz delikatny klimat
gwarantują udany urlop.

TURCJA
Antalya (AYT)
Bodrum (BJV)
Dalaman (DLM)
Izmir (ADB)
To właśnie tu starożytne i orientalne ślady przeplatają się z wpływami europejskimi. Turcja,
uważana za jeden z najpiękniejszych krajów
basenu Morza Śródziemnego, nieprzerwanie
zachwyca i przyciąga turystów swą bogatą
historią i tradycją, a niepowtarzalne zabytki
wręcz zapierają dech w piersiach. Nie brakuje tu
też piaszczystych plaż i ciepłego morza – wielbiciele kąpieli słonecznych oraz sportów wod-

nych upragniony relaks znajdą na Riwierze Tureckiej. Zróżnicowana oferta wypoczynkowa,
przystępne ceny oraz gwarancja pięknej pogody
w sezonie to główne powody, dla których wiele
osób spędza wakacje właśnie tutaj.

EGIPT
Marsa Alam (RMF)
Hurghada (HRG)
Chociaż kojarzony wśród turystów przede
wszystkim za sprawą bogactwa niepowtarzalnych zabytków, Egipt – kolebka jednej z najstarszych cywilizacji, to nie tylko piramidy
i grobowce faraonów. Ten położony wzdłuż Nilu
kraj to także doskonałe miejsce do wypoczynku i korzystania z atrakcji dostępnych w licznych ośrodkach turystycznych. Znajdziemy
tu doskonałe warunki do uprawiania sportów
wodnych, a kurorty, położone na wybrzeżu
Morza Czerwonego, słyną z dogodnych baz hotelowych oraz pięknych raf koralowych, sprawiających, że nurkowanie w morzu dostarcza
zupełnie nowych doświadczeń.

TUNEZJA
Djerba (DJE)
Enfidha (NBE)
Położona w północnej części Afryki, nad Morzem
Śródziemnym, swym pięknem zachwyca co roku
miliony turystów. To miejsce o bogatej historii
i pełne kontrastów za sprawą przenikających się
tu wpływów europejskich i afrykańskich. Położenie w klimacie śródziemnomorskim gwarantuje
gorące i suche lata – słońce z pewnością nie odstąpi nas na krok. Poza sezonem pogoda także
sprzyja tu uprawianiu sportów wodnych czy wypoczynkowi na piaszczystych plażach – Tunezja
jest atrakcyjnym kierunkiem na wymarzone wakacje przez cały rok!

DUE TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR
THE CURRENT SANITARY REQUIREMENTS IN A GIVEN COUNTRY ON AN ONGOING BASIS.
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SUMMER HOLIDAY IS COMING
HOLIDAY SEASON IS JUST AROUND
THE CORNER, SO IT IS WORTH DOING
A LITTLE RESEARCH TO SEE WHAT
DESTINATIONS ARE WAITING FOR SUNSEEKING HOLIDAYMAKERS, AVAILABLE
DIRECTLY FROM POZNAŃ AIRPORT.
CHECK OUT TUI'S HOLIDAY OFFERS FOR
THE COMING SUMMER!

CANARY ISLANDS
Fuerteventura (FUE)
Tenerife (TFS)
Each of these Spanish islands has something
unique to offer. The popular Canaries, situated off the African coast, were once considered
the Lucky Islands. They are still popular with
holidaymakers due to their wonderful weather
which remains warm practically all year round
with daytime temperatures of at least 20°C.
Breath-taking views, stunning beaches and
a friendly climate lure tourists even out of season. This direction seems to be ideal for every-

one – those who appreciate peace and quiet, but
also those who enjoy active leisure.

BALEARIC ISLANDS
Majorca (PMI)
Menorca (MAH)
Majorca, considered the most beautiful island in
the Mediterranean, is also the largest of the Balearic Islands. Its coastline, full of climatic coves
and amazing beaches, stretches for over 500
kilometres. Its stable climate, with an average
annual temperature of 18°C, creates ideal conditions for all leisure activities.
The calmer, more intimate Menorca is a sunny paradise island and the second largest in the
archipelago. What tourists are most attracted by
are natural landscapes and beautiful beaches.
It is a genuine holiday paradise. Picturesque nature parks or wild beaches can be found everywhere here.

GREECE
Zakynthos (ZTH)
Rhodes (RHO)
Kos (KGS)
Crete (HER) (CHQ)
Corfu (CFU)
Probably no one needs to be convinced to spend
holiday in this cradle of ancient civilization.
Greece has been one of the most popular summer destinations for many years. Mediterranean
climate and cuisine, by many considered one of
the tastiest in the world, are arguments that appeal to everyone. Greece consists of plenty of

!
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fabulous, idyllic islands that offer a truly Greek
holiday and provide an array of tourist attractions. No matter which island you choose, you are
going to have a wonderful, dreamy holiday.

CYPRUS
Paphos (PFO)
Larnaca (LCA)
Cyprus is called the land of eternal sunshine and
it is the third largest island in the Mediterranean.
Cyprus attracts tourists with its charm, beautiful
nature, rich culture and wonderful weather. In
brief, it sounds like a perfect holiday destination!
The subtropical climate makes the summers
here long and hot and the winters mild, so the
visitors come here even out of season (it is also
perfect time to relax and go sightseeing). Sandy
beaches and warm sea, which is a paradise for water sports enthusiasts, as well as cosy restaurants
with exquisite food - this is a recipe for a dream
holiday for the entire family!

MONTENEGRO
Tivat (TIV)
Located on the Adriatic coast, Montenegro is
known as the Black Pearl of the Balkan Peninsula. The towns and fishing villages scattered along
the coast are places of eternal greenery and sunshine. Here you will find the most beautiful Adriatic bay - hidden among the majestic mountains
is the Bay of Kotor with the port city of Kotor at
its foot and Europe’s southernmost fjord. It is also
worth visiting Lake Skadar, which is the largest
bird reserve in Europe.

BULGARIA
Varna (VAR)
Burgas (BOJ)
Located on the Balkan Peninsula, Bulgaria is
one of the oldest countries in Europe, with rich
history and culture. For a long time, Bulgaria was
largely underestimated both by tourists and the
inhabitants themselves. Luckily, it has changed
and sandy beaches, warm sea and mountain
resorts are waiting for visitors. The Bulgarian
Riviera is in no way inferior to the best resorts in
other Mediterranean countries, and its turquoise
sea, attractive monuments and mild climate
guarantee a wonderful holiday.

TURKEY
Antalya (AYT)
Bodrum (BJV)
Dalaman (DLM)
Izmir (ADB)
It is here that ancient and oriental traces intertwine with European influences. Turkey, regarded as one of the most beautiful countries on the
Mediterranean, continues to delight and attract
tourists with its rich history and tradition, whereas its unique historical sites can simply take your
breath away. Turkey offers sandy beaches and
warm sea. Fans of sunbathing and water sports
will find the desired relaxation on the Turkish
Riviera. A wide-ranging holiday offer, affordable
prices and good weather in high season are the

main reasons why many people choose Turkey
for their holiday.

EGYPT
Marsa Alam (RMF)
Hurghada (HRG)
Egypt is still associated with the wealth of unique
historical sites, however this cradle of one of the
oldest civilizations is so much more than just the
pyramids and pharaohs’ tombs. This country located along the Nile is also a great place to relax
and enjoy the attractions available in numerous
tourist resorts. Here you will find excellent conditions for water sports, and resorts located on the
Red Sea coast are famous for their convenient hotel facilities and beautiful coral reefs which make
diving in the sea an entirely new experience.

TUNISIA
Djerba (DJE)
Enfidha (NBE)
Tunisia is situated in the northern part of Africa,
on the Mediterranean Sea and its beauty delights
millions of tourists every year. It is a place with rich
history and full of contrasts due to European and
African influences. Its location in the Mediterranean climate guarantees hot and dry summers,
so the sun is here at all times. Out of season, the
weather is also convenient for water sports or relaxing on sandy beaches making Tunisia an attractive holiday destination all year round!

ALBANIA
Tirana (TIA)
Albania's tourism potential is growing continuously. This fascinating country, situated on the
Adriatic and Ionian seas, has a lot to offer to the
visitors. Here you will find beautiful sandy beaches and magnificent mountain ranges, traditional
Mediterranean-style villages, ancient monuments, citrus orchards and olive groves. A bit
mysterious, but at the same time open and welcoming, Albania is famous for its turquoise sea
climate which makes it an attractive holiday destination all year round. After all, Albania prides
itself on nearly 300 days of sunshine a year!

DUE TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR
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HURGHADA
– SK ARBY FAR AONÓW
I GOR ĄCE PL AŻE

EGIPSKI KIERUNEK WAKACYJNY CIESZY SIĘ OD WIELU
LAT NIESŁABNĄCYM ZAINTERESOWANIEM. TO W PEŁNI
ZROZUMIAŁE, ZWAŻYWSZY NIESPOTYKANE GDZIE INDZIEJ NA
ŚWIECIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE I WALORY KLIMATU.
TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO
ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

H

urghada jest najpopularniejszym kurortem wypoczynkowym w Egipcie. Na przestrzeni stu lat z osady rybackiej przekształciła
się w prawdziwie rekreacyjną metropolię.
Obecnie liczy oficjalnie sto kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, którzy znajdują zatrudnienie w obsłudze ruchu turystycznego. W ciągu
ostatnich kilkunastu lat powstało też kilka zupełnie nowych dzielnic, w których znajdują się
wyłącznie hotelowe resorty.
Wśród obiektów rekreacyjnych można
znaleźć miejsca o zróżnicowanych cenach
i standardzie – od absolutnie komfortowych
do zapewniających podstawowe, ale dobre
warunki wypoczynku. Do wyboru mamy więc
hotele należące do światowych sieci i potentatów turystycznych, lokalne resorty o bardzo
dobrym standardzie oraz mniejsze, wygodne
pensjonaty.

!

by móc zdecydować czy odpowiada nam jego
lokalizacja i sprofilowanie. Uwagę warto zwrócić
przede wszystkim na wielkość obiektu i proporcjonalną do tego powierzchnię basenowo-rekreacyjną oraz infrastrukturę parków wodnych –
dla dzieci jest to jedna z podstawowych atrakcji.
Istotne będzie też zapewne położenie resortu
i jego odległość od miasta, co ma swoje plusy
i minusy. Jeśli hotel znajduje się bezpośrednio
przy plaży, warto zorientować się również, czy
jest to plaża prywatna, czy publiczna, i jaka jest
do niej dostępność.
Wybrzeże morskie w Hurghadzie jest bardzo
przyjazne – plaże są zazwyczaj szerokie, a wejście do morza łagodne. Mimo piaszczystego dna
przypominamy o konieczności zaopatrzenia się
w obuwie do kąpieli oraz o przypływach, które
potrafią znacznie podnieść taflę wody.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

WYCIECZKI
OKOLICZNOŚCIOWE

Wybierając hotel, w którym spędzimy urlop, powinniśmy dokładnie zapoznać się z jego opisem,

Hurghada przyciąga też możliwością odbycia fakultatywnych wycieczek, m.in. do Doliny Królów

i Kairu. Obie są dość męczące i wiążą się długim
transferem autokarowym (Kair jest oddalony
o 500 km), jednak z pewnością warto zarwać jedną czy drugą noc, by zobaczyć skarby cywilizacji
sprzed kilku tysięcy lat – jedyne takie na świecie.
Wycieczka do Doliny Królów to nie tylko
zwiedzanie tej najstarszej i największej nekropolii świata starożytnego (wykute w skałach
groby faraonów miały im zagwarantować wieczne bytowanie po śmierci). Program jest często
tak ułożony, że obejmuje również zwiedzanie
świątyni królowej Hatszepsut (w jej odkryciu
i rekonstrukcji mieli udział też polscy archeolodzy) oraz położonych nad Nilem kompleksów
świątynnych – w Luksorze lub w Karnaku.
Wyjazd do Kairu to przede wszystkim możliwość zobaczenia słynnych piramid faraonów:
Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa oraz Wielkiego
Sfinksa, a także obejrzenia starożytnych skarbów Narodowego Muzeum Cywilizacji Egipskiej
(w tym wyposażenia grobu Tutanhamona).
Niedaleko Hurghady znajduje się międzynarodowe lotnisko, do którego połączenia realizowane są bezpośrednio z Portu Lotniczego
Poznań-Ławica.
IN ENGLISH

HURGHADA – PHARAOHS’
TREASURES AND
HOT BEACHES
HOLIDAY IN EGYPT HAS BEEN ENJOYING
UNABATED INTEREST FOR MANY YEARS.
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THIS IS PERFECTLY UNDERSTANDABLE,
GIVEN THE UNIQUE TOURIST
ATTRACTIONS AND CLIMATE.
Hurghada is the most popular holiday resort
in Egypt. Over a hundred years, it has transformed into a real recreational metropolis
from a fishing settlement. Nowadays it has
officially one hundred and several thousand
inhabitants, who find employment in tourist
industry. Over the last dozen years or so, several completely new districts have also been created which serve exclusively as hotel resorts.
Among the recreational facilities you can
find places with various prices and standards. Some of them promise luxurious stay,
others provide pretty basic, albeit decent
conditions. You can choose hotels that belong to global chains and tourist tycoons,
local resorts with a very good standard or
smaller, comfortable guesthouses.

ley of the Kings and Cairo. Both are quite
strenuous and involve a long bus ride (Cairo is
about 500 km away), but certainly worth taking
a night or two to see the treasures of civilization
from a few thousand years ago – the only such
place in the world.

A trip to the Valley of the Kings is not only
a visit to the oldest and largest necropolis of the
ancient world (tombs of pharaohs carved in the
rocks were supposed to guarantee their eternal
existence after death). The programme is often
arranged in such a way as to include a visit to the
temple of Queen Hatshepsut (Polish archaeologists also participated in its discovery and reconstruction) and the temple complexes located on
the Nile – in Luxor or Karnak.
A trip to Cairo is first and foremost an opportunity to see the famous pyramids of the pharaohs: Cheops, Chephren and Mykerinos and the
Great Sphinx, as well as the ancient treasures of
The National Museum of Egyptian Civilization
(including the content of Tutankhamun's tomb).
Not far from Hurghada there is the international airport, with direct flights from
Poznań Airport.

WHAT TO LOOK OUT FOR?
When choosing a hotel to spend your holiday
in, make sure you read its description carefully in order to decide whether its location
and profile suit you. First of all, pay attention
to the size of the object and check if its swimming-pool and recreation area, as well as water park infrastructure are sufficient for you.
Bear in mind this is one of the basic attractions for children. Equally important is probably the location of the resort and its distance
from the city as it can be both advantage and
disadvantage of the place. If the hotel is located directly on the beach, it is also worth finding out whether it is a private or public beach
and its availability.
The sea coast in Hurghada is very friendly.
The beaches are usually wide and the entrance
to the sea is gentle. In spite of the sandy bottom,
we would like to remind you of the necessity to
take swimming shoes and of the tides, which
can raise the water surface considerably.

SPECIAL TRIPS
When in Hurghada, you can also make optional excursions, including trips to the Val-
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Z POZNANIA DO TURCJI
– 5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO TAM POLECIEĆ
Z POCZĄTKIEM KWIETNIA STARTUJE NOWY KIERUNEK – RIWIERA TURECKA! CZARTERY Z PORTU LOTNICZEGO
POZNAŃ-ŁAWICA POŁĄCZONE SĄ Z OFERTĄ POBYTOWĄ W TYM ATRAKCYJNYM TURYSTYCZNIE REGIONIE.
TEKST: MACIEJ JAMSZ ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

P

lanując urlop, nie tylko w obecnym, tak
szczególnym dla nas wszystkich okresie,
kierujemy się różnymi preferencjami – w zależności od naszych upodobań i sposobu spędzania wolnego czasu, zasobności portfela
oraz odpowiadającego nam klimatu. Nie ma
kierunku idealnego dla wszystkich, jednak
za wyborem wakacji w Turcji przemawia kilka
konkretnych argumentów.

DŁUGOŚĆ PODRÓŻY
Z POZNANIA
Lotnisko Ławica usytuowane jest blisko centrum
miasta i bardzo dobrze z nim skomunikowane, zatem samo dotarcie do miejsca wylotu nie obciąża
nas czasowo. Podobnie port lotniczy w Antalayi
położony jest w stosunkowo niewielkiej odległości

!

od turystycznych miejscowości, co z kolei znacznie skraca czas lokalnego transferu do hoteli. Jeżeli dodamy do tego czas trwania przelotu – ok. 3
godziny, oraz odpraw, to okaże się, że jest to jeden
z najwygodniejszych, pod względem długości podróży, wakacyjnych kierunków.

STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI
Pod tym względem Turcja należy do absolutnych
liderów rynku. Serwis turystyczny, zarówno
w obrębie hoteli i resortów, jak i w miejscowościach wypoczynkowych, jest wysoki i atrakcyjny cenowo. Duża różnorodność pozwala wybierać spośród miejsc o zarówno luksusowym, jak
i ekonomicznym standardzie. W zależności od
preferencji można trafić na naprawdę korzystną
i satysfakcjonująca ofertę.

KLIMAT
To jeden z atutów Riwiery Tureckiej. Średnia
ilość słonecznych godzin w ciągu doby już
w kwietniu wynosi 11, a temperatura wody szybko rośnie i w szczycie sezonu osiąga 28-29oC.
Łagodne bryzy umilają ciepłe wieczory. Jeżeli
lubimy przyjemną, pogodną wiosnę, wylećmy
w kwietniu lub maju – przed dużym sezonem,
gdy zaś tęsknimy za upałami – wybierzmy lato.
Wyjazd na przełomie sierpnia i września kusi dodatkowo bogactwem lokalnych owoców, których
zbiory przypadają właśnie na ten okres.

AKTYWNY WYPOCZYNEK
W nadmorskich kurortach południowej Turcji
nie sposób się nudzić. Turyści znajdą tam nie tylko piaszczyste plaże i czyste morze. Dla chętnych

ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W EUROPIE I NA ŚWIECIE PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE
AKTUALNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU.
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otwierają się możliwości różnych aktywności –
nurkowania, sportów morskich oraz… trekingów
górskich i zwiedzania jaskiń.
Bujna roślinność, obfitość kwiatów i kwitnących krzewów oraz różnorodność fauny – szczególnie ptaków, pozwala niejednokrotnie poczuć
się jak w rajskim ogrodzie.

KUCHNIA
Nie tylko kebab i köfte, chciałoby się powiedzieć,
a właściwie przewrotnie – nawet jeżeli, to smakujące zupełnie inaczej, bo doprawione świeżymi, lokalnymi przyprawami i spożywane pod
ciepłym tureckim niebem, w orientalnej aurze.
A jeżeli dodamy do tego całą gamę innych miejscowych specjałów, w tym ryby, owoce morza,
świeże warzywa i owoce, w połączeniu ze zdobywającym zagraniczne rynki tureckim winem czy
piwem, to otwiera się przed nami perspektywa
spędzenia bardzo smakowitego urlopu.
IN ENGLISH

FROM POZNAŃ TO TURKEY
– 5 REASONS TURKEY IS WORTH
VISITING

require a lot of time. Similarly, the airport in
Antalaya is located relatively close to tourist destinations, which in turn significantly reduces the
time of local transfer to hotels. If we add to this
the duration of the flight, which is about 3 hours,
and check-in time, it turns out that this is one of
the most convenient, in terms of length of travel,
holiday destinations.

VALUE FOR MONEY
In this respect, Turkey is one of the absolute market leaders. The service at hotels, resorts and in
popular holiday towns, is high and affordable.
A large variety allows you to choose from places
of luxury and economy standards as well. Depending on your preferences, you can find a really good and satisfying offer.

CLIMATE
This is one of the unquestionable assets of the
Turkish Riviera. The average number of sunny
hours per day already in April is 11, and the water temperature rises quickly to reach 28-29oC
in peak season.

Gentle breezes make warm evenings extremely pleasant. If you enjoy a nice, cheerful
spring, visit Turkey in April or May, before the
high season. When you long for heat, go in
summer. A trip at the turn of August and September additionally lures with the abundance
of local fruit collected at that time of the year.

ACTIVE LEISURE
You cannot get bored in the seaside resorts of
southern Turkey. Tourists will find there not only
sandy beaches and clean sea, but they can also
try various activities, such as diving, sea sports
and... mountain trekking and cave exploring.
Lush vegetation, abundance of flowers and
shrubs, as well as diversity of fauna, birds in particular, often makes you feel as if you are in the
garden of Eden.

CUISINE
Not only kebab and köfte, one would like to say,
or rather perversely, even if they do, they taste
completely different, because they are seasoned
with fresh, local spices and eaten under the warm
Turkish sky in an oriental aura. And if we add to
this a whole range of other local specialities, including fish, seafood, fresh vegetables and fruit,
served with Turkish wine or beer, which is winning foreign markets, the prospect of spending
a very tasty holiday opens up.

AT THE BEGINNING OF APRIL A NEW
DESTINATION IS ABOUT TO BE LAUNCHED
– THE TURKISH RIVIERA! CHARTERS FROM
POZNAŃ AIRPORT ARE COUPLED WITH
A HOLIDAY OFFER IN THIS ATTRACTIVE
TOURIST REGION.
When planning a holiday, not only now, in this demanding period for all of us, we take into account
various preferences depending on our taste and
ways of spending free time, financial capacity
and desirable climate. There is no ideal place for
everyone, but there are several reasons to choose
Turkey as a holiday destination.

LENGTH OF JOURNEY
FROM POZNAŃ
Poznań Airport is located close to the city centre
which makes commute extremely convenient,
so getting to the place of departure does not
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plikowanej emocjonalnej naturze. Warto
o tym pamiętać – mówi artysta.
Wirtualna wycieczka po wystawie dostępna
na stronie www.ckzamek.pl.

WARTO ZOBACZYĆ!

POLSKA. SIŁA OBRAZU
DO ZWIEDZANIA
ALTERNATYWNEGO, TAKŻE
Z TELEFONEM
15.03-16.05.2021 | Muzeum Narodowe
w Poznaniu
Najnowsza wystawa w Muzeum Narodowym
w Poznaniu – Polska. Siła Obrazu, jest pozycją
obowiązkową na liście kulturalnych must-see!
Dla wygody zwiedzających przygotowano
mobilną wersję przewodnika. Dzięki uruchomionej usłudze o nazwie QR4U.pl można w łatwy
sposób dowiedzieć się więcej na temat znajdujących się na wystawie obrazów. W tym celu należy
użyć własnego telefonu, którym przy pomocy
aparatu lub aplikacji do kodów QR wystarczy
zeskanować jeden kod, a następnie wpisać numer interesującej nas sali na wystawie. Taka
forma ułatwia zwiedzanie i jest bezpiecznym
przewodnikiem! Arcydzieła sztuki polskiej,
świadectwa narodowej tożsamości, czekają na
widzów do 16 maja.
Niestety, muzeum zostało zamknięte z powodu pandemii. Wystawa czeka na gości, a na
razie można ją zwiedzić wirtualnie. Wystarczy
wejść na stronę www.mnp.art.pl/wydarzenia_i_
wystawy/polska-sila-obrazu i poczytać o wystawie lub udać się na spacer bezpośrednio www.
skanowanie.xyz/mnp_polska_sila_obrazu.
IN ENGLISH

POZNAŃ ZAPRASZA
KWIECIEŃ
INHUMAN
online | CK Zamek
Cykl fotograficzny Pawła Bogumiła „inHUMAN”
powstał w kilkunastu europejskich ogrodach
zoologicznych i jest serią osobliwych portretów różnych gatunków małp. Nie byłoby może
w tym nic niezwykłego, gdyby nie sposób, w jaki
artysta zdecydował się przedstawić swoich bohaterów. Koncentrując się na wnikliwej i długotrwałej obserwacji stanów emocjonalnych małp,
Bogumił wydobywa w swoich fotografiach zaskakującą grę podobieństw, prowokując nas,
widzów, do konfrontacji. Rozstrzygnięcia nie są
tutaj oczywiste, a niejednoznaczność odbioru
wciąga widza w splot pytań dotykających zagad-

POZNAŃ INVITES
APRIL

INHUMAN
online | Zamek Cultural Centre

nień istoty ludzkiej natury, antropocentrycznej
dominacji człowieka oraz naszego miejsca i naszej roli jako nierozerwalnej części świata natury.
Chciałbym, aby mój projekt sprowokował
widza do eksperymentu myślowego, polegającego na konfrontacji prezentowanych
przeze mnie zdjęć z naszym indywidualnym
wyobrażeniem źródła człowieczeństwa. Być
może czytelne obrazy emocji małp są tylko
nadinterpretacją i w efekcie to, co widzimy,
jest zwykłym grymasem, za którym nie stoi
żaden głębszy proces. (…) Nie zmienia to faktu,
że warto byłoby zastanowić się nad naszym
pochodzeniem i pozycją, jaką zajmujemy
w świecie. Obok nas żyją tu inne istoty o skom-

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Paweł Bogumił's photographic series "inHUMAN"
was created in several European zoos and is
a series of unusual portraits of different species
of monkeys. It appears to be nothing unorthodox about it if not for the way the artist has decided to present his characters. Concentrating
on a thorough and long-lasting observation of
the monkeys' emotional states, Bogumił brings
out in his photos a surprising play of similarities, provoking us, the viewers, to a confrontation. The solutions are far from obvious and the
ambiguity of perception draws the viewer into
a tangle of questions touching upon the essence
of human nature, the anthropocentric domination of man and our place and role as an inseparable part of the natural world.
I want my project to provoke the viewer to
a thought experiment, which consists in confronting the photographs I present with our
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individual image of the source of humanity.
Perhaps the clear images of the monkeys'
emotions are just an over-interpretation and,
as a result, what we see is a mere grimace
without any deeper process behind it. (...)
This does not, however, change the fact that it
would be worth reflecting on our origins and
the position we hold in the world. Alongside
with us live other creatures with complex
emotional natures. We should always bear it
in mind, says the artist.
A virtual tour of the exhibition is available at
www.ckzamek.pl.

do this, all you need to do is use your own phone
with a camera or a QR code application to scan
a single code and then enter the number of the
exhibition room you are interested in. Such
a form facilitates sightseeing and is a safe guide!
Masterpieces of Polish art, testimonies of national identity, are waiting for viewers until 16 May.

Unfortunately, the museum was closed due
to the pandemic. The exhibition awaits visitors,
but for now, it can be visited virtually. Just go to
www.mnp.art.pl/wydarzenia_i_wystawy/polska-sila-obrazu and read about the exhibition or
go for a walk directly to www.skanowanie.xyz/
mnp_polska_sila_obrazu.

WORTH SEEING!

POLAND. THE POWER OF IMAGE
TO BE SEEN ALTERNATIVELY,
ALSO WITH A PHONE
15.03-16.05.2021 | National Museum
in Poznań
The latest exhibition at the National Museum
in Poznań – Poland. The Power of Image, is
a must-see on the list of cultural events!
For the convenience of visitors, a mobile version of the guide has been developed. Due to the
service called QR4U.pl, you can easily find out
more about the paintings at the exhibition. To

UWAGA: ARCYDZIEŁO!
ATTENTION: A MASTERPIECE!

szym planie zdobione jajko ma znacznie szersze znaczenie. Artysta
postrzegał Wielkanoc nie tylko w kategoriach religijnych. To wiosenne święto to również uniwersalny symbol przebudzenia do życia po długim okresie zimowej martwoty. Dlatego kontrapunktem
dla tytułowej pisanki jest jaskółka – zwiastun wiosny i odrodzenia.
Namalowana na tle polskiego pejzażu – wczesnowiosennych drzew
i pól uprawnych, przedstawia cud odradzającej się natury i symbolizuje nadzieję na odrodzenie wolności.
IN ENGLISH
SELF-PORTRAIT WITH AN EASTER EGG
Photo: Jacek Malczewski, Self-portrait with an Easter Egg (1909), owned by the National
Museum in Poznań

Fot. Jacek Malczewski, Autoportret z pisanką (1909),
wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu

AUTOPORTRET Z PISANKĄ

Jacek Malczewski to jeden z największych polskich artystów. Wśród
mnogości wyobrażeń wyraźnie dominują wątki symbolizujące losy
ojczyzny. W prezentowanym tu portrecie własnym występuje z ujętą
w dłoni pisanką – symbolem Wielkanocy. Eksponowane na pierw-

Jacek Malczewski is one of the greatest Polish artists. Among the plethora
of representations, his works are dominated with motifs symbolizing the
fate of the homeland. In the portrait presented here, Malczewski is holding
an Easter egg, a symbol of Easter, in his hand. The decorated egg in the
foreground has a much extensive meaning. The artist perceived Easter not
only in religious terms. This spring holiday is also a universal symbol of
awakening to life after a long period of winter inertia. The counterpoint
to the Easter egg is a swallow, a harbinger of spring and rebirth. Painted
against the background of the Polish landscape, early spring trees and
fields of crops, it represents the miracle of the rebirth of nature and symbolises the hope for the rebirth of freedom.
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ARE TWO PIANO TRIOS IN C MINOR: OP. 1
NO. 3 BY LUDWIG VAN BEETHOVEN AND
OP. 66 NO. 2 BY FELIX MENDELSSOHN. THE
BROADCAST WILL TAKE PLACE ON THE
ORGANISER'S YOUTUBE CHANNEL CALLED
WIENIAWSKI PL. THE PERFORMANCE WILL
ALSO BE AVAILABLE FOR VIEWING AFTER
THE PREMIERE DAY.

WIENIAWSKI ZNÓW W BAZARZE
– BOARTE PIANO TRIO
DZIEŃ PO ŚWIĘTACH WIELKANOCNYCH, WE WTOREK 6 KWIETNIA O GODZ.
18.00, TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
W POZNANIU SERDECZNIE ZAPRASZA NA PREMIERĘ RECITALU ONLINE
Z CYKLU WIENIAWSKI ZNÓW W BAZARZE. W PIĘKNEJ BIAŁEJ SALI BAZARU
POZNAŃSKIEGO WYSTĄPI ZNAKOMITE BOARTE PIANO TRIO W SKŁADZIE:
KONRAD SKOLARSKI – FORTEPIAN, JAROSŁAW NADRZYCKI – SKRZYPCE I KAROL
MARIANOWSKI – WIOLONCZELA. PROGRAM KONCERTU WYPEŁNIĄ DWA TRIA
FORTEPIANOWE W TONACJI C-MOLL: OP. 1 NR 3 LUDWIGA VAN BEETHOVENA
ORAZ OP. 66 NR 2 FELIXA MENDELSSOHNA. TRANSMISJA BĘDZIE MIAŁA MIEJSCE
NA KANALE YOUTUBE ORGANIZATORA O NAZWIE WIENIAWSKI PL. REALIZACJĘ
BĘDZIE MOŻNA OBEJRZEĆ RÓWNIEŻ PO DNIU PREMIERY.
TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA ZDJĘCIA: JADWIGA SUBCZYŃSKA

B

oarte Piano Trio współtworzą utytułowani artyści, którzy swoją międzynarodową
renomę zdobyli występując we wszystkich
krajach Europy, w obu Amerykach i w Azji. Zarówno jako soliści, jak i kameraliści oraz członkowie utytułowanego Meccore String Quartet,
podbili wiele znamienitych sal koncertowych,
takich jak Auditorio Nacional de Música w Madrycie, Wigmore Hall, Cadogan Hall i Menuhin
Hall w Londynie, Musikverein w Wiedniu, BOZAR w Brukseli, Frick Collection w Nowym
Jorku, Pollack Hall w Montrealu, Filharmonia
Narodowa w Warszawie, Wielka Sala Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie, Sala
im. Arama Chaczaturiana w Erywaniu oraz
Atheneum w Bukareszcie.
Członkowie zespołu są zwycięzcami wielu
prestiżowych, międzynarodowych konkursów, a także otrzymali szereg nagród fonograficznych za swoje dotychczasowe nagrania,
w tym nagrodę Supersonic Award niemieckiego magazynu Pizzicato, Diapason 5 magazynu Diapason oraz kilkakrotnie nominację do
nagrody Fryderyk. Muzycy BPT występowali
z czołowymi orkiestrami, m.in. London Phil-

harmonic Orchestra, Royal PhilharmonicOrchestra, MDR Sinfonieorchester czy Simón
Bolivar Orchestra of Venezuela.
Szczegółowe informacje: www.wieniawski.pl.
Recital dostępny online na kanale YouTube:
Wieniawski PL (zeskanuj kod QR).
IN ENGLISH

WIENIAWSKI AGAIN AT
BAZAR– BOARTE PIANO TRIO
THE DAY AFTER EASTER, ON TUESDAY
6 APRIL AT 6 P.M., HENRYK WIENIAWSKI
MUSICAL SOCIETY IN POZNAŃ CORDIALLY
INVITES YOU TO THE PREMIERE OF THE
ONLINE RECITAL IN THE SERIES WIENIAWSKI AGAIN AT BAZAR. THE BEAUTIFUL
WHITE HALL OF THE POZNAŃ BAZAR
WILL SEE THE PERFORMANCE OF THE
EXCELLENT BOARTE PIANO TRIO COMPOSED OF: KONRAD SKOLARSKI – PIANO,
JAROSŁAW NADRZYCKI – VIOLIN AND
KAROL MARIANOWSKI – CELLO. IN THE
PROGRAMME OF THE CONCERT THERE
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

The Boarte Piano Trio is made up of award-winning artists who have earned their international
reputation by performing in every country in
Europe, both Americas and Asia. Both as soloists and chamber musicians and as members
of the award-winning Meccore String Quartet,
they have conquered many distinguished concert halls, such as the Auditorio Nacional de
Música in Madrid, the Wigmore Hall, Cadogan
Hall and Menuhin Hall in London, the Musikverein in Vienna, BOZAR in Brussels, the Frick
Collection in New York, Pollack Hall in Montreal, the National Philharmonic in Warsaw, the
Great Hall of the Tchaikovsky Conservatory in
Moscow, Aram Khachaturian Hall in Yerevan
and Atheneum in Bucharest. P. Tchaikovsky in
Moscow, the Aram Khachaturian Hall in Yerevan and the Atheneum in Bucharest.
The members of the ensemble are winners
of many prestigious international competitions
and have received a number of phonographic
awards for their recordings to date, including
the Supersonic Award from the German magazine Pizzicato, Diapason 5 from Diapason
magazine and several nominations for the Fryderyk award. BPT musicians have performed
with leading orchestras, including the London
Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic
Orchestra, MDR Sinfonieorchester and Simón
Bolivar Orchestra of Venezuela.
More details on: www.wieniawski.pl.
Recital available online on YouTube channel:
Wieniawski PL (scan the QR code).
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A350-941 Delta Air Lines N506DN,
fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

SPOTTERZY
SPOTTERS

Airbus A319-100 SAS (Retro Livery), fot./photo: Adam Stopa (flyingcomp.pl)

Boeing 737-800 TUI fly Belgium, fot./photo: Adam Stopa (flyingcomp.pl)

Boeing 737-800 Ryanair (Dreamliner Livery), fot./photo: Adam Stopa (flyingcomp.pl)

British Aerospace BAe 146 CC2 RAF – Royal Air Force / ZE701, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)
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(TGD)
(TGD)

(CIA)
(CIA)

(LTN)
(STN)

(IEV)
(IEV)

(HER)

(ZAD)
(CPH)
(ZAD)

(BLL)

(LPL)
(DSA)

Where Can You Fly
(BRS)
(ALC)
(ALC)

(TGD)
(TRF)
(MUC)
(MUC)

(WAW)
(WAW)

(KBP)
(KBP)

(BGY)
(BGY)

(DUB)

(ORK)

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

(POZ)
(POZ)

(KUT)

(CFU)

(MLA)

(FRA)
(FRA)

(EDI)

(ZTH)

(CPH)
(CPH)

(EIN)
(EIN)

Where Can You Fly
from Poznań Airport?*

(TLV)

(ATH)

(EDI)
(EDI)

Dokąd polecisz
z poznańskiego
lotniska?*

(BOJ)

(DBV)

Dokąd
Dokąd polecisz
polecisz
z
poznańskiego
z poznańskiego
*
lotniska?
lotniska?*
(PMI)

(HRK)

(POZ)

*

(WAW)
(IEV)
(PFO)
(PFO)
(ATH)
(ATH)

(BVA)

(FRA)

(CFU)
(CFU)

(MUC)
(MLA)
(MLA)

(BUD)

(BGY)

(HRK)
(TLV)
(TLV)

(KBP)

(KUT)
(KUT)
(ODS)

Dublin (DUB)
Lwów (LWO) /
KIERUNKI
Dublin (DUB)
Lwów (LWO) /
KIERUNKI
www.ryanair.com
www.lot.com
www.ryanair.com
SZANOWNI
PAŃSTWO,
W
ZWIĄZKU
Z
DYNAMICZNĄ
SYTUACJĄ
NA
RYNKU
PODRÓŻY
www.lot.com LOTNICZYCH, ZWIĄZANĄ ZE STANEM PANDEMII BARDZO
II PRZEWOŹNICY
Edinburgh (EDI)
Malta (MLA)
PRZEWOŹNICY

!

(ZAD)

(CIA)

Lviv
Lviv

(TGD)

PROSIMY O BIEŻĄCĄ WERYFIKACJĘEdinburgh
PREZENTOWANEJ
LISTY POŁĄCZEŃ WEMalta
WŁAŚCIWYCH
LINIACH LOTNICZYCH ORAZ W BIURACH TURYSTYCZNYCH.
(EDI)
(MLA)
(ALC)
DESTINATION
www.ryanair.com
www.ryanair.com
DESTINATION
www.ryanair.com
www.ryanair.com

Wszystkie kierunki
oraz aktualny rozkład lotów

t?*

Y

Yt?*

z poznańskiego

(VDA)
Edinburgh (EDI)
Malta (MLA)
(ODS)
www.wizzair.com
(CIA)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Ejlat (VDA)
/ Eilat
Monachium
(MUC) / Munich
(POZ)
Ejlat (VDA)
/ Eilat (KVA)
Alicante
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
Eindhoven
(EIN)(ALC)
(ALC)
(WAW)
Mediolan-Bergamo
(BGY) /Milan-Bergamo
(ZAD)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(EIN)
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Frankfurt
(FRA)
Where
Can
You Fly (DTM)
(IEV)
Ateny
(ATH)
/ Athens
znajdą
Państwo
(GRO)
Odessa
(ODS)
nowość
/ new
(HRK)
(VDA)
na naszej stronie
Frankfurt
(FRA)
Ateny
(ATH) / Athens
(TLV)
(TRF)
www.lufthansa.com
(NYO)
Ejlat
(VDA)
/
Eilat
Alicante
(ALC)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Monachium (MUC) / Munich
from Poznań Airport?* (CIA)
www.airport-poznan.com.pl
(KBP)
(ATH)www.lufthansa.com
www.ryanair.com
(TRF)
All the
destinations
(FRA)
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
(NYO)
Kavala
(KVA)
nowość
/
new
(LWO) (KVA)
Barcelona-Girona
(GRO)
Oslo Torp/Sandefjord (TRF)
(ALC)timetable
and the current
(EDI)
Kavala (KVA) nowość / new
Barcelona-Girona
(GRO)
(MUC) Frankfurt
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
(FRA)
are Ateny
available (ATH)
/ Athens
Odessa
(ODS) nowość / new
(CFU)
(EDI)
on our website
(MLA)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(BUD)
www.lufthansa.com
Kharkiv (HRK)
nowość
/
new
Billund (BLL)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.airport-poznan.com.pl
(TLV)
Paryż
Beauvais
(BVA)
/
Paris
Beauvais
(MMX)
(DUB)
(ODS)
(BGY)
(BLL)
Kharkiv (HRK) nowość / new
Billund
(BLL)
(CPH) www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(LPL)
Kavala
(KVA)
nowość
/ new
(ATH)
Barcelona-Girona
(GRO)
Oslo
Torp/Sandefjord (TRF)
(MMX) (ORK)
(DUB)
(DSA)
(BLL)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(CPH)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com(CIA) nowość
www.ryanair.com
(LPL)
(ORK)(BRS)
Kijów - Borispol
(KBP)
Bristol
Rome-Ciampino
/ new
(ZAD)
(DSA)
(BRS) (LTN) (CFU)
Kijów
Borispol
(KBP)
Bristol
(BRS)
www.ryanair.com
(MLA)
www.ryanair.com
Kharkiv
(HRK) nowość
/ new
www.ryanair.com
Billund (BLL)
(GRO)
(STN)
Paryż
Beauvais
(BVA)
/
Paris
Beauvais
Dublin
(DUB)
Lwów
(LWO)
/
Lviv
(VDA)
(BRS) *
www.ryanair.com
(POZ)
(LTN)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Kijów - Żulany
(IEV)
(WAW)
www.ryanair.com
Budapest
(BUD)(STN)
Stockholm-Skavsta
(NYO) nowość / new
(CIA)
www.lot.com
od 04.07.2021
(POZ)
(EIN)
Kijów
- Żulany (IEV)
Budapest
(BUD)
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Alicante
(ALC)
Heraklion
(HER)
www.ryanair.com
(WAW)
Kijów
Borispol
(KBP)
from 04.07.2021
Bristol
(BRS)
(KVA)
(DTM)
Where
Can
You
Fly
Rome-Ciampino
(CIA)
nowość /(IEV)
new
(HRK)
Edinburgh (EDI)
MaltaPafos
(MLA)
(PFO)
(ALC)
www.wizzair.com
(EIN)
www.ryanair.com
www.lot.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
DESTINATION
www.ryanair.com
Copenhagen (IEV)
Kopenhaga
(CPH)
/
www.ryanair.com
(TRF)
www.ryanair.com
(DTM)
Corfu
(CFU)
www.ryanair.com
(HRK)
(NYO)
Tel Awiw
(TLV)www.ryanair.com
/ Tel Aviv
(KBP)
*
from
Poznań
Airport?
Dublin (DUB)
Lwów (LWO)
/ Lviv
Kopenhaga
(CPH)
/ Copenhagen
Corfu
(CFU)
(FRA)
www.flysas.com
www.ryanair.com
(LWO) /Milan-Bergamo
Kijów
Żulany
(IEV)
Budapest
Eindhoven
(EIN)
www.ryanair.com
AND
CARRIER
(TLV)
Stockholm-Skavsta
(NYO)
nowość / new
Mediolan-Bergamo
(BGY)
(KBP)
Kijów
-- Borispol
(KBP)
Ateny
(ATH)
/(BUD)
Atens
www.ryanair.com
www.lot.com
(EDI)
www.flysas.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
(MUC)
(FRA)
www.ryanair.com
Palma
de
Mallorca
(PMI)
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(ATH) (LWO)
Liverpool
(LPL)
Cork (ORK)
nowość
/
new
WalencJa
Castellon
(CDT)
/
Valencia
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Edinburgh
(EDI)
Malta (MLA)
Liverpool
(LPL)
Cork
/ new
www.lot.com
(MUC)
www.ryanair.com
(BUD)
www.ryanair.com
Copenhagen
Kopenhaga
(CPH)
/nowość
Corfu
(CFU)
Ejlat (VDA)
/(ORK)
Eilat
Alicante
(ALC)
Tel
Awiwwww.ryanair.com
(TLV)
/ Tel Aviv
Monachium
(MUC)
/ Munich
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(ODS)
(MMX)
(DUB)
od (CFU)
26.04.2021
(BGY)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(BUD)
-(ORK)
Żulany
(IEV)
(MLA)Kijów
www.flysas.com
(CPH)
Amsterdam
(AMS)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
26.04.2021
www.ryanair.com
Londyn
Luton
(LTN)
London
Luton (BLL)
Doncaster/Sheffield
(DSA)
www.ryanair.com
(LPL) /from
Warszawa
(WAW)
/ Warsaw
(ODS)
Eindhoven
(EIN)
Mediolan-Bergamo
(BGY) /Milan-Bergamo
(BGY)
Paryż
Beauvais
(BVA)
Paris Beauvais
(DSA)
Londyn
Luton (LTN)
/ London
Luton
www.wizzair.com
Doncaster/Sheffield
(DSA)
Liverpool
(LPL)
www.klm.com
Cork
(ORK)
nowość
Frankfurt
(FRA)
www.lot.com
Ateny
(ATH)
/ Athens/ new
www.ryanair.com
od 03.05.2021
WalencJa
Castellon
(CDT)
/ Valencia
Odessa
(ODS)
nowość
/ new
www.wizzair.com
www.ryanair.com
(ZAD)
www.wizzair.com
from
03.05.2021
(BRS)
(LTN)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Londyn
Stansted
(STN)
/ London Stansted
(GRO)
www.ryanair.com
Zadar (ZAD)
nowość / new od 03.05.2021 (VDA)
od 04.05.2021
(ZAD)
Ejlat (VDA)www.ryanair.com
/ Eilat
od 05.06.2021
Monachium
(MUC)
/(STN)
Munich
Kutaisi
(KUT)
www.ryanair.com
Londyn
Stansted
(STN) / London Stansted
www.ryanair.com
(POZ)
from 04.05.2021
Antalya
(AYT)
from 05.06.2021
Londyn
Luton
(LTN)
/
London
Luton
(GRO)
Doncaster/Sheffield
(DSA)
Kavala
(KVA)
nowość
/
new
Barcelona-Girona
(GRO)
(CIA)
Warszawa
(WAW)
(WAW) / Warsaw
Oslo
Torp/Sandefjord
(TRF) from 03.05.2021
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(VDA)
www.ryanair.com
Dublin (DUB)
Lwów (LWO) /www.lufthansa.com
Lviv
(BRS)
DESTINATION
Alicante (ALC)(LTN)
*(STN)
lotniska?
www.ryanair.com
Wszystkie
kierunki
AND
CARRIER
oraz aktualny rozkład lotów

(BGY)

Dokąd polecisz
z poznańskiego
KIERUNKI
lotniska?

I PRZEWOŹNICY

www.wizzair.com
www.ryanair.com

www.corendonairlines.com
www.ryanair.com

(EIN)

www.wizzair.com

(KVA) www.ryanair.com

(CIA)
www.lot.com
www.ryanair.com
(IEV)
Wszystkie kierunki
(DTM)
(ALC)
(HRK)
www.ryanair.com
Frankfurt
(FRA)
(TRF)
Podgorica (TGD)
(NYO)
Odessa
(ODS)
nowość / new
www.lot.com
oraz aktualny rozkład lotów
(KVA)
Londyn
Stansted
(STN)
/
London
Stansted
Kharkiv
(HRK)
nowość
/
new
Billund
(BLL)
Zadar
(ZAD)
nowość
/
new
Paryż
Beauvais
(BVA)
/
Paris Beauvais
Barcelona
(BCN)
(ALC)
www.lufthansa.com
znajdą
Państwo
Kopenhaga
(CPH)
/
Copenhagen
www.ryanair.com
(KBP)
www.ryanair.com
* Oferta połączeń
znajdujących
się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019
r.
Edinburgh (EDI)
Malta
(MLA)
www.ryanair.com
na naszej stronie www.ryanair.com
www.ryanair.com
(EDI)
(FRA)
(LWO)
* Connections
offered for the season ofod2019
as
of 15th połączeń
April. www.wizzair.com
* Oferta
znajdujących
się aktualnie
w sprzedaży wg stanu(TLV)
wie
www.lot.com
03.05.2021
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Kavala
(KVA)
nowość / new
www.airport-poznan.com.pl
www.lot.com
Oslo Torp/Sandefjord
(TRF)
from 03.05.2021
* Connections
offered for the season of 2019 as of 15t
(MUC)
(ATH)
(TLV)
Kijów
Borispol
(KBP)
Bristol
(BRS)
All
the
destinations
Rome-Ciampino
(CIA)
nowość
/
new
www.ryanair.com
www.wizzair.com (BGY) /Milan-Bergamo
www.ryanair.com
Eindhoven
(EIN) (GRO) od od 03.05.2021
od 01.06.2021
Mediolan-Bergamo
Barcelona
Girona
01.05.2021
and the current(DUB)
timetable
(MMX)
fromod 03.05.2021
from 01.06.2021
www.ryanair.com
(ATH)
Rome
- (BUD)
Ciampino (CIA) od
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(BLL)
from 01.05.2021
www.wizzair.com
(CPH)
are available
www.ryanair.com
Kharkiv
(HRK)
nowość
/
new
*
Oferta
połączeń
znajdujących
się
aktualnie
w
sprzedaży
wg
wiedzy na dzień 15.04.2019 r.
(CFU)
(LPL)
(ORK)
Paryż
Beauvais
(BVA)
/
Paris Beauvais stanu
(ODS)
www.ryanair.com
(BGY)
on our website
(MLA)
www.ryanair.com
(DSA)
Kijów
- Żulany
(IEV)
Budapest
(BUD)
* Connections
offered
for the season of 2019 as of 15th April.
Korfu
(CFU)
/ Corfu
Stockholm-Skavsta
(NYO) nowość / new
www.ryanair.com
www.wizzair.com
Ejlat
(VDA)
/ Eilat
www.airport-poznan.com.pl
(CFU)
Monachium
(MUC)
/
Munich
od od 02.05.2021
(MLA)
www.wizzair.com
od 02.05.2021
Billund (BLL)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(BRS)
fromod
02.05.2021
www.ryanair.com
(LTN)
www.lufthansa.com
Kijów - www.ryanair.com
Borispol
(KBP)
from 02.05.2021
(ZAD)Rome - Fiumicino (FCO)
Rome-Ciampino
(CIA) nowość
/ new
(STN)
www.ryanair.com
Kopenhaga
(CPH) / Copenhagen
www.lot.com
Corfuwww.ryanair.com
(CFU)
(POZ)
Tel Awiw (TLV)
(GRO)
/ Tel Aviv
www.ryanair.com
Frankfurt
(FRA)
www.lot.com
Odessa (ODS)
nowość / new
(VDA)
(WAW)
od 01.05.2021
www.flysas.com
www.ryanair.com
(EIN)
www.ryanair.com
od
02.05.2021
Bristol
(BRS)
www.lufthansa.com
(CIA) Lwów (LWO) / Lviv
from
01.05.2021
Kijów - Żulany
(IEV)
www.ryanair.com
Dublin
(DUB)
(IEV)
Liverpool
(LPL)
Stockholm-Skavsta
(DTM)
from (NYO)
02.05.2021nowość / new (HRK)
Liverpool
(LPL)
Cork
(ORK)
nowość
/ new
www.wizzair.com
Split
(SPU) (CDT) /(KVA)
www.ryanair.com
WalencJa
Castellon
Valencia
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Wszystkie
kierunki
Kavala
(KVA)
nowość
/ new
Dublin
(DUB)
LwówTorp/Sandefjord
(LWO)
/ Lviv
(ALC)
www.lot.com
www.ryanair.com
Oslo
(TRF)
(KBP)
oraz aktualny rozkład
lotów
www.ryanair.com
www.lot.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
od
11.06.2021
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Kopenhaga
(CPH)
/ Copenhagen
(FRA)
Edinburgh
(EDI)
znajdą Państwo(BLL)
www.lot.com
Malta (MLA)
(LWO)
Tel
Awiw
(TLV)
/(LTN)
Tel Aviv
Budapest
from 11.06.2021
Londyn
Luton
Luton
na naszej
stronie
Londynwww.ryanair.com
Luton
(LTN)
/London
London Luton
Doncaster/Sheffield
(DSA)
Warszawa
(WAW)
/ Warsaw
(TLV)
DESTINATION
www.flysas.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(MUC)
Kharkiv
(HRK)
nowość
/
new
Edinburgh
(EDI)
Malta
(MLA)
Paryż
Beauvais
(BVA)
/
Paris
Beauvais
Sztokholm
(ARN)
www.airport-poznan.com.pl
www.ryanair.com
www.wizzair.com
(ATH)
www.lot.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
All the
destinations
Eindhoven
(EIN)
www.wizzair.com
AND
CARRIER
(BUD) (CDT) / Valencia
Liverpool
(LPL)
www.ryanair.com
Mediolan-Bergamo
(BGY) /Milan-Bergamo
WalencJa
Castellon
and the current
timetable
(ODS)
Burgas
(BOJ)
(BGY)
Londyn
Stansted
(STN)
/London
London Stansted
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Zadar
(ZAD)
nowość
/ new
www.ryanair.com
Eindhoven
(EIN)(KBP)
Londyn
Stansted
(STN)
Stansted
Kijów
- Borispol
www.ryanair.com
are available
Mediolan-Bergamo
(BGY)
/
Milan-Bergamo
Rome-Ciampino
(CIA) nowość / new
(CFU)
od 28.05.2021.
31.10.2021
www.ryanair.com
www.lot.com
on our website
(MLA)
Telwww.ryanair.com
Awiw (TLV) Tel Aviv od
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
from 28.05.2021.
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Ejlat
(VDA)
/
Eilat
Alicante
(ALC)
Londyn
Luton
(LTN)
/
London
Luton
Monachium (MUC) / Munich from 31.10.2021
www.airport-poznan.com.pl
Warszawa (WAW) / Warsaw
od 11.06.2021.
(ZAD)
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
Ejlat (VDA)
/ Eilat
Kijów
- Żulany
(IEV)from 11.06.2021. NEW!
Monachium
(MUC)
Munich nowość / new
www.lot.com
Stockholm-Skavsta
(GRO)
Lwów
(LWO)
Lviv /(NYO)
(VDA)
www.wizzair.com
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
01.05.2021
www.ryanair.com
Frankfurt
(FRA)
Ateny
(ATH)/ /Kharkiv
Athens /odLondon
Londyn
Stansted
(STN)
Stansted
Odessa
nowość
/ new
* Oferta połączeń
znajdujących
się
aktualnie
w sprzedaży wg stanu wiedzy
na dzień (ODS)
15.04.2019
r.
www.ryanair.com
(ZAD)
nowość
/ new
Charków(HRK)
(CIA) Zadar
Warszawa
(WAW)
Warsaw
from 01.05.2021
www.ryanair.com
* Connections
offered
for the
season of 2019 as of 15th April.
www.lufthansa.com
Frankfurt (FRA)
www.ryanair.com
Copenhagen
Kopenhaga
(CPH)
/
www.ryanair.com
Odessa
(ODS)
nowość
/
new
od
03.05.2021
TelDublin
Awiwwww.ryanair.com
(TLV) / Tel Aviv
(KVA)
www.lot.com
(DUB)
Lwów
(LWO)
/
Lviv
www.ryanair.com
(ALC)
Malta (MLA) from 03.05.2021
www.lufthansa.com
www.flysas.com
Kavalawww.ryanair.com
(KVA)
nowość / new
www.ryanair.com
Barcelona-Girona
(GRO)
www.ryanair.com
Oslo Torp/Sandefjord
(TRF)
www.lot.com
Cork (ORK)
www.ryanair.com
02.05.2021
www.ryanair.com
Wenecja
Treviso (TSF) od
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Kavala
(KVA)
nowość
/
new
Liverpool (LPL)
Oslo
Torp/Sandefjord
(TRF)
from
02.05.2021
WalencJa
Castellon
(CDT)
/
Valencia
Edinburgh
(EDI)
(TLV)
Malta
(MLA)
Oferta połączeń znajdujących
się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r.
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
Kharkiv
(HRK)
nowość / newwww.ryanair.com Paryż Beauvais
Billund
(BLL)
www.ryanair.com
DESTINATION
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(BVA) / Paris Beauvais
(ATH)
Manchester
(MAN)
* Connections
offered for the season of 2019 as of 15th April.
od 18.05.2021
Dancaster/Sheffield
www.ryanair.com
Kharkiv
(HRK)
nowość
/ new
www.wizzair.com od 02.05.2021
www.ryanair.com
from 18.05.2021
Londyn
Luton
(LTN)
/(DSA)
London
Luton
www.ryanair.com
Paryż
Beauvais
(BVA)
/ Paris Beauvais
Eindhoven
(EIN)
AND
CARRIER
Warszawa
(WAW)
/ Warsaw
Mediolan-Bergamo
(BGY) /Milan-Bergamo
Zadar (ZAD) from
02.05.2021
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
- Borispol (KBP) (CFU) od 01.05.2021
www.wizzair.com
(MLA) Kijów
Bristol
(BRS)
www.ryanair.com
www.lot.com
Rome-Ciampino
(CIA) nowość / new
www.ryanair.com
Mediolan
Bergamo
(BGY)
01.05.2021
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Kijów
- Stansted
Borispol
www.ryanair.com
Londyn
(STN) / London Stansted
Rome-Ciampino
nowośćfrom
/ new
Ejlat(ZAD)
(VDA)
/ Eilat(CIA)
Alicante
(ALC)(KBP)
Zadar
nowość
/ new
Monachium (MUC) / Munich
Dublin
(DUB)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Kijów www.ryanair.com
- Żulany
(IEV)
Budapest
(BUD)
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
Zakynthos
(ZTH)
Stockholm-Skavsta
(NYO) nowość / new
www.ryanair.com
od 03.05.2021
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Kijów
- Żulany
(IEV)
www.lot.com
Monachium
(MUC)(NYO)
/ Munich
Stockholm-Skavsta
nowość
/ new
Frankfurt (FRA)
Ateny
(ATH)
/ Athens
from 03.05.2021
Odessa (ODS) nowość / new
Dublin
(DUB)
Lwów (LWO)
/ Lviv
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Dubrownik
(DBV)
Kopenhaga
(CPH)
/ Copenhagen
Corfu
(CFU)
www.lufthansa.com
Tel Awiwwww.ryanair.com
(TLV) / Tel Aviv
www.ryanair.com
www.ryanair.com
ferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień
15.04.2019 r.
www.lot.com
www.lot.com
www.flysas.com
od
01.05.2021
Copenhagen
Kopenhaga
(CPH)
/
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Tel
Awiw(KVA)
(TLV) nowość
/ from
Tel Aviv / new
Kavala
Barcelona-Girona
* Connections
offered for the(GRO)
season of 2019 as of 15th April.
Odessa
(ODS)
Oslo Torp/Sandefjord (TRF)
01.05.2021
Edinburgh (EDI)
Malta (MLA)
od 03.05.2021
www.flysas.com
www.ryanair.com
Liverpool
(LPL)
www.ryanair.com
Cork (ORK)
nowość
/
new
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
WalencJa
Castellon (CDT) / Valencia
Edinburgh
(EDI)
www.ryanair.com
from 03.05.2021
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Liverpool
(LPL)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
WalencJa
(CDT) // new
Valencia
KharkivCastellon
(HRK)
nowość
Billund
(BLL)
www.ryanair.com
Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais
Eindhoven
(EIN)
Mediolan-Bergamo
(BGY) /Milan-Bergamo
www.ryanair.com
Oslo
Torp
(TRF)
www.ryanair.com
Londyn
Luton
(LTN) / London Luton
Doncaster/Sheffield
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com(DSA)
Warszawa
(WAW) / Warsaw
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
Eindhoven
(EIN)
Londyn
Luton
(LTN)
/
London
Luton
www.lot.com
www.ryanair.com
Warszawa
(WAW)
/
Warsaw
Kijów - Borispol (KBP)
Bristol
(BRS)
Rome-Ciampino (CIA) nowość / new
Ejlat
(VDA)
/ Eilat
Monachium
(MUC) / Munich
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Londyn
Stansted
(STN) / London Stansted
www.lot.com
www.ryanair.com
Zadar (ZAD)
nowość / new
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
od
12.04.2021
Londyn
Stansted
(STN)
/ London Stansted
Zadar
(ZAD)
nowość
/
new
Kijów
Żulany
(IEV)
Budapest
(BUD)
www.ryanair.com
Stockholm-Skavsta
(NYO) nowość / new
Frankfurt
(FRA)
Oslo - Gardermoen
Frankfurt
(FRA) from 12.04.2021
Odessa
(ODS) nowość(TGD)
/ new
www.ryanair.com
www.wizzair.com

Y

KIERUNKI
I PRZEWOŹNICY

KIERUNKI
I PRZEWOŹNICY

Y

www.ryanair.com
www.lufthansa.com

Corfu(KVA)
(CFU)
Kavala
nowość / new

www.ryanair.com
www.ryanair.com

www.ryanair.com

Kopenhaga
(CPH) / Copenhagen
TelnaAwiw
(TLV) / r.Tel Aviv
* Oferta połączeń
znajdujących
się aktualnie(TRF)
w sprzedaży wg stanu wiedzy
dzień 15.04.2019
Oslo
Torp/Sandefjord

www.flysas.com
www.ryanair.com
* Connections offered
for the season of 2019 as of 15th April.
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Oferta połączeń znajdujących
się
aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień
15.04.2019 r.
www.wizzair.com
www.ryanair.com
* Connections
offered
for the/season
Liverpool (LPL)
Cork (ORK)
nowość
new of 2019 as of 15th April.
WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Kharkiv (HRK) nowość / new

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

Doncaster/Sheffield
Kijów
- Borispol (KBP) (DSA)

Londyn Luton (LTN) / London Luton
Rome-Ciampino
(CIA) nowość / new
www.wizzair.com

www.ryanair.com
www.ryanair.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

Warszawa (WAW) / Warsaw
www.lot.com

