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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

IGA  
GÓRECKA

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

MALWINA 
WAWRZYNEK

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

TOMASZ
ORGANEK

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

ENGLISH A musician, sin-
ger, songwriter, composer, 
and novelist. The leader 
of Organek, with whom he 
has recorded two albums: 
Głupi (2014) and Czarna 
Madonna (2016).
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ŁUKASZ
RADWAN

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

JAKUB 
WEJKSZNER

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

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

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

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

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

PIOTR 
SOBIK

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

KATARZYNA 
WOŹNIAK

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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czuła się w  tym najlepiej. Faktycznie, 
teraz mam okres w życiu, w którym naj-
mocniej skupiam się na tym, żeby we-
wnętrznie się rozwijać, więc to emocjo-
nalne i  psychiczne jest zdecydowanie 
najistotniejsze. 

Są takie wskaźniki, które pokazują 
trzęsienie ziemi zanim jeszcze wystąpi. Jak 
to jest u Ciebie?
To zależy, niestety nie mam takiego wariogra-
fu i nie widzę, w których momentach coś się 
do mnie zbliża. Mogę wyczuć, że faktycznie 
jest jakiś gorszy moment albo lepszy. 

Mi się wydaje, że obecnie to raczej lepszy. 
Pojawiło się kilka większych produkcji, 
z powodu jednej z nich też się spotkaliśmy. 
A konkretniej - serial Skazana, gdzie 
grasz z Agatą Kuleszą. Wydaje się, że 
jesteś na dobrej drodze, żeby wejść do 
tzw. mainstreamu. 
Myślę, że jestem na dobrej drodze i wszyst-
ko dzieje się w odpowiednim momencie. 
Miałam takie możliwości, żeby w ten main-
stream wejść już troszeczkę wcześniej, ale 
z poziomu intuicji czułam, żeby niektórych 
rzeczy nie brać, w niektórych filmach nie 
grać, propozycji od niektórych producen-
tów czy reżyserów po prostu nie przyjmować 
i troszeczkę zwolnić, pozwolić, żeby przyszły 
inne rzeczy i pojawiła się np. Skazana. Czuję, 
że to jest strzał w 10.

Lepiej, żeby rzeczy działy się organicznie, 
bo jeżeli człowiek próbuje na szybko 
coś przyspieszyć, to potem to wychodzi 
sztucznie. Można przegapić swoją wielką 

Cześć Olu, z tej strony Kuba. 
Hej.

Bardzo miło mi Cię poznać. Chciałem cię 
zapytać: co tam? 
Wspaniałe! Nigdy żaden dziennikarz nie 
zadał mi takiego pytania. Co tam? Wszyst-
ko dobrze.

Co to znaczy dobrze? 
To znaczy, że czuję pokój w środku, czuję, że 
idę w dobrym kierunku i pomimo tego, że cza-
sami bywa ciężko, czuję, że się rozwijam emo-
cjonalnie i psychicznie. 

Emocjonalnie i psychicznie jest 
najważniejsze? A zawodowo?
Zawodowo jakoś   płynie, ale we wszyst-
kich dziedzinach staram się praco-
wać na to, żeby było dobrze, żebym ja 
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PODZIĘKOWANIA DLA 
H15 Boutique Hotel (Poznańska 15, 00-680 Warszawa) 
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu 
i sesji zdjęciowej.
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szansę i znowu na koniec kolejki. A co 
było takiego wielkiego, co musiałaś 
odrzucić, bo czułaś, że to nie jest dla 
Ciebie, jeśli możesz powiedzieć?
Nie wiem czy chcę mówić. Były takie sy-
tuacje, kiedy dostałam coś, zmieniło się 
coś innego wewnątrz, jeśli chodzi o  lu-
dzi, którzy mają to robić i już czułam, że 
tam wdał się  jakiś mrok, jakaś niefajna 

energia, z którą nie chciałam do końca 
współpracować. Widziałam, że ten dany 
projekt mógłby mi naprawdę to wszyst-
ko przyspieszyć i pozwolić być znowu na 
plakacie i w gazetach, ale to tylko jeden 
z projektów. 

Czyli mówisz, że jesteś energooszczędna? 
Jestem energooszczędna. 

W takim razie, jaki projekt byłby dla Ciebie 
odpowiedni? 
Przyjmuję, że w życiu wszystko płynie tak, 
jak ma płynąć i odpowiednie osoby grają to, 
co mają grać. I producenci, i reżyserzy widzą 
w danych aktorach, aktorkach po prostu po-
stać i chemia, jaka się wywiązuje pomiędzy 
ludźmi w obsadzie jest bardzo istotna. I nawet 
jeżeli pomyślałabym sobie: Kurczę lepiej bym 
pasowała, to nagle w połączeniu z innymi 
ludźmi z obsady mogłoby to przysłowiowo nie 
zażreć i projekt nie byłby tak dobry. 

A jest coś takiego, w czym chciałaby 
zagrać? Masz taką postać może? Ja zawsze 
lubię pytać ludzi czy chcieliby zagrać 
superbohaterów i oni mówią, że nie. 
Aktorzy najbardziej lubią, żeby było głęboko 
i psychologicznie, brudy, bebechy itd. Mam 
teraz duży wachlarz możliwości w serialu 
Skazana. Mam poczucie, z Agatą Kuleszą 
o tym nie raz rozmawiamy na planie, że to jest 
taki moment, w którym ktoś mnie wyjmuje 
z mojej szufladki i mówi: Hej, Adamska może 
zagrać coś zupełnie innego niż dotychczas i to 
jest super. Na pewno, może to nieoczywiste, 
marzy mi się strasznie, żeby zagrać postać 
Disneya w dubbingu. Na pewno by mi się ma-
rzyło współpracować też z Pawłem Pawlikow-
skim, ale któremu aktorowi w Polsce nie? 

To oczywiste. W serialu Skazana grasz 
postać, nad którą się zastanawiam, bo 
to nie jest zła postać. Jest tam bardziej 
z przypadku, zły zbieg okoliczności, zła 
energia, która akurat była w życiu tej osoby. 
Nie wiem na ile można o tym mówić. Zosta-
łam skazana za nieumyślne spowodowanie 
śmierci pod wpływem narkotyków i alko-
holu. Pati jest z nizin społecznych i jest to 
dziewczyna, która nieraz już przeskrobała, 
bo tak to w takich środowiskach bywa, że 
jeżeli się nie sprawdzisz, jeżeli nie zajumasz 
cukierka ze sklepu, to nie będziesz tym faj-
nym. Pati bardzo jednak tego żałuje, bo ona 
nie jest złym człowiekiem. Jest silna, zdeter-
minowana, cała w tatuażach, ale tylko po to, 
żeby ten pierwszy kontakt z nią od razu po-
wodował lekkie wycofanie. To wszystko to 
tylko otoczka. Jest bardzo krucha w środku. 
W świecie więziennym czy w tym, w którym 
się wychowywała albo jest się katem, albo 
ofiarą, nie ma półśrodków. Ona zatem, żeby 
nie być ofiarą, staje się momentami katem. 
Tak też możemy Pati poznać w serialu Skaza-
na, już w pierwszych scenach. Ma się wraże-
nie, że to taki typ osoby, która na ulicy pyta: 
Ej, masz jakiś problem? I bez względu na to 
czy masz, czy nie masz i tak będziesz go mieć. 
Później się okazuje, że to cudowna osoba. 
Ten projekt to w ogóle było bardzo ciekawe 
doświadczenie. To mój pierwszy raz, kiedy 

K A Ż DA  Z   N A S  N I E S I E  Z E  S OBĄ 
JA K Ą Ś  H I S T OR I Ę   I   K A Ż DA 

Z   N A S ,  A   PR Z Y N A J M N I E J  TA K 
M I  S I Ę  Z DA J E ,  C HC I A Ł A BY 
BYĆ   D OB R A ,  A L E  C Z A SA M I 

P O  PRO S T U  S I Ę   J UŻ  N I E  DA . 



miałam okazję uczestniczyć w planie zdjęciowym na 30 
dziewczyny plus te, które były epizodystkami, statystka-
mi, więc to faktycznie była chmara kobiet. Każda z nas 
niesie ze sobą jakąś historię i każda z nas, a przynajmniej 
tak mi się zdaje, chciałaby być dobra, ale czasami po pro-
stu się już nie da. Kartkuję sobie teraz te wszystkie postaci. 
Jest jedna postać – Kosy – grana przez Martę Malikowską 
i ona jest faktycznie jakimś złem. Za każdym razem, gdy 
pojawiała się przy mnie to było mi źle, ściskał mi się żołą-
dek w środku. 

Właśnie tak się zastanawiam czy to jest uwalniające 
dla kobiet, że w końcu moją zagrać nie żonę, kochankę, 
tylko właśnie kogoś bardziej potarganego życiowo.
Na maksa! Oczywiście, że tak. Jest coś takiego faktycznie, 
że ja z tym moim emploi jestem bardzo często obsadzana 
jako postać romantyczna albo pani prawnik, albo pani 
chirurg. Dobrze wychowana, z dobrego domu, grzeczna 
dziewczynka albo sex bomba. Nawet grając w Diagnozie, 
też dla TVN, grałam panią chirurg i miałam złe oblicze, 
ale jednak byłam taka ładna. Tomek Blachnicki, produ-
cent Skazanej, po Królestwie kobiet, czyli poprzednim 
projekcie, który miałam okazję robić w TVN, zapropono-
wał mnie do tego serialu. Gdy oni tam na górze usłyszeli 

Adamska to od razu zaczęły się komentarze – tak, tak, ale 
ona jest za ładna, nie ma co. Znowu to usłyszałam, ale To-
mek we mnie wierzył i poczułam faktycznie bardzo wielką 
odwagę, żeby zaproponować bardzo konkretnie postać. 
To jest moje alter ego. Mówię inaczej, chodzę inaczej, 
mam wadę wymowy, zachowuję się w zupełnie sposób 

J E ST W T Y M C O Ś 
FA J N E G O, Ż E MOŻ NA 
TA K DI A M ET R A L N I E 
Z ROBIĆ C O Ś I N N E G O 
I  P OK A Z AĆ, Ż E 
KOBI ET Y M A JĄ 
I N N E OBL ICZ E. 

D O B R Z E  J E S T  C Z A S A M I  B Y Ć  T Ą  Z Ł Ą
 MATERIAŁ 

ZREALIZOWANY 
we współpracy z TVN



i faktycznie jest to silne przełamanie. Jest 
w tym coś fajnego, że można tak diametral-
nie zrobić coś innego i pokazać, że kobiety 
mają inne oblicze. 

Też myślę, że te porównania na pewno się 
nasuną, to będzie może takie Orange is the 
new black?
Of course.

W wersji na poważnie. 
Niestety to są te najgorsze porównania, bo to 
jest zupełnie coś innego. To, że to jest o więzie-
niu i Orange także to nie znaczy, że to można 
porównywać. Już nie raz polskie produkcje 
czy seriale, filmy były porównywane do za-
chodniego, albo amerykańskiego czy euro-
pejskiego kina i zawsze to działało na nieko-
rzyść. Zamiast się skupiać na fabule i podążać 
za bohaterami, człowiek skupia się potem na 
porównywaniach. Tutaj komediowa okazała 
się tak naprawdę tylko Pati, a też jest komedio-
wa nie dlatego, że jest śmieszna, tylko przez 
swoje usposobienie, przez to jaka jest, po pro-
stu rozbawia współwięźniarki i tak już ma. 

Czyli potwierdza się to, że co Amerykanie 
zrobią na śmiesznie, to u nas będzie 
obieranie ziemniaków? 
Tak to już jest. Amerykanie nie mają tak cięż-
kiej historii. My jednak mamy dużo więcej 
tego w swoich genach.

Tego brudu?
Tak.

A jak to wygląda u Ciebie, jeżeli chodzi 
o dalsze plany? Serial nakręcony
jak rozumiem, już w montażu, więc
zastanawiam się, jako że otwieramy się jako
społeczeństwo i gospodarka, czy planujesz
jakieś nowe role? Czym nas zaskoczysz?

Na pewno jest Skazana i na tym się bardzo 
silnie skupiłam, bo, tak jak mówię, jest to 
najwspanialsza przygoda zawodowo moje-
go życia. Silne przełamanie wizerunkowe. 
Bardzo się cieszyłam, że mogłam się  tylko 
na tym skupić. Odmówiłam jednego filmu 
w trakcie trwania zdjęć do Skazanej. Cieszę 
się, że mogłam na tym się skupić. W czerw-
cu zaczynam też zdjęcia do serialu. Następ-
nie na zakładkę wrócimy z  drugim sezo-
nem, bo nie ukrywam, że pomimo tego, że 
trzy dni temu skończyły się zdjęcia, to już 
bardzo za tym tęsknię. 
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Też jest taka szansa, że jeżeli serial będzie 
popularny, Twoja rola przypadnie ludziom 
do gustu, to też może zaczniesz dostawać 
innego rodzaju propozycje.
Tak, wydaje mi się, że to też mocno może 
ruszyć.

A myślisz o wyjeździe za granicę? 
Żeby uciec z Polski? Trochę tak.

A zawodowej ucieczce? 
Nie wiem, nie myślałam o  tym. Jeżeli by 
się  pojawiły propozycje to na pewno bym 

A M E RY K A N I E 
N I E  M A JĄ 

TA K  C I Ę Ż K I E J 
H I S T O R I I . 

M Y  J E D N A K 
M A M Y  D U Ż O 

W I Ę C E J  T E G O 
W   S WO I C H 

G E N AC H .



1 5 – 1 5

je rozważyła. Nie mam kompleksu zachodu, nie mam 
takich potrzeb, ja chcę po prostu żyć i być szczęśliwa. 

Dziękuję Ci za rozmowę. 
Dziękuję bardzo.

Kiedy jest Skazana? Kiedy pierwszy odcinek?
Wydaje mi się, że w sierpniu powinna być premiera 
na Player. 

W sierpniu na Player Original premiera serialu. Myślę, że 
będzie dobra, bo obsada jest dobra, reżyseria jest dobra, 
wszystko jest na swoim miejscu.
Zobaczymy.

Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję. 

ENGLISH 

ALEKSNADRA ADAMSKA: IT’S GOOD TO BE 
BAD SOMETIMES
 
Hi Ola, it’s Kuba.
Hi.

It’s great to meet you. I’d like to ask you – what’s up?
No journalist has ever asked me that question. 
What’s up? Everything’s good.

What does it mean – good?
It means that I fell peace inside, I feel like I’m going 
in the right direction and despite that it’s sometimes 
hard, I feel I’m developing emotionally and mentally.

Emotionally and psychologically are the most 
important? What about work?
It goes as it goes. In all of these I try to work for it to 
be good for me, so I would feel the best myself. To be 

N I E  M A M 
KO M P L E K S U 
Z AC H O D U,  N I E 
M A M  TA K I C H 
P O T R Z E B ,  JA  C H C Ę 
P O  P RO S T U  Ż YĆ 
I   B YĆ   S Z C Z Ę Ś L I WA . 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

D O B R Z E  J E S T  C Z A S A M I  B Y Ć  T Ą  Z Ł Ą
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frank, this period in my life is all about 
developing inside, so yeah, emotionally 
and psychologically are the most import-
ant for me right now.

There are these signs that an earthquake 
is coming. How is it with you?
Well, it depends. I don’t have a polygraph 
and can’t really see when something is 
coming to me. I can feel that there will be 
a better or worse moment.

I guess this one is definitely better. 
There are few bigger films right now 
with you in it. We met because of one of 
it. I mean – Skazana – where you play 

with Agata Kulesza. It seems you’re on 
a right path to join the mainstream.
Yeah, I  think I’m on the right way there. 
It all happened in the right moment. 
I  had similar opportunities to get into 
this mainstream earlier, but intuitively 
I felt that I shouldn’t take up some offers, 
play in some movies, get propositions 
from some producers and directors. 
I felt I needed to slow down and let other 
things come to me. And then – Skazana 
came. I feel it’s bullseye.

It’s better for things to happen 
organically. If you forcefully try to speed 
things up, it often seems fake. You can 

miss your great chance and then you’re 
the last in line once again. What was so 
big for that you had to turn down if you 
can tell us?
I  don’t know if I  want to say. There were 
times when I  got something, it changed 
inside when it comes to the crew and 
then I felt some darkness inside, that I re-
ally didn’t want to have anything to do 
with. I knew that this project could real-
ly speed things up for me, but it was only 
one of the projects for me.

So you’re saying that you’re energy 
saving?
I am energy saving, yes.

What project would be good for you then?
I  guess, I  think that in life, everything 
floats as it should. Right people play 
what they should play. Producers and di-
rectors see characters in actors and ac-
tresses and the chemistry that happens 
between people in the cast is very import-
ant. I once thought: damn, if I would bet-
ter fit in, but with other people from the 
cast it could just not work and the project 
would not be as good.

Premiere of Skazana is in August on 
Player Original. I think it’ll be good. 
The cast is good, the director is good, 
everything is where it should be.
We’ll see.

.. . I   G U E S S ,  I   T H I N K 
T H AT  I N  L I F E , 

E V E RY T H I N G  F L OAT S 
A S  I T  S H O U L D.  R I G H T 

P E O P L E  P L AY  W H AT 
T H E Y  S H O U L D  P L AY.
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WOJCIECH KRYGOWSKI: 

SWAROVSKI TO JEDNA 
WIELKA RODZINA

TEKST Jakub Wejkszner   ZDJĘCIA Paulina Pawłowska
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OD PIĘCIU LAT DE FACTO 
WSPÓŁTWOR ZĘ R A ZEM Z MOI M 
ZESPOŁEM TĘ ORGA N IZACJĘ. 
PONA D PIĘĆ LAT TEMU DOSTA ŁEM 
OFERTĘ POPROWA DZEN I A PROJEKTU 
‘GR EEN FIELD’, CZ Y LI ZBU DOWA N I A 
OD PODSTAW ORGA N IZACJI, 
KTÓR A JESZCZE N IE IST N I A ŁA. 

S W A R O V S K I  T O  J E D N A  W I E L K A  R O D Z I N A

Nie trzeba ludzi przekonywać, żeby 
przeprowadzić się nad morze.
Tym bardziej do miejsca, gdzie spędzaliśmy 
wcześniej wakacje. 

Zastanawiam się zatem co było 
powodem przejścia do Gdańska z punktu 
widzenia firmy? 
Ten model biznesowy, centrów usług wspól-
nych, narodził się w latach 90. Wielkie mię-
dzynarodowe firmy postanowiły, widząc 
w  tym korzyści i  to nie tylko czysto eko-
nomiczne, przekładające się  natychmiast 

na poprawę wyników, aby określone typy 
operacji, aktywności, usług wewnętrznych 
zacząć wykonywać z jednej lokalizacji lub 
kilku na świecie, zależnie od wielkości da-
nej firmy. Około 10-15 lat temu Polska za-
częła być atrakcyjnym miejscem lokowania 
tego typu działalności. Minęło trochę czasu 
zanim nasza firma podjęła tego typu decy-
zję, że to czas, żebyśmy również skorzysta-
li z tego modelu i zadecydowała o tym, by 
wybrać lokalizację na nasz HUB globalny. 
Gdańsk został wybrany z wielu powodów. Po 
części kierowano się podobnymi kryteriami, 

Cześć Wojtku, miło mi Ciebie poznać. 
Jak rozumiem, jesteś tutaj na Ty ze 
wszystkimi pracownikami? 
Absolutnie tak. 

To Twój autorski pomysł?
Nie, to część kultury firmy od samego po-
czątku. Dołączając do Swarovskiego, od sa-
mego początku jesteś „na Ty” ze wszystkimi, 
z całym zespołem. 

A nie jest tak, że pracownicy mają 
problem mentalny, żeby przejść ponad 
tym, że ty siedzisz na najwyższym 
pięterku, a oni przychodzą i jest im 
niezręcznie?  
Staramy się, aby to było absolutnie natural-
ne i to nie dotyczy tylko mnie, ale właściwie 
całej kadry menadżerskiej oraz wszystkich 
pracowników. Od pierwszego dnia jesteśmy 
na ty i szczerze mówiąc, nie wyobrażam so-
bie, żeby mogło być inaczej -  nie tylko w na-
szym biurze w Gdańsku, ale tak naprawdę 
w całej firmie Swarovski.

W takim razie, kim jesteś i czym 
zajmujesz się w Swarovskim?
Nazywam się Wojtek Krygowski, pracuję dla 
firmy Swarovski od pięciu lat i odpowiadam 
za trzy centra usług wspólnych – w Gdańsku, 
Malezji i na Kostaryce. Wszystko to jest pod 
wspólną nazwą Swarovski Global Business 
Services Hub & Spokes. Gdańsk oraz na-
sze lokalizacje w Malezji i w Kostaryce two-
rzą jedną organizację, jeden zespół, niezależ-
nie od tego gdzie i kto jest zlokalizowany

Jak w takim razie znalazłeś się tutaj 
w Gdańsku, w Trójmieście i Swarovskim? 
Od pięciu lat de facto współtworzę razem 
z moim zespołem tę organizację. Ponad pięć 
lat temu dostałem ofertę poprowadzenia pro-
jektu ‘Green Field’, czyli zbudowania od pod-
staw organizacji, która jeszcze nie istniała. 
Zaczęliśmy we wrześniu 2016 roku, a ostat-
nie 25 lat przed przeprowadzką do Trójmia-
sta spędziłem z rodziną w Krakowie. Nie 
pochodzę stamtąd, ale Kraków przez ćwierć 
wieku to było moje macierzyste miasto. .

Czyli płuca odetchnęły?
Szczerze? Nie zastanawiałem się ani chwili. 
Oferta była ciekawa sama w sobie. Budowa-
nie czegoś od początku i zarządzanie tego 
typu zmianą oraz tworzenie wraz z zespo-
łem nowej wartości organizacji to zdecydo-
wanie coś, co odpowiada moim aspiracjom. 
Z drugiej strony, sam fakt, że to jest Trój-
miasto, miało bardzo duży wpływ na moją 
decyzję. Dość powiedzieć, że nie musia-
łem przekonywać mojej rodziny, żebyśmy 
się przeprowadzili. 



co członkowie mojej rodziny, czyli – jest to 
atrakcyjne miejsce do życia, które będzie 
potencjonalnie atrakcyjne również dla pra-
cowników. W Gdańsku mamy także świetny 
dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry 
i  dostępną powierzchnię biurową. Decyzja 

nia i dojrzałości jako organizacja. W mię-
dzyczasie otwieraliśmy w 2017 nasze centra 
w Penangu, w Malezji i w Kostaryce, które 
dołączyły do tego zespołu po to, żeby w peł-
ni pokryć zasięgiem działania na cały świat. 

Właśnie ten aspekt globalności 
w Swarovskim jest bardzo podkreślany. 
Dlaczego jest on aż tak istotny? 
Istotne jest, by powiedzieć czym się zajmu-
jemy. Centrum usług wspólnych, szczegól-
nie w tym modelu Global Business Services, 
charakteryzuje się tym, że ma bardzo szeroki 
wachlarz usług. Po pięciu latach udało nam 
się zbudować zdywersyfikowane portfolio 
usług i aktywności w ramach naszych trzech 
lokalizacji. Szczególnie zaś w Gdańsku, gdyż 
stąd dostarczamy usługi praktycznie na cały 
świat, do wszystkich jednostek firmy Swaro-
vski, dla wszystkich pracowników, dla na-
szych klientów, zarówno biznesowych, jak 
i klientów docelowych, czyli konsumentów. 
Oprócz tego, mamy także usługi finansowe, 
księgowe, kadrowo-płacowe, IT i wiele in-
nych. Dlaczego to stało się istotne dla firmy? 
Generalnie ten model przynosi wiele korzy-
ści każdemu przedsiębiorstwu, które wejdzie 
w przygodę z shared serwisami. Scentralizo-
wanie tego typu operacji w  jednym miejscu 
powoduje, że dużo łatwiej zarządza się zmia-

została podjęta w 2016 roku i od tamtego 
czasu rozpoczęliśmy budowę tej organiza-
cji. Centrum zaczęło funkcjonować i powoli 
się rozwijać. Na początku to był oczywiście 
tylko zalążek, byliśmy w  formacie start-u-
pu, ale z  czasem nabieraliśmy doświadcze-
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ną, którą trzeba wprowadzić, jeżeli np. trze-
ba zmienić procesy biznesowe obsługiwane 
w jednej lokalizacji. Jest to dużo łatwiejsze 
niż w przypadku, gdy mamy je rozproszone 
po całym świecie.

Może porozmawiajmy o tym dlaczego 
warto zainteresować się Swarovskim 
i pracą tutaj. Co Swarovski może 
zaoferować pracownikom, żeby 
zachęcić ich, żeby przyszli tutaj 
i dołączyli do tej rodziny? 
Wspomniałeś o rodzinie i może od tego za-
cznę. Nie jesteśmy firmą giełdową, jesteśmy 
firmą rodzinną. Rodzina Swarovskich jest 
właścicielem od 126 lat, od powstania firmy, 
z bardzo długą tradycją i ta rodzinność jest 
widoczna i wyczuwalna w kulturze organiza-
cyjnej. Firma nie ma perspektywy, jak wiele 
spółek giełdowych, tylko na wyniki za kwar-
tał - tutaj liczy się perspektywa wieloletnia. To 
też wpływa na ustalenie priorytetów, planów 
działania, w związku z czym zupełnie inaczej 
wygląda tempo, planowanie, czy priorytety-
zacja określonych działań, przynajmniej do 
wybuchu pandemii, bo to też trzeba rozróż-
nić, na pewno dawało pewien komfort pracy. 
Pandemia zmieniła wiele, natomiast firma 

teraz, oprócz tego, że pandemia się  powoli 
kończy, jest w trakcie transformacji, bardzo 
istotnej. Dotychczas byliśmy producentem 
wysokiej jakości kryształów i biżuterii, ze-
garków, akcesoriów i  innych produktów 
w segmencie premium. Obecnie jesteśmy 
w trakcie transformacji do wyższej półki wy-
robów luksusowych i firmy typowo lifestylo-
wej. Jest to, moim zdaniem, bardzo ciekawe 
doświadczenie. Myślę, że warto być częścią 
firmy, która przechodzi tego typu głęboką 
transformację, co jest widoczne w każdym 
jej zakątku. Każdy nasz pracownik, w ten czy 
inny sposób, uczestniczy i kontrybuuje rów-

nież do zmiany strategii firmy i przejścia jej 
na wyższy poziom, gdzie znajdują się  marki 
typowo luksusowe. Mógłbym długo wymie-
niać zalety pracy w Swarovski i w naszym 
centrum w Gdańsku, ale to, co chciałem 
podkreślić, to różnorodność aktywności, 
które mamy. Usługi finansowe, księgowe, 
kadrowo-płacowe i wiele innych. Oferuje-
my możliwości kontynuowania kariery, ale 
też rozpoczęcia jej praktycznie z dowolne-
go poziomu. Mamy role bardzo juniorskie, 
wspieramy budowę kompetencji i rozwój 
pracowników, którzy mogą dzięki temu prze-
suwać się  po szczeblach kariery, by potem 

J E S T E Ś M Y F I R M Ą RODZ I N NĄ. 
RODZ I NA S WA ROVSK IC H J E S T 
W Ł A Ś C IC I EL E M OD 126 L AT, OD 
P OWS TA N I A F I R M Y, Z BA R DZ O 
D ŁUGĄ T R A DYC JĄ I  TA RODZ I N NO Ś Ć 
J E S T W I D O C Z NA I  W YC Z U WA L NA 
W K U LT U R Z E ORGA N I Z AC YJ N E J.

S W A R O V S K I  T O  J E D N A  W I E L K A  R O D Z I N A



zadecydować czy są zainteresowani ścieżką ekspercką czy 
managerską. Ze względu na skalę, a zatrudniamy już 500 
osób, jest to zdecydowanie ułatwione. Wspieramy naszych 
pracowników również szkoleniami w tym zakresie. To co 
nas wyróżnia to różnorodność. Mamy przykłady osób, któ-
re zmieniają profesje i np. decydują się, że nie interesuje 
ich księgowość, chcą przejść do działu HR albo do działu 
IT. W przyszłości będziemy nawet większy nacisk kłaść na 
to, aby wspierać naszych pracowników w rozwoju ich ka-
riery, niezależnie od poziomu, z którego zaczynają. Mamy 
również rosnącą ilość stanowisk czysto eksperckich, co jest 
zauważalne i to się nie zmieni przez najbliższe 2-3 lata . . To 
jest to, nad czym pracujemy w tym momencie i będziemy 
uruchamiać kolejny program, który będzie skierowany 
w kierunku re-skillingu czy up-skillingu naszych pracow-
ników po to, żeby byli w stanie realizować swoje aspiracje 
i ambicje zawodowe w naszej firmie.

Zapytam może o Twoje podejście do pracy? Jak 
wygląda twój dzień?
W trakcie pandemii zdarza mi się maksymalnie dwa dni 
w tygodniu być w burze, ale w normalnym trybie moja praca 
sprowadza się głównie do spotkań. Nie w 100%, ale głównie 
do rozmów, do tego, żeby słuchać i jednocześnie oczywiście 
kontrybuować do dyskusji. Niekoniecznie muszą być to spo-
tkania twarzą w twarz. Moi partnerzy i współpracownicy roz-
proszeni są po całym świecie, członkowie mojego zespołu są 
również w innych lokalizacjach. Istotnym fundamentem 
mojej pracy, co prawdopodobnie potwierdzą moi koledzy 
po fachu, jest tak naprawdę dialog i komunikacja. Oczywi-
ście, zostaje troszeczkę czasu na pracę koncepcyjną, ona 
też jest niezbędna i absolutnie istotna, ale taki przeciętny 
dzień pracy to są najczęściej spotkania. Co istotne to to, że 
elementem kultury naszej firmy jest to, że kładziemy mocny 
nacisk na konsensus. Jest bardzo ważny, staramy się nie do-
puszczać do konfliktów interpersonalnych, nawet jeżeli one 
by miały prowadzić do jakiegoś lepszego rozwiązania. Krót-
koterminowy efekt w postaci tymczasowego, lepszego roz-
wiązania nie uzasadnia konfliktu, który mógłby się narodzić 
z tego powodu. Jest to też istotny element nas wyróżniający. 
To moje prywatne zdanie, ale wiążę to z tym, że jesteśmy 
firmą rodzinną i ta potrzeba konsensusu przenika nas na 
wskroś. Czasami oznacza to, że trochę więcej czasu musimy 
spędzić na dialogu, ale to prowadzi do rozwiązań, z którymi 
wszyscy się identyfikują. 

Co jest w takim razie najlepsze w Twojej pracy? 
Powiedziałbym, że powodem mojego dołączenia do firmy 
jest to, że mam okazję budować wraz z innymi coś, co wcze-
śniej nie istniało.. Ze współpracy rodzi się jakaś wartość, któ-

rej wcześniej nie było. Siedzimy w biurze, które de facto jest 
tylko artefaktem. Tak naprawdę, firma to ludzie, a nie mury 
czy sprzęt biurowy i biurka. Pytasz co tak naprawdę lubię? 
To, że mam okazję tworzyć coś nowego. To, że stworzymy 
coś razem jako zespół. Jest to dla mnie paliwem i motywa-
cją każdego dnia. 

Na pewno zarządzanie tak ogromnym przedsięwzięciem 
jest męczące. Co robisz, żeby się zrelaksować? 
Pytasz o hobby? Muszę się przyznać, że moim podstawo-
wym hobby i moim sposobem na życie jest bieganie. Dziś 
rano, przed godziną siódmą, zaliczyłem już jogging po pięk-
nym Gdańsku. Mieszkam niedaleko głównego miasta i hi-
storycznej stoczni. Zaliczyłem już przebieżkę w tamtych 
rejonach. Biegam też po pięknych trójmiejskich lasach, sta-
ram się to robić w każdy weekend. Bieganie to też styl życia. 
Umożliwia mi zachowanie i zdrowia, i kondycji. Zdarza mi 
się też, jeśli tylko mam czas, wyjechać w wyższe góry. Dwa 
lata temu udało mi się wejść na Kilimandżaro, nie było ła-
two, prawie 6000 m. Półtora roku temu byłem w Andach, na 
jednym z wulkanów, też w okolicach 6000 m., więc można 
to już zaliczyć do wspinaczki wysokogórskiej. Tego typu eks-
tremalne przygody też czasem się zdarzają, ale nie codzien-
nie. Rodzina ma jednak swoje prawa i to jest trzeci element, 
o którym chciałem wspomnieć. Bardzo lubię wspólne ak-
tywności z rodziną, które przenikają mój czas wolny. Prak-
tycznie w każdym tygodniu staramy się wspólnie spędzić 
czas najaktywniej jak to jest tylko możliwe. 

Czyli kiedy nie ma Cię w firmie to albo biegasz, albo 
jesteś na Kilimandżaro. Jak myślisz, jak zmieni się teraz 
Swarovski po niedawnych zmianach?
Nasze organizacje, o których mówiłem, na trwale zakotwi-
czyły już w krajobrazie firmy. Mam nadzieję na kolejne 5 
lat funkcjonowania z pełnym sukcesem w ramach naszej 
organizacji w Gdańsku i zresztą całego networku naszych 
centrów. Myślę, że to będzie dalej podstawa, na której fir-
ma będzie budowała swój sukces. Bardzo istotne jest to, że 
mamy okazję i to jest świetna sprawa dla naszych pracow-
ników, uczestniczyć w tej transformacji biznesowej, którą 
firma przechodzi w tym momencie. To unikalna okazja do 
tego, żeby współuczestniczyć i kontrybuować do czegoś, co 
zmienia oblicze firmy diametralnie i to w każdym aspekcie. 
Myślę, że to jest bardzo ciekawy czas.

W takim razie zapraszamy do Swarovskiego, do 
Gdańska. Niedługo też mamy przygotowaną serię kilku 
rozmów z pracownikami, miejmy nadzieję, że będą 
równie ciekawe. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.  

ISTOTN Y M FU N DA MENTEM MOJEJ PR ACY, 
CO PR AW DOPODOBN IE POTW IER DZĄ 

MOI KOLEDZ Y PO FACHU, JEST TA K 
NA PR AW DĘ DI A LOG I KOMU N IK ACJA. 
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utoteliczne wyznania to najgorszego rodza-
ju onanizmy intelektualne. Zapraszam zatem.
Wewnątrz wewnętrza znajduje się kolejne wewnę-

trze, w którego wnętrzu natomiast znaleźć możemy nic. 
I to zdaje się ta ilość warstw zostawia nas z przekonaniem, 
że faktycznie jest jakaś głębia w tym wszystkim. Wydaje 
nam się, że ta pogoń za pieniądzem, możliwość uczestni-
czenia w życiu społecznym, różnego rodzaju romantyczne 
przygody, kiedy to poczucie istnienia losu tak blisko jest 
naszego życia, tak oczywistym wówczas wydaje się, że je-
steśmy powołani do czegoś i dla kogoś. 

Przychodzi po tym entuzjazmie taka kokieteryjna 
myśl pod tytułem, nie no, tak nie może być, ale czujemy 
się tak wspaniale z myślą, że gdzieś zaplanowany jest nasz 
los pod gwiazdami, tak wspaniale, że nawet nie musimy się 
o niego martwić, iż z wdzięcznością spoglądamy naszym 
ateistycznym spojrzeniem w niebo i jak poganie niegdyś 
puszczamy oczko do pełzających obłoków, myśląc – Ty 
jednak wiesz co robisz.

Przychodzą następnie niepowodzenia, utraty, błędy 
i pierdoletty. Przychodzą następnie do Ciebie pukając my-
śli owłosione, łyse i brunatne. Czasami przychodzą też nie-
szczęścia i nagle rozumiesz to głupie przysłowie o ich spa-
rowaniu, bo to nigdy nie jest jedno, ale dwa i trzy, a jak trzy 
to pewnie też cztery, cały wodospad tych nieszczęść spada 
na Ciebie i rozkazuje wręcz się sobą zająć. I wtedy myślisz 
sobie – to jest test. To będzie miało głębszy sens w przyszło-
ści. Każda z tych rzeczy ma mnie nauczyć czegoś, by, jak 
w tym filmie Slumdog, odpowiedzieć w ostatniej chwili na 
ostatnie pytanie o milion i zmienić swoje życie na lepsze. 
Myślisz sobie – to nic, że rozbiłem samochód, może właśnie 
teraz uda się kupić lepszy. Może teraz w końcu zajmiemy się 
remontem jak już wszystko się rozpierdala i będziemy żyli 
lepiej? Może w końcu strata tej jebanej roboty okaże się na-
wozem przyszłego sukcesu w kolejnej, gdzie będzie lepiej, 
gdzie wincyj pieniądza dostanę, gdzie wincyj miłości wokół 
mnie rozsiewać będzie los, och, losie, jak blisko jesteś, a jak 
daleko dziś, ale wiem, że wrócisz, wrócisz i znowu będzie-
my szczęśliwy, bo wiesz przecież, że na końcu wszystko się 
układa, że te śmierci i te zniszczenia to tylko przypadek, 
prawda? Tylko przypadek, proszę, jeszcze nie teraz.

I przedzierasz się przez te warstwy, kolejna po kolejnej, 
następna po swojej siostrze predecesorce jak to mówią Ha-
merykanie i na koniec docierasz, odsuwasz ostatnią prze-
krwioną szmatę, by oczom Twym okazała się

I dlatego właśnie. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

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

JAKUB
WEJKSZNER

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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HOTEL THE BRIDGE WROCŁAW 

NOMINOWA N Y DO NAGRODY THE 
WORLD LU XURY HOTEL AWA RDS
HOTEL THE BRIDGE WROCŁAW OTRZYMAŁ WŁAŚNIE NOMINACJĘ DO WORLD LUXURY HOTEL AWARDS. 5-GWIAZDKOWY 
OBIEKT W OSTROWIE TUMSKIM, OTWARTY W 2019 ROKU, JEST JEDYNYM WROCŁAWSKIM HOTELEM W TYM PRESTIŻOWYM 
GRONIE. NA REPREZENTANTA DOLNEGO ŚLĄSKA MOŻNA BĘDZIE GŁOSOWAĆ W AŻ TRZECH KATEGORIACH.



HOTEL THE BRIDGE WROCŁAW 

NOMINOWA N Y DO NAGRODY THE 
WORLD LU XURY HOTEL AWA RDS

H O T E L  T H E  B R I D G E  W R O C Ł A W . . .

THE WORLD LUXURY 
HOTEL AWARDS 
– NAGRODA DLA 
ŚWIATOWYCH IKON 
HOTELARSTWA
Luxury Hotel Awards to globalne wyróżnie-
nie przyznawane hotelom za światowej klasy 
udogodnienia i doskonałą obsługę gości. The 
Bridge Wrocław MGallery został nominowa-
ny w trzech kategoriach: Luxury Architec-
ture Design Hotel, Luxury Banquet/Event 
Hotel oraz Luxury Rooftop View Hotel. Swój 
głos na ulubiony obiekt oddać może każ-
dy podróżnik. Głosowanie rozpocznie się 
w sierpniu. W zeszłym roku główną nagro-
dę zdobył hotel Apurva Kempinski na Bali, 
a w kategori Architecture Design, w której 
nominowany jest The Bridge Wrocław, zwy-
ciężył niezwykły Arctic TreeHouse Hotel 
z Laponii, którego architektura sprzyja ob-
serwowaniu zórz polarnych.

– Nominacje to w dużej mierze efekt wi-
zji projektantów i inwestora, by stworzyć 
nowy rozdział w historii Ostrowa Tumskiego 
z hotelem, który otwiera się na miasto i jego 
mieszkańców – powiedziała Marta Stawin-
ska-Janiec, dyrektor sprzedaży i dystrybucji 
The Bridge Wrocław. – Stąd architektura 

NOMI NACJE TO W DUŻEJ MIER ZE EFEKT 
W IZJI PROJEKTA NTÓW I I N W ESTOR A, 
BY STWOR Z YĆ NOW Y ROZDZI A Ł 
W HISTOR II OSTROWA TU MSK IEGO 
Z HOTELEM, KTÓRY OTW IER A SIĘ 
NA MI ASTO I JEGO MIESZK A ŃCÓW.



i wnętrza nawiązujące do gotyku. Podobnie zresztą jak 
otwierany już wkrótce taras widokowy, który pozwoli 
wrocławianom i turystom poznać Ostrów Tumski z no-
wej perspektywy.
 
THE BRIDGE WROCLAW 
MGALLERY
Ostrów Tumski połączony był niegdyś mostem z pra-
wym brzegiem Odry. Dokładnie w tym miejscu znajduje 
się dzisiaj The Bridge Wrocław. Obiekt idealnie wpisuje 
się w gotyckie otoczenie Placu Katedralnego dzięki ar-
chitekturze pełnej historycznych nawiązań. W ofercie 
znajdziemy aż184 stylowo urządzone pokoje, w tym sze-
roką gamę apartamentów, z których podziwiać możemy 
spektakularne widoki na miasto, Odrę oraz katedrę.

W The Bridge Wrocław przeszłość łączy się ze współcze-
snością, a industrialny design przeplata z historią i sztuką. 
Wnętrza zdobią wielkoformatowe grafiki XIX-wiecznego 
Wrocławia, reprodukcje zbiorów z Muzeum Narodowego 
oraz prywatnych kolekcji. W każdym pokoju spotkać moż-
na nietypowych gości – czterdzieści postaci historycz-
nych – wśród których znaleźć możemy biskupa wrocław-
skiego Andreasa Jerina czy dziedziczkę Wilczyc Therese 
Magdalene Hochberg. Łóżka zdobią baldachimy z wosko-
wymi świecami. 
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Miejsce wyposażone jest również w rozwiązania no-
woczesnych technologii. Znajdziemy tam m.in. panel, 
poprzez który gość komunikuje się z obsługą, a także 
możliwość otwierania drzwi do pokoju smartfonem, czy 
system Dolby Surround i multimedia w sali balowej (490 
m2). Łóżka natomiast zdobią baldachimy z woskowymi 
świecami – jest to nawiązanie do historycznie istotnego 
dla tej okolicy gotyku. 

Kulinarnym sercem The Bridge Wrocław jest restau-
racja i bar CRAFT bazujące na lokalnych składnikach 
i rzemieślniczym podejściu do kuchni. Oszczędne wnę-
trza restauracji zostały zaprojektowane przez pracownię 
H Hospitality, która stworzyła wiele projektów architek-
tonicznych renomowanych restauracji w Amsterdamie, 
Dubaju, Londynie, Berlinie i Paryżu. Wnętrza Craftu są 
ich jedynym polskim projektem. Ponadto w hotelu znaj-
duje się wyjątkowe zaplecze konferencyjne ze spektaku-
larna salą balową, które może pomieścić do 400 osób. 
Wszystkie sale spotkań wyposażone są w najnowocze-
śniejszy sprzęt audiowizualny, światło dzienne i bez-
pieczne opcje spotkań biznesowych. Szóste, ostatnie 
piętro hotelu zajmuje strefa wellness. Doświadczymy tu 
bliskości roślin w ogrodach wertykalnych. Niezapomnia-
ną panoramę Wrocławia możemy podziwiać z tarasu wi-
dokowego, który jest też miejscem eventów oraz obser-
wacji gwiazd.   

Inwestorem hotelu jest firma Tacit Investment S.A.,

a franczyzodawcą grupa Accor. 

  THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
Pl. Katedralny 8, Ostrów Tumski, Wrocław
T. +48 71 72 73 100
M. hotel@thebridgewroclaw.pl
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The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection | plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław, Poland | +48 71 72 73 100 | hotel@thebridgewroclaw.pl | 

www.thebridgewroclaw.pl
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THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
ODKRYJ PRAWDZIWĄ WARTOŚĆ CZASU

Poczuj współczesny klimat Wrocławia i mistyczne dziedzictwo Ostrowa Tumskiego 
w lifestylowym hotelu, który łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,  

gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością.

THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY  |  DISCOVER A REAL VALUE OF TIME
Experience the contemporary vibe of the city of Wrocław and the mystical heritage of Ostrów Tumski in 

a lifestyle hotel that is a link between the past, present and future, where tradition meets trends.

The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection | plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław, Poland | +48 71 72 73 100 | hotel@thebridgewroclaw.pl | 
www.thebridgewroclaw.pl



TEKST Jakub Wejkszner  ZDJĘCIA Aleksandra Zaborowska

K AŻDY MA SWOJE KORPO
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LALU 
SLAVICKA



www.instagram.com/lalu_slavicka/

www.facebook.com/LaluSlavicka/

Z jednej gęby można przejść tylko na inną gębę.
Z  deszczu pod rynnę, jak to mówią. I  rzeczywiście. 
Nie wiedzieć czemu zaczęłam pracować prawie 7 dni 
w tygodniu, bardzo intensywnie. W pewnym momen-
cie skończyły mi się baterie, przestałam widzieć sens 
tego wyścigu. Wtedy gdzieś głęboko zaczął się proces 
odchodzenia od korporacji.

To odcisnęło na Tobie piętno. W Twoim singlu jest dużo 
nawiązań do tego życia. 
Zdecydowanie tak. Myślę, że gdybym nie poszła w ten 
świat korporacji kiedyś, to być może, a raczej na pewno, 
nie byłoby dzisiaj singla Wypalenie i całej płyty w takiej 
formie, w jakiej ona jest. A są na niej moje doświadczenia 
w korporacji i emocje, które mi wtedy towarzyszyły.

Nie można powiedzieć, że to nie jest na czasie, bo 
mnóstwo Polaków tak ma. Domaniewska, Mordor, 
jest potężnym miejscem i nie ma co ukrywać, że tam 
mnóstwo ludzi codziennie doświadcza tego samego, 
co Ty przez te wszystkie lata. I mimo wszystko, 
mimo tego co powiedziałaś, czego się tam nauczyłaś, 
czuję, że jednak tam jest jakiś element… zła, który 
w tym dostrzegasz.
Pewnie każdy musi ocenić to sobie sam. Mnie, przyznam 
szczerze, trochę przeraziły statystki z badań, z których 
wynika, że jesteśmy trzecim krajem w Europie z najwięk-
szą liczbą osób, które doświadczyły wypalenia zawodowe-
go. Mam wrażenie, że mało się o tym mówi. Wydaje mi się, 
że taki dialog byłby korzystny i dla pracowników, i dla firm. 
Dlaczego ja się wypaliłam w pewnym momencie? Oczywi-
ście, bo sobie z jakimiś sprawami nie poradziłam, bo nie 
miałam tego work-life balance i gdzieś zabrakło mi też mo-
mentu, żeby to złapać i może zostać w korporacji, spróbo-
wać to poukładać. Bo chociaż próbowałam, to jednak było 
już za późno. Doszłam do ściany. A mimo to chciałam za-
mienić jedną korporację na kolejną. Pamiętam, kiedy wró-
ciłam z udanej rozmowy kwalifikacyjnej, usiadłam na ka-
napie i rozpadłam się na kawałki. Mąż mnie pocieszał, że 
następnym razem pójdzie mi lepiej. Na co ja odpowiedzia-
łam: Ale poszło mi dobrze. Tylko ja już nie chcę kolejnych 
obowiązków, większego wynagrodzenia, następnych wy-
zwań. Człowiek dochodzi do jakiegoś sufitu i to przestaje 
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Witam Cię Lalu w naszym programie Anywhere 
Studio. Przejdę od razu do rzeczy – ja w korporacji 
nigdy nie pracowałem, więc nie do końca rozumiem 
Twoją historię. Wprowadzisz mnie?
Jasne. W wielkim skrócie brzmi ona tak – po kilkuna-
stu latach pracy w korporacjach postanowiłam zmienić 
swoje życie i poświęcić się muzyce. Oczywiście nie była 
to decyzja z dnia na dzień, to trwało kilka lat. Kiedy pa-
trzę na to z perspektywy czasu, to dziś już wiem, że de-
cyzje, które podejmowałam, zanim padła ta ostateczna, 
sugerowały już wtedy szukanie nowej drogi. Wiedzia-
łam, że przed czymś uciekam, ale jeszcze nie do koń-
ca rozumiałam, dokąd mnie to zaprowadzi. Zaczęło się 
od sytuacji, kiedy świętowaliśmy z zespołem 10 lat mojej 
pracy w firmie. To był bardzo udany dzień, ale po powro-
cie do domu złapała mnie refleksja, że ja tak naprawdę 
poszłam tam na pół roku, na zastępstwo, a zeszło mi 
„trochę” więcej. 

Awansowałaś z junior na medium i high?
Właśnie. Dotarło do mnie wtedy, że jeśli teraz nic nie 
zmienię, to tak naprawdę do końca życia będę w tej sa-
mej firmie, w tym samym mieście, wśród tych samych 
ludzi. Nie mówię, że to coś złego z zasady, ale poczułam 
potrzebę czegoś nowego i przeraziła mnie myśl, że tak 
już będzie do końca życia, bo jednak jestem osobą, któ-
ra lubi jak się dzieje, jak się zmienia. W korporacjach 
też mniej więcej co 2-3 lata zmieniałam role i obowiązki, 
żeby poczuć świeżość. To był pierwszy impuls do tego, 
żeby odważyć się na zmianę. Pojawiły się też inne rze-
czy. Mocno weszłam w pracę. Pracowałam po kilkana-
ście godzin dziennie, czasem też w weekendy. Trochę 
zatraciłam się w niej kosztem życia towarzyskiego, nie 
wspominając już o sferze prywatnej. Podupadłam też 
na zdrowiu, pojawiły się pierwsze symptomy wypale-
nia zawodowego. Oczywiście, nie słuchałam swojego 
organizmu, byłam wręcz wściekła, że nie działa tak, jak 
ja tego chcę. Pamiętam jedną taką sytuację, trochę jak 
z filmu, kiedy mieliśmy długie rozmowy z moim mężem, 
że to tak nie może wyglądać, że się zajadę. Postanowi-
łam poprawę i wyszłam z pracy wcześniej, czyli w piątek 
o 18:00/19:00. Byłam z siebie dumna, bo mi się udało. 
Przyszłam do domu, mieliśmy zmienić garderobę i iść na 
randkę. W tym momencie zadzwonił telefon z pracy, a że 
przygotowywaliśmy jak zawsze bardzo ważne rzeczy, 
odebrałam i w zasadzie mój szef szedł z nami razem do 
restauracji „na telefonie”. Można sobie wyobrazić, jak 
czuł się wtedy mój mąż. Pamiętam, że weszliśmy do re-
stauracji, a ja wciąż wisiałam na telefonie. Przyszedł kel-
ner, dał nam karty, wrócił, zapytał co zamawiamy, a ja 
wciąż rozmawiając przez telefon, wskazałam swój wybór 
z menu i wróciłam do rozmowy telefonicznej. Po chwili 
usłyszałam huk. Kiedy odwróciłam głowę, mojego męża 
już nie było. Zdążyłam zobaczyć tylko zatrzaskujące 
się drzwi restauracji i oczy innych gości skierowane na 
mnie. Wtedy zauważyłam, że coś jest nie tak, aczkolwiek 
w pierwszym momencie pomyślałam z pretensją, że 
przecież ja tu pracuję, zarabiam, co w tym złego... Oczy-
wiście, dziś z perspektywy czasu myślę, że ta sytuacja, 
choć nieprzyjemna, była mi potrzebna. Wtedy zaczęłam 
zauważać, że przez swoje zapracowanie zaczynam coś 
tracić. No więc zmieniłam – jedną korporację na drugą! 

K A Ż D Y  M A  S W O J E  K O R P O

W   W I E L K I M  S K RÓ C I E 
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Z M I E N IĆ  S WOJ E  
Ż YC I E  I   P O Ś W I Ę C IĆ 
S I Ę  M UZ YC E .



mieć znaczenie, zaczyna widzieć, ile stracił 
i jaką cenę zapłacił. Z drugiej strony mnóstwo 
ludzi pracuje przecież w korporacjach i z nich 
nie odchodzi. Pozostaje pytanie czy nie są wy-
paleni, czy po prostu lepiej sobie z tym radzą? 

Czy może to strach?
Być może, sama wiem, z jak olbrzymim lę-
kiem wiązało się podjęcie przeze mnie decy-
zji o odejściu. 

Mój ojciec też pracował chyba 20 lat w tej 
samej firmie, małe miasto, duża firma, 
praktycznie korporacja. I masz żonę, dziecko, 
jedno, drugie, trzecie i możesz szukać pracy, 
ale to już trochę nie jest czas na szukanie. 
Jeżeli nie znajdziesz, to rodzina po prostu 
nie je, jest to tego rodzaju problem.
Pokolenie naszych rodziców zdecydowanie 
było wychowywane w nurcie: jeśli zmieniasz 
pracę, to to jest dziwne.

Niebezpieczne.
Tak. Już nie mówiąc o jakiejś zmianie bran-
ży, bo to już w ogóle mezalians. Wcale nie 
twierdzę, że zmiana branży nie jest łatwa, 
bo przechodząc z jednej korporacji do dru-
giej, zmieniłam dosyć mocno branżę, więc 
to było też dla mnie wyzwanie. Z drugiej 
strony to nas rozwija, a patrząc na to, co 
się dzieje teraz na rynku i co się pewnie bę-
dzie działo, to jesteśmy zmuszeni być coraz 
bardziej elastyczni. Dzisiaj Ty przeprowadzasz 
wywiad, a jutro może będziesz robił komplet-
nie coś innego, może będziesz jechał na de-
adline’ach. To, co dzisiaj się dzieje na rynku, 
wymaga od nas elastyczności. 

I Ty wprowadzasz muzykę. Jak to się łączy? 
Bo tekstowo jasne, rozumiem słowo pisane, 
rozumiem tego rodzaju zabawy, które 
uskuteczniasz, by w pewien sposób na 
śmieszno, na smutno, na straszno przekazać 
te swoje doświadczenia. W jaki natomiast 
sposób powstała muzyka do tego?
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Pamiętam, że kiedy podjęłam tę decyzję, za-
częłam się rozglądać z kim mogłabym nagrać 
płytę. W związku z tym, że podobno nie ma 
przypadków, stanęliśmy sobie na drodze – Ba-
sia z zespołu Chłopcy kontra Basia i Harry To-
mek Waldowski, perkusista zespołu LemON. 
Poznaliśmy się przez naszego, jak się okaza-
ło, wspólnego znajomego. Na spotkaniu była 
chemia, a dla mnie to bardzo ważne, bo nie 
wyobrażam sobie nagrywać płyty, kiedy ja 
się otwieram ze swoimi doświadczeniami, 
a pozostali tego nie czują. To była dla nas bar-
dzo ciekawa przygoda. Ja przyszłam do Basi 
z tematami bardzo przyziemnymi, które doty-
czą wielu z nas, pracy w korporacji, wypalenia, 
tych ciągłych deadline’ów, asapów, tego, że 
czasami mamy dość, że jest niemoc. A Basia 
na co dzień pisze teksty o zupełnie innych, 
bardziej abstrakcyjnych sprawach. Tytuł mo-
jej płyty to: Każdy ma swoje korpo i dla mnie 
to korpo to tylko symbol. Twoje korpo to może 
być np. toksyczny związek, trudne relacje.

Utkwiłem wczoraj w windzie, to było 
straszne (śmiech)
Dokładnie, to mogło być twoje korpo, jeśli masz 
lęk przed tym. Basia okazała się osobą bardzo 
cierpliwą i otwartą. To mi bardzo pomogło. Bo 
na początku podeszłam do tego trochę tak chy-
ba korporacyjnie i schematycznie. Nie pisałam 
nigdy wcześniej tekstów dla siebie na płytę, 
więc pomyślałam sobie, że nie potrafię tego 
zrobić. Basia mnie otworzyła i pokazała, że 
to nieprawda, że przecież mam coś do powie-
dzenia, no i tak powoli zaczął się proces powsta-
wania tekstów.  Pytałeś jednak o muzykę. Zajął 
się nią Harry, który jest człowiekiem-orkiestrą 
i to nie jest pierwsza płyta, której jest producen-
tem. Mamy tam trochę elektroniki, ale też żywe 
instrumenty. Ja odważyłam się wyjąć z szafy 
saksofon i na nim zagrać, więc to też wymagało 
ode mnie odwagi i zakopania tych wszystkich 
lęków przed opinią innych.

Wyjście ze strefy komfortu. 
Tak chociaż teraz się podobno ją poszerza, 
więc sobie poszerzyłam tę moją strefę. Posta-
nowiłam, że zagram na saksofonie. W ogóle 
cały proces nagrywania płyty był ciekawy, 
ale jednocześnie wymagający. Mam wraże-
nie, że my trochę myślimy, że jak ktoś spełnia 
marzenia to jest super, ścieżka jest usłana ró-
żami i wszystko idzie fajnie, pięknie. Od razu 
dementuję. Przynajmniej w moim przypadku 
tak nie było.

W moim też nie, cały czas jest kiepsko.
Widzisz, u nas było podobnie momentami. 
Gdyby ktoś mi powiedział przed podjęciem 
decyzji o odejściu z korpo na stronę muzy: Nie 
rób tego, bo teraz świat będzie wyglądał ina-
czej i nie będzie można grać koncertów, bran-

G D Y  W P A T R U J E S Z  S I Ę  W  K O R P O . . .

ża muzyczna i nie tylko muzyczna, będzie za-
mrożona, to chyba bym pomyślała, że to żart. 

Myślałem, że dzięki takiej 
informacji mogłabyś zainwestować 
w produkcję maseczek.

Być może, ale nikt mi tego wcześniej nie po-
wiedział. Pandemia trochę nam pokrzyżowa-
ła plany i opóźniła nagrywanie płyty, ale to 
dotknęło nas wszystkich. Natomiast gdzieś 
po drodze np. zalało nam studio i musieliśmy 
ratować wszystkie instrumenty, a mieliśmy 

K A Ż DY  M A  S WOJ E  KOR P O 
I   DL A  M N I E  T O  KOR P O  T O 
T Y L KO  S Y M B OL .  T WOJ E  KOR P O 
T O  MOŻ E  BYĆ  N P.  T OK S YC Z N Y 
Z W I Ą Z E K ,  T RU D N E  R E L AC J E .
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nagrane nawet nie połowę płyty, więc moż-
na by było pomyśleć, że wszystkie znaki na 
niebie wskazują, żeby tego nie robić. Ja sobie 
jednak postanowiłam, że potraktuję to jako 
test. Skoro chcę swoją pasję przekazywać 
innym, ktoś musi przetestować to, co mam 
w głowie, czy ja tak naprawdę tego chcę. Na-
graliśmy więc kilka kawałków tej płyty i tro-
chę ugrzęźliśmy, bo jeszcze szukaliśmy się 
muzycznie z Harrym. Pamiętam, że nagra-
łam solówkę saksofonu i ten perfekcjonizm 
korporacyjny mi się wdarł. Pomyślałam, że 
może nagram ją jeszcze raz, coś poprawię, 
że może ona nie jest jeszcze taka super do-
bra. Trzy dni później - wypadek na rowerze, 
uderzenie o beton, zmiażdżona kość i opera-
cja. Przeszło mi wtedy przez głowę, że może 
nigdy już nie zagram na saksofonie, więc 
nad czym się zastanawiać? Pamiętam, że 
bardzo to wtedy ruszyło do przodu i nagra-
liśmy resztę płyty w ciągu pół roku. To był 
przełomowy moment. A samo nagrywanie 

płyty było dla mnie dosłownie autoterapią. 
Liczba wylanych łez przy nagrywaniu, kie-
dy chcesz coś zaśpiewać, a to jest trudny te-
mat i wiesz, że się otwierasz przed innymi, 
to bardzo mocne przeżycie. 

Tak sobie myślę, że gdybym czytał teraz 
ten wywiad, to pierwsza rzecz, która by 
mi się rzuciła, jako Polakowi i człowiekowi 
biednemu, do głowy byłoby pytanie: Ale 
jak to, to zaczynasz śpiewać? Ale o co 
chodzi? A skąd masz pieniądze? Skąd 
masz możliwości? Jak to wychodzi? 
Rzucasz robotę i nagle zaczynasz sobie 
melodykować? 
Po pierwsze, liczba przepracowanych lat 
w korporacji zostawia jednak coś po sobie.  
Nie tylko wypalenie zawodowe. Nie wiem, czy 
wiesz, ale tam się dostaje wynagrodzenie.

U nas nie, więc nie wiem. 
W tych korporacjach, w których ja pracowa-

łam dostawało się najzwyczajniej w świecie 
pieniądze (śmiech). Nie jestem chyba najbar-
dziej rozrzutną osobą na świecie, więc coś mi 
jednak zostało i postanowiłam to zainwesto-
wać w siebie. A jak to jest z tym śpiewaniem? 
Nie pochodzę ze szczególnie muzykalnej ro-
dziny. Mama śpiewała chyba w liceum, nato-
miast tacie to raczej słoń nadepnął na ucho, 
choć pamiętam, że to on puszczał z adapte-
ru mnóstwo płyt winylowych. Rzeczywiście 
jednak, ja się stricte śpiewu nie uczyłam tak, 
żeby mieć wyćwiczony wokal bardzo tech-
nicznie. Gdzieś był jakiś chór po drodze, 
jakieś lekcje, natomiast kiedy nagrywali-
śmy płytę i zaczęłam mieć jakieś problemy 
ze strunami głosowymi i z gardłem, to oka-
zało się, że to niekoniecznie są to problemy 
techniczne, tylko emocje, które nie chcą 
się przedostać. Wtedy zapisywałam się na lek-
cje, żeby przebadać te sprawy, zobaczyć, jak 
się operuje tymi fałdami głosowymi. To nie 
jest tak do końca, że siadasz i śpiewasz, bo 
w studio wszystko słychać. Każdy szmer, każ-
dy fałsz, niedociągnięcie, wszystko wycho-
dzi. Trzeba się do tego przygotować. I choć 
technicznie nie wymiatam, jestem bardzo 
nastawiona na przekaz i na muzykę, bardziej 
niż na mój wokal.

To tak jak raperzy. 
Dokładnie, może kiedyś zostanę raperką 
(śmiech). Staram się nie myśleć o  tym, 
że to może nie jest perfekcyjnie zaśpiew-
ne, po prostu śpiewam o swoich emocjach 
i przeżyciach. 

Dziękuję Ci za to spotkanie, dowiedziałem 
się bardzo wielu rzeczy, muszę to przerobić 
jeszcze. I to bardzo ciekawe co powiedziałaś 
o wynagrodzeniu, muszę też pogadać
z szefem, bo to jednak coś powinno być, 
tak? 
Zdecydowanie, może jednak po tych 10 latach 
te owocowe czwartki zamienić na kasę.

Podziałam! Kiedy jest premiera płyty?
Postanowiłam, że w muzyce będę działać tro-
chę inaczej niż w korpo, czyli na spontanie.

Będzie jak będzie!
Tak, jest już pierwszy singiel Wypalenie, jego 
można posłuchać w różnych serwisach stre-
amingowych, obejrzeć teledysk na Youtube, 
natomiast płyta na pewno wyjdzie w tym 
roku. Kiedy dokładnie? Tutaj stawiam duży 
znak zapytania, zobaczymy!

Dokładnie, czyli będzie jak będzie. Life.
Korpo chaos.

Dzięki bardzo.
Dzięki. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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WYŚCIGI KONNE,  
CZY LI SOPOT JAK ZA DAW N YCH LAT

TO WAKACYJNA TRADYCJA 
SOPOTU – WYŚCIGI KONNE 
NA HIPODROMIE. TAK 
BYŁO JUŻ PRZED WOJNĄ, 
GDY DO NADMORSKIEGO 
KURORTU ŚCIĄGALI 
SPRAGNIENI SŁOŃCA 
I ROZRYWKI KURACJUSZE. 
TAK BYŁO TEŻ ZA CZASÓW 
NASZEGO DZIECIŃSTWA, 
CHOĆ W PRLU WSZYSTKO 
WYDAWAŁO SIĘ TAKIE 
SIERMIĘŻNE I PONURE.



TEKST Alicja Kocik   
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

zisiaj zaś na słowa „wyścigi konne” 
myślimy raczej o brytyjskim Ascot 
z damami w wymyślnych kapeluszach 

czy o francuskim Deauville przesiąkniętym 
atmosferą spokojnej, nadmorskiej elegancji. 

A jednak Sopot nie ma się czego wstydzić. 
Wręcz przeciwnie, miasto już dawno stało 
się wizytówką naszego wybrzeża i przyciąga 
coraz więcej turystów spragnionych czegoś 
więcej, niż tylko plaża i słońce, a sopockie wy-
ścigi konne z roku na rok budzą coraz większą 
ciekawość młodych turystów przyjeżdżają-
cych tutaj ze Skandynawii, Niemiec czy zza 
naszej wschodniej granicy. Turystów, dla któ-
rych mniej ważna jest sama gra, za to liczy się 
możliwość spotkania ze znajomymi, miłego 
spędzenia czasu a nawet pozwiedzania zaka-
marków Hipodromu. 

Również wymyślne kapelusze coraz czę-
ściej pojawiają się na naszych wyścigach, 
a konkurs na najciekawsze nakrycie głowy 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem pań 
i nie tylko. 

Sopockie wyścigi to jednak nie tylko go-
nitwy konne. W ubiegłym roku można było 
wziąć udział w zwiedzaniu Hipodromu z prze-
wodnikiem. Uczestnicy poznali historię tego 
miejsca, dowiedzieli się, że konie związane 
są z Sopotem właściwie od początku jego ist-
nienia, mogli też zobaczyć zabytkowe stajnie 
z końca XIX i początku XX wieku – również 
tę, w której w 1975 roku, podczas Mistrzostw 
Europy w Powożeniu, ze swoimi końmi sta-
cjonował książę Filip, małżonek królowej 
Elżbiety II. W tym roku również, wspólnie 

D
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z Muzeum Sopotu, przygotowujemy spacery 
po Hipodromie, jednak w aurze wczesnej je-
sieni, we wrześniu. 

Wracając jednak do letnich atrakcji 
jeździeckich, przed nami dwa weekendy 
wyścigów konnych, podczas których w 25 
gonitwach zobaczymy konie pełnej krwi an-
gielskiej, czystej krwi arabskiej oraz kłusa-
ki francuskie. Rozegrane zostaną gonitwy 
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o Puchar Westminster, o Puchar Prezesa
Totalizatora Sportowego, gonitwa jubile-
uszowa z okazji 120-lecia Sopotu, o Puchar 
Biotaniqe, o Puchar Farys Design, a także,
po raz pierwszy w Sopocie, Al Khalediah
Racing Festival. 

A zatem zapraszam na wyścigi konne do 
Sopotu. Zagrać można, ale być tutaj latem po 
prostu trzeba. 



omysł muralu powstał w głowie war-
szawskiego artysty plastyka, architek-
ta i opozycjonisty – Jarka Malickiego, 

który jest autorem licznych murali. Praca 
o wymiarach 8 na15 metrów została wykonana 

MURAL PREZYDENTA 
ADAMOWICZA

G D A Ń S K

P
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w technice malarskiej na szczytowej ścianie 
kamienicy sąsiadującej z domem, w którym 
wychowywał się Paweł Adamowicz.

- Od samego początku powstawania tego 
muralu, otrzymywałem dużo dobrych słów 

od samych mieszkańców. Dziękuje wszyst-
kim tym, którzy wspierali mnie w powstawa-
niu tej pracy i tym, którzy zapewnili mi ko-
nieczną pomoc – mówił podczas odsłonięcia 
muralu jego autor.

  Odsłonięcie muralu, który powstał na szczytowej ścianie kamienicy sąsiadującej z domem, w którym wychowywał się Paweł Adamowicz. Fot. Grzegorz Mehring

OD 29 CZERWCA PRZY ULICY MNISZKI 5/6 W GDAŃSKU MOŻNA OGLĄDAĆ MURAL, KTÓRY 
POWSTAŁ W HOŁDZIE DLA TRAGICZNIE ZMARŁEGO PREZYDENTA MIASTA.
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The mural was created by Jarek Malicki, who 
is a recognised mural painter, artist, architect 
and opposition activist from Warsaw. The 
artwork is 8x15 metres large and was painted 
on the wall of a townhouse next to the house 
where Paweł Adamowicz grew up.

‘From the very beginning, I got lots of 
good words from the townhouse residents. 
I’m very grateful to all those who supported 
me and helped me with my work,’ said the au-
thor during the mural unveiling.

A CALL TO FOLLOW  
YOUR DREAMS
Before the mural was unveiled, the fi-
nal brush stroke was done by Magdalena 
Adamowicz – Paweł Adamowicz’s widow and 
Member of the European Parliament – with 
her daughter Antonina.

‘Our family – I, our daughters, parents 
and Paweł’s brother – were deeply moved 
when we were looking at Paweł’s cheerful 
face, smiling at us from the wall. I was asked 
many times whether I'd like a monument of 
Paweł to be erected in Gdańsk. No, I wouldn't 
like that. The best way to commemorate the 
Mayor of Gdańsk, elected by city inhabi-
tants, is to continue his legacy and pursue his 
dream about Gdańsk, Poland and Europe. 
This beautiful mural isn't a monument. 

WEZWANIE, BY PAMIĘTAĆ 
O MARZENIACH
Tuż przed odsłonięciem obrazu, ostatnie po-
ciągnięcie pędzla, wieńczące całą pracę, wy-
konała Magdalena Adamowicz – wdowa po 
Pawle Adamowiczu oraz poseł Parlamentu 
Europejskiego wraz z córką Antoniną.

- Patrząc na radosną twarz Pawła, 
uśmiechającą się do nas wszystkich, za-
równo ja, jak i nasze córki, rodzice, brat 
Pawła, wszyscy jesteśmy ogromnie wzru-
szeni. Pytana wielokrotnie, czy powinien 
powstać pomnik upamiętniający go, od-
powiadałam, że nie chciałabym tego. Że 
najwspanialszym upamiętnieniem prezy-
denta Gdańska, wybieranego przez miesz-
kańców, będzie kontynuowanie i rozwój 
marzeń o Gdańsku, o Polsce, o Europie. 
Ten przepiękny mural nie jest pomnikiem. 
Jest wezwaniem, żeby o tych marzeniach 
Pawła codziennie pamiętać – mówiła 
Magdalena Adamowicz.

GDAŃSKIE NAGRODY 
RÓWNOŚCI
Podczas uroczystości odsłonięcia muralu 
wręczono Gdańskie Nagrody Równości im. 
Pawła Adamowicza za 2020 rok, które otrzy-
mały: Adriana Dadci Smoliniec, Khedi Alieva 
oraz Izabela Duczyńska.

Nagroda Równości powstała z inspiracji 
Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, 
powołanej przy prezydencie Adamowiczu. 
Jej pomysłodawcą jest Tomasz Snarski, czło-
nek pierwszego składu Rady. Od 2017 roku 
nagrodę otrzymują osoby, które w sposób 
szczególny przyczyniły się do budowania 
Gdańska jako miasta otwartego, przyjazne-
go, gdzie każda osoba może znaleźć swój dom 
i czuć się bezpiecznie.

- Równość to miłość, równość to widze-
nie w każdym z nas człowieka. Nawet jeżeli 
powiedzieliśmy sobie coś niemiłego, waż-
ne jest, byśmy wyciągnęli do siebie rękę. 
Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli sta-
rań, żeby ten mural powstał. Dziś cieszmy 
się tym, że umiemy wcielać w życie idee, do 
których dążył Paweł Adamowicz. Cieszmy 
się także galą Gdańskiej Nagrody Równości 
im. Pawła Adamowicza, a jak się jutro obu-
dzimy, pomyślmy, co możemy zrobić by 
nasze miasto i nasz kraj, były domem dla 
każdego – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska.   
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MURAL OF MAYOR ADAMOWICZ

The mural painted as a tribute to the tragically 
deceased Mayor of Gdańsk, on the building at 5/6, 
Mniszki Street in Gdańsk, was unveiled on 29 June.

It’s a  call to remember his dream,’ said 
Magdalena Adamowicz.

GDAŃSK  
EQUALITY AWARDS
During the unveiling ceremony, the win-
ners of Paweł Adamowicz Gdańsk Equality 
Awards 2020 were announced: Adriana 
Dadci Smoliniec, Khedi Alieva and Izabela 
Duczyńska.

The Equality Award was inspired by 
Gdańsk Equality Council appointed by 
Mayor Adamowicz. It was the idea of Tomasz 
Snarski, who was also a member of the first 
Council. Since 2017, the award is granted 
to people who have contributed to building 
Gdańsk as an open, safe and friendly city, 
where everyone may feel at home.

‘Equality is love; equality is seeing a hu-
man being in everyone. Even if we say some-
thing unkind, we must apologise for it. I’d like 
to thank everyone who has contributed to the 
mural creation. Let’s enjoy this day and be 
happy that we can bring Paweł Adamowicz’s 
ideas to life. Let’s enjoy the gala of Paweł 
Adamowicz Equality Awards. And when you 
wake up tomorrow, think what you can do to 
make our city and our country home for ev-
eryone,’ said Aleksandra Dulkiewicz, Mayor 
of Gdańsk.  

  Laureatki Gdańskiej Nagrody Równości za 2020 rok z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz, Magdaleną Adamowicz 
oraz Piotrem Adamowiczem.Fot. Grzegorz Mehring



uźnia Wodna w Oliwie, od 1957 r. oddział war-
szawskiego Muzeum Techniki, została przeka-
zana Muzeum Gdańska w 2018 roku. Stało się to 

blisko dwa lata po powodzi z lipca 2016, która poważnie 
uszkodziła obiekt.

- Mamy nadzieję, że w przyszłości Kuźnia stanie się jed-
ną z „żywych historycznych” atrakcji Gdańska opowiadają-
cych o historii przemysłowej naszego miasta. Takich kuźnic, 
jak ta, dawniej było kilkadziesiąt. O Kuźni myślimy jednak 
szerzej. Chcemy by w przyszłości, po zagospodarowaniu 
Dworu Ernsttal, była ona atrakcją wyróżniająca gdańskie 
dziedzictwo w skali kraju, a jej działania, we współpracy 
ze środowiskiem kowali, były adresowane do lokalnej spo-
łeczności – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum 
Gdańska – W tym roku, po wykonaniu pierwszego etapu 
prac zabezpieczająco-rewitalizacyjnych, otwarty ponow-
nie obiekt będzie początkowo czynny w sezonie letnim.

OLIWSKA KUŹNIA WODNA 
PONOW NIE ZAPR ASZA
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PODWYŻSZONA TAMA I NOWA 
SALA WYSTAWOWA
Wykonanie zabezpieczeń Kuźni Wodnej od początku 
wymagało udziału wielu podmiotów, ale najważniejsze 
były prace hydrotechniczne. Te wykonały Gdańskie 
Wody, pogłębiając zbiornik wodny, podwyższając tamę 
zabezpieczającą budynek. Kuźnia Wodna ma także baj-
pas, dzięki któremu w czasie ulewnych deszczów, moż-
na awaryjnie odprowadzić nadmiar wody. Sam budynek 
został wzmocniony, ma też nowy dach. Z kolei w jego 
wnętrzach powstała nowa wystawa stała, z nowymi eks-
ponatami, a główną atrakcją będą działające zabytkowe 
młoty wodne z XIX wieku.

WYJĄTKOWE MŁOTY WODNE
Kuźnia Wodna w Oliwie po raz pierwszy była wzmianko-
wana w 1597 r. Początkowo była własnością opactwa cy-
stersów w Oliwie, później zmieniała właścicieli. W 1945 r. 
została zniszczona, ale zachowały się XIX wieczne, 250-ki-
logramowe młoty wodne. Ich ponowne uruchomienie od 
2018 roku było jednym z głównych celów muzealników.

- To, co oryginalne i wyjątkowe w Kuźni, to właśnie
dwa młoty wodne, które wprawiają w ruch wody Potoku 

OLIWSKA KUŹNIA WODNA WRÓCIŁA NA MAPĘ 
TURYSTYCZNĄ GDAŃSKA – PO PIĘCIU LATACH OD 
ZAMKNIĘCIA, TA POŁOŻONA MALOWNICZO ATRAKCJA 
ZNÓW JEST OTWARTA DLA ZWIEDZAJĄCYCH.

  Otwarty ponownie obiekt będzie początkowo czynny w sezonie letnim. Fot. Dariusz Kula



  W zabezpieczonym i zrewitalizowanym budynku można zobaczyć nową wystawę stałą, a także sprawne, 
zabytkowe 250-kilogramowe młoty. Fot. Grzegorz Mehring
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Ceny biletów indywidualnych wynoszą 
8 zł (normalny) i 4 zł (ulgowy). Posiadacze 
Karty Mieszkańca mogą skorzystać nieod-
płatnie z oferty zwiedzania.   
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THE WATER MILL 
IN OLIWA REOPENS

After five years of its closing, the beautifully 
situated Water Mill in Oliwa reopens for visitors.

The Water Mill in Oliwa, which had belonged 
to the National Museum of Technology in 
Warsaw, was handed over to the Museum 
of Gdańsk in 2018. It was about two years 
after the flood in July 2016, which caused 
severe damage to the building.

Oliwskiego. W przeciągu trzech lat, niemal-
że od zera, gromadziliśmy nowe eksponaty 
związane z wyposażeniem warsztatu kowala. 
Tylko tu zobaczymy narzędzia związane z pra-
cą znanego gdańskiego kowala, Leonarda 
Dajkowskiego – podkreśla Remigiusz Pacer, 
kierownik Kuźni Wodnej. – Jeszcze w tym 
roku postaramy się zorganizować weekendo-
we warsztaty kowalskie, skupiając się na ca-
łym rzemiośle wysokotemperaturowym.

DO 18 WRZEŚNIA MOŻNA 
ZWIEDZAĆ CODZIENNIE
Kuźnia Wodna w Oliwie jest otwarta codzien-
nie do 18 września, w godz. 10.00-19.00. Na 
miejscu jest dostępny przewodnik, który opo-
wiada o historii obiektu i omawia zagadnienia 
związane z pracą kowala. Zwiedzenie obiektu 
zajmuje około 20-30 minut.

‘We hope that the Water Mill will become one 
of the “living” historical attractions of Gdańsk, 
showing the industrial past of the city. There 
used to be several dozens such water mills in 
the region. But we have ambitious plans for 
this one. After Ernsttal Court is renovated, we 
want the Water Mill to be one of Gdańsk land-
marks, promoting the city legacy in the coun-
try, and a venue of events addressed to the local 
community, organised in cooperation with the 
blacksmith circle,’ says Waldemar Ossowski, 
CEO at the Museum of Gdańsk. ‘The building 
will reopen this summer after the first stage of 
safety and renovation works is completed.’

HEIGHTENED DAM AND 
A NEW EXHIBITION ROOM
The safety works in the Water Mill involved a lot 
of different entities, but hydrotechnical works 
were the priority. The works were performed 
by Gdańskie Wody. The company dredged the 
reservoir and heightened the dam securing the 
building. The Water Mill has a bypass, which 
makes it possible to drain excess water during 
heavy rain. The building was reinforced, and 
a new roof was built. Now, the mill houses a new 
permanent exhibition with new exhibits, whose 
main attraction will be working historical water 
hammers from the 19th century.

EXCEPTIONAL WATER 
HAMMERS
The Water Mill in Oliwa was first mentioned 
in 1597. At first, it belonged to the Cistercian 
Abbey in Oliwa; later, it changed hands many 
times. It was destroyed in 1945, but its 19th-cen-
tury water hammers weighing 250 kilograms 
survived. Their reactivation from 2018 was 
one of the main goals of the museologists.

‘The two water hammers which set water in 
the Oliwski Stream in motion are the site high-
light. We were collecting the new exhibits relat-
ing to blacksmithing workshops for three years. 
We practically started from scratch. Other one-
of-a-kind exhibits include tools of a  famous 
Gdańsk blacksmith, Leonard Dajkowski,’ said 
Remigiusz Pacer, Manager of the Water Mill. 
‘We will do our best to organise weekend black-
smithing workshops later this year, focused on 
the entire high-temperature tasks.’

OPEN EVERY DAY UNTIL 
18 SEPTEMBER
The Water Mill in Oliwa is open every day from 
10 to 19 until 18 September. It offers guid-
ed tours, during which you can get to know 
the history of the site and learn something 
about blacksmithing. The visit takes about 
20-30 minutes.

Ticket prices are PLN 8 (full ticket) and PLN 4 
(reduced ticket). Holders of the Inhabitant’s 
Card are entitled to free entry to the site.   

O KUŹ N I M YŚLI M Y JEDNA K SZER ZEJ. 
CHCEM Y BY W PR Z YSZŁOŚCI, PO 
ZAGOSPODA ROWA N IU DWORU 
ER NST TA L, BY ŁA ONA ATR A KCJĄ 
W Y RÓŻ N I A JĄCA GDA ŃSK IE 
DZIEDZICTWO W SK A LI K R A J U.



POZ WÓL SOBIE NA 
PRZYJEMNOŚĆ Z NOWĄ 
OFERTĄ KREDYTOWĄ
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zasy wydawania tylko tego, co mamy 
na koncie to zamierzchła przeszłość. 
Wyobraźmy sobie rzeczy wistość, 

w której każdy kupuje mieszkanie za go-
tówkę, mamy latające samochody i wszy-
scy żyją w zgodzie.

Taki świat nie istnieje. Istnieje natomiast 
potrzeba, a nawet konieczność, posiadania 
sporej ilości gotówki w krótkim czasie. Warto 
w tym przypadku wybrać pewne i opłacalne 
źródło. Podobnie jak w przypadku wyboru 
kredytu hipotecznego, kiedy to instytucja fi-
nansowa, w której mamy swoje główne konto 
nie jest w stanie zaoferować nam najlepszych 
warunków; tak i w przypadku kart kredyto-
wych warto zrobić mały rekonesans w poszu-
kiwaniu tej jednej i jedynej.

Według prestiżowego rankingu kart kre-
dytowych portalu Money.pl na czerwiec 2021 
– jest tylko jeden zwycięzca. To właśnie karta
kredytowa banku BNP Paribas została uzna-
na za najbardziej opłacalną i najpraktyczniej-
szą ze wszystkich kart dostępnych na rynku.

Dostępność dodatkowej gotówki to w dzi-
siejszych czasach sposób, by nie czekać na 
wymarzone życie, ale wieść je już teraz! 
Naprawdę nie ma żadnego sensownego po-
wodu, by czekać na wymarzone wakacje do 
czasu emerytury, gdy uzbieramy już na ho-
tel, przelot i wynajęcie auta na miejscu. Już 
dziś pozwólmy sobie rozpieścić samych sie-
bie. Podarujmy sobie na luksus, na który nie 
trzeba czekać.

Tym bardziej, że karta banku BNP Paribas 
jest wyjątkowo przyjazna dla podróżnych. 
Dostępna jest bowiem na całym świecie i jej 
użytkowanie nie wiąże się z kosztami jej posia-
dania. Oznacza to, że za każdym razem, gdy 
użyjemy karty podczas pobytu w słonecznej 
Hiszpanii, mroźnej Islandii czy magicznego 
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Paryża, nie czekają nas niespodzianki spod 
znaku – sorry, taki mamy kurs. Przy każdej 
transakcji pobierana będzie z naszej karty 
kwota według kursu banku, więc możemy 
mieć pewność ile zostanie pobrane z nasze-
go konta. Gdy jesteśmy już przy podróżach 
– posiadanie karty BNP Paribas uprawnia nas
także do dobrowolnego, grupowego ubezpie-
czenia oraz wsparcia assistance w przypadku 
sytuacji nieprzewidzianych, jakie mogłyby 
nas spotkać za granicą. Warto również wspo-
mnieć o programie mamBonus. Każda zło-
tówka zapłacona kartą banku BNP Paribas
to punkty, które możemy wydać na bilety do
kina, vouchery, a nawet podróże.

Jeśli zatem nie chcemy czekać na to aż 
luksus nas znajdzie po latach i nie lubimy 
patrzeć jak omija nas życie – czemu by nie 

spróbować realizować swoich marzeń i pa-
sji już teraz? Bank BNP Paribas proponuje 
opłacalne rozwiązania, które w połączeniu 
z atrakcyjnym programem lojalnościowym 
są ofertą nie do przebicia. Życie mamy jedno, 
więc jeżeli mamy z niego w pełni korzystać to 
nie warto na tym oszczędzać.   

INFORMACJE DODATKOWE
RRSO: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 

wynosi 9.87%, całkowita kwota kredytu (bez 

kredytowanych kosztów) 29500 zł, całkowita kwota 

do zapłaty 31210 .28 zł, oprocentowanie zmienne 

7.2% , całkowity koszt kredytu 1710 .28 zł, (w tym: 

odsetki 1310 .28 zł, miesięczna opłata za kartę 

0 zł ) , 11 miesięcznych rat równych w wysokości 

po 2601 .23 zł, 12 rata w wysokości 2596.75 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 8.06 .2021 r.

D O S T ĘPNO Ś Ć 
D ODAT KOW E J 
G O T ÓW K I T O 
W DZ ISI E JSZ YC H 
CZ A SAC H SP O S ÓB , 
BY N I E CZ EK AĆ 
NA W Y M A R ZON E 
Ż YC I E , A L E W I E Ś Ć 
J E J UŻ T ER A Z! 



isła to cudowna rzeka pełna za-
skakujących i czarujących miejsc, 
a  z  nami poznasz ją najlepiej. 

Dzięki współpracy z Rajem w Niebie, jed-
nym z najciekawszych warszawskich kon-
ceptów gastronomicznych, oferujemy nie-
zapomniane rejsy połączone z kolacją na 
wodzie, które zapadną na długo w pamięci 
Twoich gości. 

Rejsy widokowe przez Warszawę pozwo-
lą Ci na nowo odkryć to miasto z zupełnie 
nowej, wiślanej perspektywy. Romantyczne 
zachody słońca ze stołeczną panoramą w tle, 
czy odkrywanie dzikich plaż i wysp z lampką 
zimnego Prosecco w dłoni - to tylko początek 
tego, co możemy dla Ciebie zrobić.    

M I E J S C A  /  P L A C E S
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 REZERWACJE: 
rezerwacje@flota511.pl 
796081962
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#ZRÓWNOWAŻONA

RECENZJA KSIĄŻKI “MODOPOLIS, DLACZEGO TO, CO NOSIMY, MA ZNACZENIE”



V E S P E R  H O U S E  H O T E L

jak nawiązanie do XVIII-wiecznego Bawełno-
polis w Manchesterze, które było pierwszym 
wielkim ośrodkiem wytwórczym, a kierujący 
nim potentaci traktowali pracowników fabry-
ki jak niewolników. Z drugiej strony autorka 
nawiązuje do ekspresjonistycznego filmu 
“Metropolis” Fritza Langa, który w dystopij-
nej opowieści zademonstrował groźne skutki 
braku równowagi społecznej i ekonomicznej.  

Bawełnopolis i Metropolis w swoim cza-
sie ucieleśniały kapitalizm napędzany wy-
łącznie żądzą zysku. Dzisiejsze Modopolis 
to równocześnie Manchester i miasto Langa 
– w skali globalnej.

Opowieść wysnuta przez Thomas poka-
zuje, jakie czynniki wpływały przez stulecia 
na zmiany w obrębie praktyk modowych 
marek, produkcji ubrań czy uprawy roślin. 
Jednocześnie wskazuje jak niewiele różni się 
współczesny model zarządzania i produkcji 
odzieży od stosunkowo zamierzchłych cza-
sów jakimi były początki uprzemysłowienia 
oraz powstanie pierwszych maszyn i fabryk. 
Co za tym idzie? Nieodwracalna w skutkach 
katastrofa ekologiczna i cierpienie wielu 
osób. Autorka punktuje branżę, wymieniając 

ana Thomas, autorka książki “Modo-
polis, dlaczego to, co nosimy, ma zna-
czenie”, która ukazała się nakładem 

Wydawnictwa Literackiego, na pierwszych 
stronach książki wspomina o pewnym para-
doksie: pisząc książkę dotyczącą modowych 
praktyk stosowanych przez państwa Zacho-
du, ma na sobie czarną sukienkę z białym 
kołnierzykiem uszytą w Bangladeszu. Ja rów-
nież, pisząc te słowa, siedzę w czarnej dziani-
nowej sukience pochodzącej z Chin. I choć 
świadomość na temat mody odpowiedzialnej 
wzrasta z dnia na dzień, niełatwo jest wydo-
stać się z pułapki kupowania taniej odzieży 
produkowanej w sposób niezrównoważony 
i ulegania zakupowym trendom.

— Panuje oczekiwanie, że dotrzymasz kro-
ku zmieniającym się nieustannie trendom, że 
posłuchasz natarczywego szeptu „Wpadnij 
po coś nowego” — mówi Dilys Williams, dy-
rektor Centrum Mody Zrównoważonej przy 
Londyńskiej Szkole Mody. — Wedle pierwot-
nej, preindustrialnej definicji słowo fashion 
oznaczało wspólne, zbiorowe wykonywanie 
czegoś; przyjazną, towarzyską aktywność 
sprzyjającą wzajemnej komunikacji. Dziś 
stało się synonimem produkcji, marketingu 
i konsumpcji odzieży — silnie uprzemysłowio-
nego procesu zarabiania pieniędzy. 

Z pomocą przychodzi nam Thomas, która 
z reporterskim zacięciem opowiada histo-
rie ludzi i  marek, mających szansę zmie-
nić branżę mody na zawsze. Modopolis to 
przede wszystkim przewodnik porząd-
kujący wiedzę na temat branży odzieżowej 
z punktu widzenia ekonomii, etyki i ekologii 
- nie tylko dla fanów mody czy przedstawicie-
li branży. To obszerne kompendium (bo ma 
prawie 400 stron!) prowadzi nas przez histo-
rię uprzemysłowienia i automatyzacji produk-
cji ubrań, powstawania szybkiej mody oraz 
opowieści o modowych gigantach (takich jak 
Zara, Levi Strauss). Czyli o wszystkich tych 
czynnikach, które doprowadziły do nadmier-
nego konsumpcjonizmu i globalizacji, a także 
do rozpowszechnienia modelu biznesowego 
zwanego modą “szybką”(fast fashion). 

Autorka nie pozostawia nas w niedosycie 
– opowiada również o drugiej stronie meda-
lu. Przedstawia kulisy kształtowania się mody 
etycznej i zrównoważonej, oddając głos jej 
przedstawicielom – od hodowców ekologicznej 
bawełny, przez zaangażowane marki takie jak 
Stella McCartney czy Reformation, po informa-
tyków zajmujących się kodowaniem projektów 
ekologicznych ubrań drukowanych w drukar-
kach 3D. Takie dwie perspektywy składają się 
na obraz współczesnego “modopolis”.

HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY
Czym właściwie jest? Autorka intryguje swo-
imi inspiracjami, bo modopolis to nic innego 

MOD OP OL I S  T O  PR Z E DE  WS Z YS T K I M 

PR Z EWOD N I K  P OR Z Ą DK UJĄC Y 

W I E DZ Ę  N A  T E M AT  B R A NŻ Y 

ODZ I E Ż OW E J  Z   PU N KT U  W I DZ E N I A 

E KO N OM I I ,  E T Y K I  I   E KOL O GI I  - 

N I E  T Y L KO  DL A  FA N ÓW  MODY  C Z Y 

PR Z E D S TAW IC I E L I  B R A NŻ Y. 

jej główne grzechy takie jak nadprodukcja czy 
słaba jakość ubrań. Przede wszystkim jednak 
koncentruje się na przenoszeniu produkcji 
do Azji Wschodniej w celu obniżenia kosztów 
produkcji (kosztem warunków pracy robotni-
ków), negatywny wpływ mody na środowisko 
naturalne i skutki ekonomiczne.

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY 
I GRZECHY BRANŻY
By zbadać sytuację od podszewki, Thomas 
podróżuje na Wschód, po Europie i po Sta-
nach Zjednoczonych – rozmawia z projek-
tantami, twórcami, dyrektorami marek, 
producentami oraz hodowcami. Dzięki temu 
książka nabiera autentycznego charakteru, 
pokazuje, że za opisanymi historiami stoją 
prawdziwi ludzie, jak na przykład ocaleńcy 
z katastrofy z Rana Plaza w 2013 roku, którzy 
opowiadają o swojej traumie po zawaleniu się 
fabryki i dramatycznych warunkach pracy. 
Historie ludzi pracujących w fabrykach mro-
żą krew w żyłach – Thomas oddaje im głos, 
dzięki czemu dowiadujemy się jak szkodliwy 
wpływ na ich zdrowie (zarówno psychicz-
ne, jak i fizyczne) ma praca. 

D



— Betonowy sufit spadł mi na rękę, włosy wciągnę-
ła maszyna — opowiadała. — Wyplątałam je po wielu 
wysiłkach, ale ręki nie zdołałam uwolnić. — Szesna-
ście godzin później uratowali ją sąsiedzi, którzy przy-
łączyli się do setek osób spontanicznie pomagających 
w akcji ratowniczej. — Przybyli z metalowymi pręta-
mi i rurami i mnie wydobyli — wspomina. — Opowia-
dali, że moje wnętrzności poniewierały się wszędzie 
dokoła. Zemdlałam i ocknęłam się po dwudziestu 
siedmiu dniach.

Ten obrazoburczy charakter książki uświadamia nam, 
jak wiele marek, z których korzystamy na co dzień, (a któ-
re chwalą swoje “ekologiczne” praktyki) tak naprawdę 
komunikuje tylko wybrane działania, ukrywając przed 
opinią publiczną prawdziwe dane na temat kulis swojej 
produkcji. Autorka tłumaczy też, jak negatywny wpływ na 
środowisko ma nadprodukcja odzieży (Co dzieje się z nie-
sprzedanymi ubraniami? Gdzie trafiają nasze stare ubra-
nia?), produkcja odzieży ze sztucznych materiałów (polie-
ster, nylon), szkodliwość zawartych w odzieży barwników 
(na przykład w dżinsie) czy uprawy zwykłej bawełny:

Bawełna nieekologiczna — zwana w branży „konwen-
cjonalną” — to jedna z najbardziej szkodliwych upraw 
rolniczych. Na jej ochronę idzie jedna piąta środków owa-
dobójczych — oraz ponad 10 procent pestycydów — choć 
zajmuje zaledwie 2,5 procent gruntów ornych świata. 
Osiem z 10 najpowszechniej stosowanych w USA pesty-
cydów bawełnianych zostało zakwalifikowanych przez 
Światową Organizację Zdrowia jako „niebezpieczne”. 
Konwencjonalna bawełna ma też niebywałe pragnienie: 
wyhodowanie jednego kilograma pochłania przeciętnie 
10 tysięcy litrów wody. Do jej przetworzenia potrzeba jesz-
cze więcej: około 19 tysięcy litrów na wytworzenie jednego 
T-shirtu i pary dżinsów. Jeśli produkcja odzieży utrzyma 
obecne tempo, w roku 2030 zapotrzebowanie na wodę 
o 40 procent przewyższy światowe zasoby.

JEST NADZIEJA, SĄ I MOŻLIWOŚCI
Thomas nie koncentruje się jednak tylko na grzechach 
branży. Dużą część książki zajmują opisy praktyk, które 
można współcześnie wykorzystywać, aby zmienić sytu-
ację. Oprócz przytoczenia katastrofalnych danych i przy-
puszczeniach “co wydarzy się w x roku, jeśli będziemy 
dalej bazować na modelu fast”, autorka proponuje też 
odmienną perspektywę – tę bardziej optymistyczną. Po-
kazuje, że możliwa jest produkcja organiczna, niekorzy-
stanie z wyrobów odzwierzęcych. Dzięki nowoczesnym 
technologiom – tworzenie nowych materiałów, czy robo-
tyzacja i zastąpienie nieetycznych metod produkcji nowy-
mi praktykami. 

Wśród rozwiązań, które mogą odmienić negatywne 
w skutkach modowe “polis” autorka proponuje wykorzy-
stanie ekologicznych upraw, recykling, upcykling, dru-
karki 3D, sztucznie wyprodukowaną skórę naturalną, 
przedłużanie życia odzieży oraz...tutaj kieruje swoje sło-

J E Ś L I  PRODU KC JA  ODZ I E Ż Y 
U T R Z Y M A  OB E C N E 

T E M P O,  W   ROK U  2030 
Z A P O T R Z E B OWA N I E  N A  WODĘ 

O   40  PRO C E N T  PR Z EW Y Ż S Z Y 
Ś W I AT OW E  Z A S OBY.
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wa, do każdego z nas: wypożyczanie ubrań. 
I to właśnie ta ostatnia praktyka jest według 
autorki najbardziej zrównoważonym i ekolo-
gicznym posunięciem. 

Jeśli Internet i media społecznościowe 
zapoczątkowały demokratyzację mody, to 
wypożyczanie tę tendencję umocniło. Otwo-
rzyło uboższym konsumentom (nawet jeśli 
krótkotrwały) dostęp do najmodniejszej, 
luksusowej i stylowej odzieży z tej samej pół-
ki, z jakiej zawsze korzystali bogaci — a w do-
datku n a t y c h m i a s t  i za ułamek (często 
zawyżonej) ceny. Jedyne artykuły, z których 
zakupu nigdy nie zdołamy zrezygnować, to 
bielizna, stroje nocne i kąpielowe oraz obu-
wie. Wypożyczanie bardziej niż inne modele 
biznesowe pozwala spełnić marzenie redak-
tor „Vogue’a” Anny Wintour, by dać jak naj-
większej liczbie ludzi szansę zakosztowania 
Mody przez duże „M”. I to na co dzień”.

Autorka, która na koniec książki nie siedzi 
już w ubraniach “made in China”, a w wypo-
życzonym kostiumie od Panoply – paryskiej 
wypożyczalni ubrań high fashion, zachęca 
do  tego, by wprowadzić minimalną zmianę 
do swojego życia i kupować bardziej świado-
mie. Co więcej, nie chodzi o to, by przestać 
nabywać całkowicie i drastycznie zmienić 
swoje życie z dnia na dzień – chodzi o wpro-
wadzenie pewnych nowych nawyków zmie-
rzających do obniżenia konsumpcji, o czym 
również wspomina Thomas. 

Dlatego autorka nie pozostaje tylko w uto-
pijnym świecie, gdzie każdy może wytwarzać 
i kupować ubrania ekologiczne. Wskazuje też 
na trudności, z jakimi mierzą się projektanci 
i producenci oraz minusy takiego podejścia:

Zastosowanie etycznego modelu biznesu 
nie jest najbardziej “dochodowym” sposobem 
na prowadzenie firmy — przyznaje [projek-
tantka mody, Natalie Chanin]. Napotkała na 
swojej drodze niejedną Kasandrę przekonują-
cą, że w kraju nie da się stworzyć nieprzerwa-
nego łańcucha dostaw. 

SZYBKA MODA W POLSCE
Książka dotyczy głównie wielkich ośrod-
ków w Stanach Zjednoczonych i dużych 
ośrodków europejskich. Czy można zatem 
sytuację przenieść na grunt polski? Warto 
zaznaczyć, że na naszym rodzimym rynku 
książek tego typu nie ma. Wystarczy spoj-
rzeć na poradnik Joanny Glogazy “Slow fa-
shion. Modowa rewolucja”, który bardziej 
niż na edukacyjność i szerszą perspekty-
wę dotyczącą branży, ukierunkowany jest 
na treści poradnikowe dotyczące świado-
mego budowania własnej garderoby. Od 
czegoś jednak warto zacząć. Thomas wspo-
mina, że punktem wyjścia do zmniejsze-
nia nadkonsumpcji jest odnalezienie wła-
snego stylu. 

Warto zwrócić uwagę na zastosowanie 
terminu “szybka moda” jako tłumaczenie 
“fast fashion”. Brzmi on jeszcze świeżo, nie 
do końca naturalnie. Na rynku polskim co-
raz więcej mówi się o modzie zrównoważo-
nej, najczęściej jednak w kontekście mody 
vintage. Polska to stosunkowo młody rynek 
w branży współczesnej mody ekologicznej 
(wystarczy zwrócić uwagę na liczbę projek-
tantów, marek, publikacji na ten temat czy 
wydarzeń tematycznych) i  jeszcze zajmie 
nam trochę czasu zanim przejdziemy od za-
chłyśnięcia się sieciówkowymi podróbkami 
w stronę modelu slow. Choć już teraz możemy 
trafić na pozycje takie jak “Ekoszafa. Ubieraj 
się dobrze” Elizabeth L. Cline. By przekonać 
się, w którym miejscu jesteśmy i wysnuć od-
powiednie wnioski, wystarczy spojrzeć na 
metki polskich sieciówek. Grunt to świado-
mość co i kto stoi za ubraniem, które mamy 
w szafie. I perspektywę niekoniecznie zmieni 
limitowana linia “eko”. 

Tym bardziej każdy z nas powinien się-
gnąć po Modopolis. Książka zdecydowanie 
warta uwagi ze względu na potraktowanie 
tematu w skali mikro i marko. Łamanie praw 
człowieka, dewastacja środowiska i ekonomii 
– to cechy systemu głęboko przesiąkniętego 
patologią. Autorka nie koncentruje jednak
swojej uwagi tylko na krytyce aktualnej sytu-
acji branży. Pokazuje rozwiązania, naprowa-
dza, poszerza wiedzę i świadomość. Nie jest 

też kategorycznie jednostronna – wskazuje 
na dobre i złe praktyki nawet w obrębie jed-
nego producenta, co wskazuje na szerokie 
spojrzenie, prezentujące pełny obraz sytuacji. 
A za pomocą historii ludzi z każdej ze “stron” 
medalu, pokazuje pewną alternatywę. Buduje 
poczucie, że wiedza o przeszłości pomoże po-
prawić kondycję i przyszłość naszego “modo-
polis” i naszej planety. 

Nam, konsumentom, prz y pada k lu-
czowa rola. Pora porzucić bezmyślne za-
kupy i zastanowić się nad tym, co robi-
my — w sensie kulturowym i duchowym. 
Chcąc przyspieszyć zmianę, musimy sobie 
uświadomić, w jaki sposób znaleźliśmy się 
w obecnym punkcie. Musimy przyjrzeć się 
branży o nazwie Modopolis. Tylko wtedy 
zdołamy coś zmienić na lepsze. Na pytanie: 
„Co mam dzisiaj na siebie włożyć”, powin-
niśmy umieć odpowiedzieć kompetentnie 
i z nutką dumy. Nie przywiązywaliśmy wagi 
do tego, co nosimy, lecz możemy ubierać 
się świadomie. Pora, by w końcu zaczęło 
nas to obchodzić.

DANA THOMAS to amerykańska 
dziennikarka modowa mieszkająca na 
stałe w Paryżu. Jest autorką książki 
“Deluxe. Dlaczego luksus stracił blask”, 
który był światowym bestsellerem 
i niestety nie jest już aktualnie wydawany 
w języku polskim. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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OCHRA 
I MIĘKKOŚĆ.
HOTEL 
VESPER 
HOUSE

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

PRZESTRZEŃ PEŁNA TEKSTUR, 
TAKTYLNA I MIĘKKA. TAKIE SĄ WNĘTRZA 
VESPER HOUSE, NOWEGO PUNKTU MA 
HOTELOWEJ MAPIE GDAŃSKA.



V E S P E R  H O U S E  H O T E L

nastroju. Wraz z panią inwestor zdecydowa-
liśmy się kolorystycznie podzielić pokoje na 
dwa typy. Przy takim zabiegu naturalnym 
działaniem jest zmiana wykładziny i tek-
styliów,  przy pozostawieniu identycznych 
kolorów okładzin drewnianych i mebli. Do 
tego zabiegu użyliśmy print Paper Silk z ko-
lekcji Arts & Crafts – to wykładzina wyrazi-
sta  i jednocześnie  tajemnicza -  przypomina 
powiększone pod mikroskopem botaniczne 
wzory, pasowała idealnie. 

Czerwienie i beże Canvas, kontrast grana-
tu Paper Silk – decyzja, która ustawiła nam 
od początku wnętrza hotelu i sprawiła że 

ojąca paleta kolorystyczna, bazująca 
na miękkich beżach i odcieniach na-
turalnego drewna to zawsze rozwią-

zanie gwarantujące dobre samopoczucie 
osób przebywających we wnętrzu. W hotelu 
Vesper autorzy projektu poszli o krok dalej, 
dodając do koncepcji przestrzeni wymiar 
sensoryczny, aktywizujący zmysł dotyku. 
Wszystkie powierzchnie czerpią z inspira-
cji natury, rękodzieła i miękkich, tkanych 
dzieł sztuki.

OCHRA I GRANAT. PALETA 
KOLORYSTYCZNA DLA 
SZUKAJĄCYCH WYTCHNIENIA
Bazą kolorystycznej przestrzeni projektu 
stały się ciepłe beże, szarości i naturalna 
barwa drewna dębu. Drewniana okładzina 
otrzymała dodatkowy wymiar dzięki uło-
żeniu w klasyczną jodełkę. W tej bezpiecz-
nej, kojącej palecie łagodnie zaznaczają się 
odcienie szarego błękitu, granatu i ochry, 
budując swobodny, sprzyjający odpoczyn-
kowi nastrój. Akcenty w spokojnym, ciem-
nym odcieniu czerwieni nadają przestrzeni 
plastyczności i głębi. Jednak to, co w pro-
jekcie jest elementem decydującym o jego 
unikatowości, to wykorzystanie tekstur 
i struktur oraz nadanie całości niezwykle 
zmysłowego charakteru poprzez inspira-
cję tkaninami i wykorzystanie różnego ro-
dzaju splotów. Przemyślany wybór kolorów 
komplementują grafiki, nawiązujące nie 
tylko do palety barw, ale także do kompo-
zycji tekstur.

MAGIA TKANIN
Tapety o grafice inspirowanej drzeworytem, 
a dzięki temu nadające powierzchni ścian 
niezwykle ciekawą strukturę, grają z  za-
główkami, tapicerowanym tkaniną o gru-
bym splocie. Abażury lamp, także wykona-
ne z tkaniny, wkomponowują się w całość 
z biżuteryjnym wdziękiem. Wykładziny we 
wzorze Paper Silk z kolekcji Arts & Crafts 
marki Ege Carpets znakomicie wpisują się 
we wnętrza o inspiracji tkactwem i ręko-
dziełem. Jeszcze silniej ton nadają wykła-
dziny we wzorze Rewoven z kolekcji Canvas 
Collage, autorstwa Nicolette Brunklaus. 
Stanowiące hołd dla XIX-wiecznych tkanin, 
spowijają wnętrze miękką strukturą. Meble 
obite aksamitem dodają elegancji i poczucia 
luksusu. Wnętrze otula i koi.

„Dla niewielkich pokoi szukaliśmy wy-
kładziny o dużym wzorze, który optycznie 
miał powiększyć wnętrze. Wybór kolekcji 
Canvas Collage nasunął się nam niemal 
od razu – ta wykładzina ma niepowtarzal-
ny charakter, przypomina ciepły koc na 
zimowe wieczory, takie miały być wnętrza 
VESPER – miejskiego hotelu o domowym 
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...DZ I Ę K I  M Ą DR E M U, 

PR Z E M YŚ L A N E M U  PROJ E KT OW I , 

U DA Ł O  S I Ę  UZ YS K AĆ  W N Ę T R Z A 

O   N OWO C Z E S N Y M  C H A R A KT E R Z E , 

A L E  J E D N O C Z E Ś N I E  PR Z Y T U L N E , 

U Ł AT W I A JĄC E  ODP O C Z Y N E K 

I  O  P O N A D C Z A S OW E J  S T Y L I S T YC E .

pokoje różnią się, ale nie nudzą, pozostają 
spójne” – opowiada o projekcie Magdalena 
Szkarłat-Meszczyńska, właścicielka pracow-
ni Kolorplus, autorka projektu.   

„Goście bardzo doceniają projekt wnętrz 
hotelu Vesper House. W hotelach butiko-
wych, o  małych przestrzeniach, często 
problemem jest przeładowanie i nadmiar. 
Tutaj, dzięki mądremu, przemyślanemu 
projektowi, udało się uzyskać wnętrza o no-
woczesnym charakterze, ale jednocześnie 
przytulne, ułatwiające odpoczynek i o po-
nadczasowej stylistyce” – dodaje Anna Ga-
jewska, właścicielka hotelu. 

K
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ZAWARTOŚĆ WAKACYJNEJ WALIZKI JEST U WIĘKSZOŚCI URLOPOWICZÓW MNIEJ WIĘCEJ TAKA SAMA. KREM 
PRZECIWSŁONECZNY, CZAPKA Z DASZKIEM, KLAPKI, SPRAY PRZECIWKO KOMAROM, MOŻE JAKAŚ KSIĄŻKA. W KAŻDEJ 
WALIZCE, BEZ WYJĄTKU, ZNAJDZIE SIĘ TEŻ RZECZ, BEZ KTÓREJ WIĘKSZOŚĆ Z NAS W OGÓLE SOBIE WAKACJI NIE 
WYOBRAŻA - TELEFON KOMÓRKOWY. KONIA Z RZĘDEM TEMU, KTO CHOCIAŻ RAZ W ŻYCIU NA PYTANIE „NA PEWNO 
WSZYSTKO ZABRALIŚMY?” NIE ODPOWIEDZIAŁ „NAJWAŻNIEJSZE, ŻEBY BYŁ PORTFEL I TELEFON”. APLIKACJE 
REZERWUJĄ NAM POBYT W HOTELU, PODPOWIADAJĄ, GDZIE ZJEŚĆ OBIAD I JAKIEJ POGODY SPODZIEWAĆ SIĘ 
W NAJBLIŻSZYCH DNIACH. BA! W OGÓLE POZWALAJĄ NAM NA WAKACJE DOJECHAĆ (WYOBRAŻACIE SOBIE DOTARCIE 
GDZIEKOLWIEK BEZ PODPOWIEDZI GOOGLE MAPS?). BĄDŹMY JEDNAK SZCZERZY – KOMÓRKA SŁUŻY NAM NIE TYLKO 
DO TEGO, ŻEBY ZORIENTOWAĆ SIĘ W TERENIE CZY ZABUKOWAĆ NOCLEG. ZDECYDOWANIE CZĘŚCIEJ UŻYWAMY JEJ, 
ŻEBY SCROLLOWAĆ SOCIAL MEDIA, WSTAWIĆ NA INSTAGRAMA NOWE ZDJĘCIA ALBO SPRAWDZIĆ WIADOMOŚCI.

PODK A R PACK IE OFF-LINE

gdyby tak spędzić urlop bez smartfo-
na? Off-line? Bez brzęczących powia-
domień, obsesyjnego szukania zasięgu 

i główkowania nad zabawnymi hasztagami? 
Gdyby tak wrócić z wakacji nie tylko bogat-
szym o nowe, fantastyczne doświadczenia, ale 
po prostu wypoczętym? Czy to w ogóle może 
się udać? Może! Wystarczy, że na wakacje wy-
bierzecie się na Podkarpacie. Oto nasza krót-
ka lista podkarpackich atrakcji offline.

NIEBO PEŁNE GWIAZD
Kiedy w 1994 roku na skutek trzęsienia ziemi 
spora część Los Angeles pozbawiona została 
prądu, zaniepokojeni mieszkańcy masowo 
zgłaszali rozświetlającą nocne niebo anoma-

A lię. Owa anomalia okazała się w rzeczywisto-
ści…Drogą Mleczną - widoczną gołym okiem 
tylko dzięki temu, że okolica pogrążyła się 
(pierwszy raz od dziesiątek lat) w całkowitej 
ciemności. Jeśli mieszkasz w mieście (i to nie-
koniecznie tak dużym, jak Los Angeles), na 
Twoim niebie nie pojawi się ani Droga Mlecz-
na, ani w ogóle jakakolwiek gwiazda. Noce 
w mieście są po prostu zbyt jasne.  

Jeśli chcecie spędzić noc pod niebem, 
które wygląda jak z  fotografii NASA, wy-
bierzcie się Parku Gwiezdnego Nieba „Biesz-
czady” – jednego z ostatnich miejsc w Euro-
pie, gdzie noce, niezanieczyszczone łuną 
sztucznego światła, nadal są prawdziwie 
ciemne. 28 czerwca, dokładnie tydzień po 

najdłuższym dniu w roku, niebo w tym rejo-
nie stanie się w pełni rozgwieżdżone. Pojawi 
się na nim nie tylko Droga Mleczna, ale i sie-
dem tysięcy gwiazd, które będziecie mogli 
obserwować gołym okiem, bez potrzeby ko-
rzystania z jakiegokolwiek sprzętu. 

KRESOWA BIESIADA 
Żaden, nawet najbardziej zaawansowany 
technologicznie smartfon nie dostarczy Ci 
tylu emocji i niezapomnianych wrażeń, ile 
impreza na żywo. Szczególnie, jeśli w grę 
wchodzi huczna kresowa biesiada. 

Festiwal Dziedzictwa Kresów to organizo-
wany co roku cykl wydarzeń kulturalnych, 
związanych z historią, dziedzictwem oraz kul-

TEKST Ola Garlej  ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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sywnych muzycznych doznań ugasi koncert 
Meli Koteluk i Kwadrofonika (16.07).

GARNEK RĘCZNEJ 
PRODUKCJI 
Nasze kciuki codziennie wystukują na ekra-
nach smartfonów dziesiątki smsów, maili 
i komentarzy. Nic więc dziwnego, że po takim 
treningu wyćwiczone są do perfekcji. O poten-
cjale jaki drzemie w pozostałych ośmiu, zapo-
mnianych nieco palcach, przypomną Wam za-
jęcia w Bieszczadzkiej Szkole Rzemiosła. 

Nazwa „szkoła” nie jest w tym przypadku 
na wyrost. W budynku, w którym odbywają 
się zajęcia, na początku XX wieku faktycz-
nie mieściła się placówka edukacyjna. Od 
stu lat przeznaczenie miejsca pozostaje nie-
zmienne – każdy, kto tu trafi, wyjdzie stąd 
z nowymi umiejętnościami. W Uhercach Mi-
neralnych nauczycie się, jak utoczyć gliniany 
garnek, poznacie zasady przedwojennej kali-
grafii oraz dowiecie się, jak wypiekać trady-
cyjne podkarpackie bułeczki – proziaki. 

Sami widzicie – w potyczce na kreatora 
intensywnych doznań i niezapomnianych 
przeżyć, smartfon nie ma z Podkarpackim 
żadnych szans. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

A GDY BY TAK 
SPĘDZIĆ 

URLOP BEZ 
SMARTFONA? 

OFF-LI NE?

turą dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Obej-
muje szereg imprez plenerowych, koncertów, 
wystaw, warsztatów, inscenizacji, konferencji, 
prelekcji czy konkursów kulinarnych. Tego-
roczna, trzynasta już edycja, rozpocznie się 15 
lipca i będzie nie lada gratką dla fanów nieba-
nalnych muzycznych spotkań. 

16 lipca mury Zamku w Krasiczynie wy-
pełnią dźwięki utworów wybitnych polskich 
kompozytorów II połowy XIX i XX wieku - 
Karola Kątskiego, Karola Skarzyńskiego, 
Mieczysława Weinberga czy Ludomira Ró-
życkiego. Dwa dni później, za sprawą kra-
kowskiego zespołu Sholem, w klimatyczną 
muzyczną scenę zamieni się Rynek Mały 
w Lubaczowie. W refleksyjny, wyciszający 
nastrój wprawią Was łagodne głosy Kairos 
(zespół wystąpi 28 lipca w Cerkwi Św. Mi-
kołaja w Lubaczowie), a pragnienie inten-
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Pomagam pacjentom z kłopotami żywieniowym.
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czego bierze się nietolerancja laktozy? Kogo dotyczy bar-
dzo dzieci i dorosłych, kobiety czy mężczyzn? Otóż nie na 
to reguły, nietolerancja laktozy może dotknąć każdego. 

Jednak zanim wprowadzimy zmiany w naszej diecie trzeba to do-
kładnie sprawdzić aby nie eliminować z diety składnika, który nie 
wpływa negatywnie na nasz organizm.  Dzisiaj przyjrzymy się bar-
dziej zamiennikowi tradycyjnego mleka – takiemu, które owej lak-
tozy nie posiada lub posiada je w znikomych ilościach.

Dzięki temu, po wypiciu takiego mleka nie doświadczamy 
nieprzyjemności wynikających z występowania laktozy, bo jej 
tam po prostu nie ma. A my nadal możemy jeść płatki z mlekiem, 
czy pić białą kawę. No właśnie tylko, czy takie mleko ze zmienio-
nym składem to dobry pomysł? W końcu dzisiaj jest dostępne 
w większości najbardziej popularnych sklepach w Polsce.

Nietolerancja laktozy dzieli się na wrodzoną i nabytą. Dla tych 
pierwszych mleczny bohater dzisiejszego artykułu jest czymś świet-
nym i doskonale suplementuje w organizmie wapń. Dla drugich – 
zdrowych, którzy mogą nabyć nietolerancję poprzez sposób odży-
wiania, sięganie po produkty pozbawione laktozy nie jest wskazane.

A jak powstaje takie mleko?
To, że mleko nie zawiera laktozy, wcale nie wynika z modyfika-

cji genetycznych krów, czy uzyskiwania go w nienaturalne sposo-
by. Tak naprawdę wygląda to po prostu tak, że do mleka dodaje się 
enzym, który jest odpowiedzialny za trawienie cukrów w nim za-
wartych – laktazę. Dzięki temu nasz organizm nie ma problemu 
z radzeniem sobie z jego trawieniem, bo cukier ten jest już po tym 
procesie. Jednak uważaj, bo jeżeli nasz organizm nie musi zajmo-
wać się trawieniem laktozy, to znaczy, że nie potrzebuje wydzielać 
enzymów potrzebnych do trawienia tego cukru. A to znaczy mniej 
więcej tyle, że jeżeli bez powodu odstawisz ze swojej diety tradycyj-
ny nabiał bez powodów zdrowotnych, to możesz stracić zdolność 
organizmu do radzenia sobie z laktozą.

Co znaczy mniej więcej tyle, że wtedy rezygnacja z laktozy 
nie będzie już w Twoim przypadku modą, tylko obowiązkiem. 
Inaczej będziesz odczuwać objawy występujące u osób spożywają-
cych tradycyjne mleko, które nie tolerują laktozy.

Tak więc zmierzając do końca – mleko, jogurty, sery i inne pro-
dukty bez laktozy są w pełni zdrowe. Nie pochodzą od zwierząt mo-
dyfikowanych genetycznie, czy z nienaturalnych procesów obrób-
ki podczas produkcji. To po prostu mleko, w którym laktoza uległa 
już rozkładowi na skutek enzymu trawiennego zwanego laktazą. 
Obecnie nie ma powodów, by myśleć, że takie mleko szkodzi oso-
bom, które nie trawią cukru pochodzenia mlecznego.

Natomiast jeżeli tradycyjne mleko Ci nie przeszkadza i czujesz 
się dobrze po jego spożyciu – nie ulegaj modom, nie odstawiaj go 
na rzecz takiego bez laktozy. Bo odstawienie laktozy grozi tym, 
że Twój organizm przestanie ją tolerować!   

   VITA CENTRUM PERFECT DIET
kontakt@vitacentrum.eu  |  www.vitacentrum.eu
tel.500490046
84-240 Reda, ul. Obwodowa 29B/U2
www.facebook.com/VitaDietCatering
www.instagram.com/vitacentrum/
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itamina D obok witamin A,E,K 
należy do grupy witamin rozpusz-
czalnych w tłuszczach. W organi-

zmie ludzkim pełni wiele istotnych funkcji, 
a jej niedobór jest często równie szkodliwy co 
jej nadmiar. Można dostarczać ją z produkta-
mi żywnościowymi lub przez syntezę skórną. 
Należy jednak pamiętać, aby zapewnić so-
bie odpowiedni poziom witaminy D3 należy 
przebywać na słońcu co najmniej 15 minut 
w godzinach 10-15 w okresie od kwietnia do 
września. Należy natomiast wziąć pod uwagę 
niski poziom nasłonecznienia w tym okresie 
(w naszym kraju) oraz godziny, podczas któ-
rych najczęściej znajdujemy się w pracy.

Prawidłowy poziom witaminy D w or-
ganizmie człowieka warunkuje prawidło-
wą mineralizację kości, reguluje czynność 
wewnątrzwydzielniczą trzustki, nadner-
czy, tarczycy i przysadki. Wpływa na funk-
cjonowanie wielu układów oraz reguluje 
odpowiedź immunologiczną. Optymalny 
poziom witaminy D (25(OH)D) w surowi-
cy krwi mieści się w zakresie 30-50ng/ml. 
Zapewnia on nam prawidłową mineraliza-
cję kości, obniża ryzyko złamań, redukuje 
ryzyko wystąpienia raka prostaty, okrężni-
cy, jajników i piersi.

WITAMINA D3 A OTYŁOŚĆ
W ostatnich latach niedobór witaminy D3 wią-
że się z ryzykiem wystąpienia zespołu meta-
bolicznego: insulinooporność, dyslipidemia, 
nadciśnienie, otyłość, często prowadzące do 
rozwoju cukrzycy typu 2 oraz zawału mięśnia 

EWA 
JANUSZ

Z wykształcenia jestem dietetykiem 
klinicznym oraz technikiem farmaceutycznym. 
Studia magisterskie ukończyłam w Wyższej 
Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 
z tytułem dietetyk kliniczny. Doświadczenie 
w pracy z pacjentem zdobywałam pracując 
w prywatnym gabinecie dietetycznym. Swoją 
wiedzę poszerzam na wszelkich szkoleniach 
z dietetyki i suplementacji.

Pasjonuje mnie zdrowy styl życia oraz 
naturalna pielęgnacja. Wiele lat borykałam się 
z trądzikiem, dzięki temu narodziła się we mnie 
pasja do naturalnej pielęgnacji i suplementacji. 
Wtedy właśnie poznałam dobroczynny wpływ 
kwasów omega-3 oraz witamin A,D,E,K na stan 
mojej skóry.

W
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sercowego. W surowicy osób otyłych obserwu-
je się obniżony poziom witaminy D3.

WITAMINA D3 A CUKRZYCA
Istnieją liczne badania naukowe, które do-
noszą, że utrzymanie właściwej homeos-
tazy witaminy D i wapnia może mieć zna-
czenie w zapobieganiu insulinooporności 
i cukrzycy. Niedobór witaminy D3 zaburza 
funkcjonowanie komórek β wysp trzust-
kowych oraz wydzielanie insuliny, które 
sprzyja rozwojowi cukrzycy typu 2.

WITAMINA D3 A CHOROBY 
NOWOTWOROWE
Badania epidemiologiczne wykazują, że 
witamina D3 działa antykancerogennie 
i może zmniejszać częstość występowania 
chorób nowotworowych u osób, u których 
jej poziom jest nie mniejszy niż 30ng/ml 
surowicy krwi. Na podstawie randomizo-
wanych badań prognozuje się, że wzrost 
stężenia 25(OH)D3 we krwi do 40-60 ng/ml 
może zapobiec każdego roku wystąpieniu 
około 50 000 nowych przypadków raka.

WITAMINA D3 A PCOS 
(ZESPÓŁ POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW)
W  wielu badaniach wykazano, iż u  ko-
biet z  PCOS występuje niskie stężenie 
witaminy D3. Jej niedobór jest związany 
z dysregulacją metabolizmu wapnia, który 
wpływa na zahamowanie dojrzewania pę-
cherzyków jajnikowych u kobiet z PCOS, 
czego efektem są zaburzenia miesiączko-
wania oraz płodności.  

Zmiana trybu życia, zanieczyszczenia 
atmosferyczne, stosowanie filtrów prze-
ciwsłonecznych sprawia, że współczesny 
Europejczyk otrzymuje drobną część daw-
ki promieniowania UV, w porównaniu do 
tej, którą otrzymywali jego przodkowie. 
Niedobory witaminy D3 ciężko jest uzupeł-
nić z dietą, dlatego zaleca się stosowanie 
doustnej suplementacji witaminy D3 nie 
tylko w ramach prewencji krzywicy i osteo-
malacji, ale również chorób autoimmunolo-
gicznych i nowotworów. W Polsce zaleca się 
suplementację witaminy D3 w dawce 400-
2000 IU/ dobę w zależności od wieku oraz 
masy ciała.   

W I T A M I N Y  D 3  –  C O  W A R T O  O  N I E J  W I E D Z I E Ć



życia wędrówce, na połowie czasu,
Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, 
W głębi ciemnego znalazłem się lasu.”

Tu, drogi czytelniku, rozpoczyna się nasza wspólna 
wędrówka po Niebie - enigmatycznym lokalu zlokalizo-
wanym u zbiegu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu. 
Wkraczasz do dżungli (RAJ), gdzie z zewsząd otaczają 
cię tropikalne rośliny, a z wielkoformatowych ilustracji 
Katarzyny Łubińskiej spoglądają dzikie zwierzęta. Przez 
wysokie okna nieśmiało wpada światło dnia, przenika 
przez gąszcz liści i odbija się w oryginalnej, lustrzanej 
ladzie. Otaczają cię wysokie, obdrapane ściany, feria 
barw, bujna zieleń oraz złudzenia optyczne. Wszystko 
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"W

RAJ W NIEBIE
WARSZAWSKI

to sprawia, że nogi się pod tobą uginają. Szczęśliwie opa-
dasz na jedno ze starych krzeseł z miękką, welurową ta-
picerką. Wtedy dostrzegasz ziejącą w sklepieniu pokaźną 
“dziurę”. Czyżby powstała wskutek upadku Lucyfera? 
Zaprojektowane przez Kacpra Gronkiewicza wnętrze 
wprowadziło cię w rolę Dantego. Zgubiłeś się w pierwszej 
sali, polują na ciebie dzikie zwierzęta, lecz oto zza roku 
macha do ciebie Wergiliusz - czas rozpocząć wędrówkę po 
piekielnych kręgach. 

“Przeze mnie droga w miasto utrapienia,
Przeze mnie droga w wiekuiste męki,
Przeze mnie droga w naród zatracenia.
Jam dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki.”

TEKST Małgorzata Gastoł  ZDJĘCIA Mat. Prasowe  
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N IEBO TO MUZ Y K A I ŚW I ATŁO, 
KONTEMPLACJA I R A DOSNA 
EKSTA ZA. N IEGDYŚ 
MIEŚCIŁO SIĘ TU K I NO, 
DZIŚ N IEBO ORGA N IZUJE 
I MPR EZ Y, KONCERTY, 
PA N ELE DYSKUSYJ N E OR A Z 
POK A Z Y FILMOW E.

Stajesz przed ciężką, czerwoną kotarą, 
gdzie spotykasz Charona - przesympatycz-
nego pracownika lokalu, który wskaże ci 
drogę. Uchyla przed tobą poły kotary, za 
którą znajdujesz oblane czerwoną poświatą 
schody. Aby dotrzeć do PIEKŁA, paradok-
salnie musisz wspiąć się na wyższą kondy-
gnację. Znajdziesz tam trzy piekielne kręgi, 
każdy utrzymany w surowej, lecz niezwykle 
eleganckiej stylistyce. Mijasz ściany, na 
których wiszą oprawione w ozdobne, złote 
ramy abstrakcyjne kolaże artystki Barrakuz. 
Przechodzisz między grubymi, zwieńczonymi 
łukiem murami. Wreszcie siadasz wygodnie 
na satynowej, czarnej kanapie, podziwiasz 
olśniewającą złotą kopułę i słyszysz… nie, nie 
jęki cierpiących, lecz przyjemną, klubową 
muzykę dobiegającą ze złotej DJ-ki.   

“A ja o wtórym z królestw śpiew ułożę,
Gdzie się duch ludzki z grzesznej myje pleśni,
Gotując stanąć na niebieskim dworze.”

Choć piekło okazało się niebywale go-
ścinne, czas iść dalej. Wracasz na parter, gdzie 
znajduje się CZYŚCIEC (sala błękitna). Od pod-
łogi, przez ściany, aż po sufit, pomieszczenie 
zostało pomalowane na jednolity, pastelowy 
odcień bezchmurnego nieba. Niewielkie wnę-
trze optycznie powiększa tafla lustra. Znajduje 
się tu kilka prostych, minimalistycznych sto-
lików z krzesłami, które przywodzą na myśl 
salę lekcyjną lub poczekalnię. Czysty błękit 
i klarowność aranżacji sprawia, że wstępuje 
w ciebie spokój i nadzieja. Masz ochotę usiąść 
i… poczekać, ponieważ czujesz, że wkrótce 
spotka cię coś dobrego. 

“Wtem mię ogarnął jakby obłok mleczny:
Tuman błyszczącej, gęstej, zbitej bieli,
Skrzącej jak klejnot w poświacie słonecznej.”

Znalazłeś się w przestronnym, wysokim 
na blisko 8 metrów NIEBIE, w którym za-
chodzące słońce zabarwiło marmurową po-
sadzkę na delikatny odcień różu. Podzielony 
na sektory sufit zdobią malowidła, stop-
niowo przechodzące z błękitu w purpurę. 
Wysoko sklepione pomieszczenie, strze-
liste, zwieńczone łukiem okna i  barwy 
zmierzchającego nieba stwarzają niesamo-
wite wrażenie lekkości. Dostrzec tu można 
także akustyczne obłoczki. Niebo to muzyka 
i światło, kontemplacja i radosna ekstaza. 
Niegdyś mieściło się tu kino, dziś Niebo or-
ganizuje imprezy, koncerty, panele dysku-
syjne oraz pokazy filmowe.

Tak kończy się moja rola przewodnika 
i nasza wspólna wędrówka. Resztę zostawiam 
tobie, drogi czytelniku. Czy dasz się skusić 
nietuzinkowej aranżacji, która w spójny spo-
sób łączy elegancję z surowością, nowość 

ze starością, szlachetne materiały z nisko-
kosztowymi? W RAJskiej dżungli czeka na 
ciebie kolorowa odmiana PRLu sąsiadu-
jąca z klasycznym retro. W PIEKLE powita 
cię wybuchowa mieszanka surowego loftu 
i wytwornego art déco. Lekkie jak chmurka 

NIEBO oczaruje swoją subtelnością i lekko-
ścią. Pozwól porwać się tej metafizycznej 
scenografii “Boskiej Komedii”, rozgość się 
w jednej z czterech wyjątkowych sal i spróbuj 
wybornych dań, bo uczta w Raju w Niebie to 
gwarantowane niebo w gębie.    

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

   IG: www.instagram.com/rajwniebie/?hl=pl
   FB: www.facebook.com/rajwniebie/



daptacje prozy na potrzeby komiksu zazwyczaj wydają się 
kontrowersyjnym posunięciem. Gdzie przecież pomieści te 
wszystkie słowa i jak ująć w zamkniętych kadrach rozbudowa-

ne wątki, tak żeby nie pozbawić pracy charakteru pierwowzoru? W ob-
liczu tylu wątpliwości tym bardziej docenimy pracę Milesa Hymana, 
który nie tylko wziął na warsztat klasyczną pozycję literatury, ale tym 
samym zmierzył się z pracą swojej babci Shirley Jackson.  

Loteria klasyczne opowiadanie Shirley Jackson uważane przez co 
poniektórych za najsłynniejszą amerykańską, krótką formę prozator-
ską to przede wszystkim wspaniałe studium jak można budować napię-
cie i zwodzić odbiorcę. Pośród sielankowych krajobrazów amerykań-
skiej prerii znajduje się małe miasteczko, a jego mieszkańcy raz w roku 
spotykają się, by wziąć udział w specyficznej loterii. Finał historii zde-
cydowanie nie jest taki, jakim wszyscy oczekują. 

Sama komiksowa interpretacja autorstwa Milesa Hymana, specja-
listy od przenoszenia literatury na kolorowe strony jest przede wszyst-
kim minimalistyczną nowelą graficzną. Rysownik stara się prowadzić 
fabułę poprzez twarze postaci, ich mimikę, emocjonalne grymasy. 
W tym ascetyzmie jest metoda, ostatecznie czytelnik zostaje pochło-
nięty przez pastelowe kadry. Loteria nie traci na formie ani suspensie 
przez graficzną konwersję, jest równie piorunująca jako opowiadanie, 
bez wątpienia wciąż zaskakując. 

Strach ma wielkie oczy, a nie wszystko jest tym, czym może się wy-
dawać. Te banalne mądrości doskonale oddają wagę adaptacji komik-
sowej Loterii. Ten komiks nie jest skromnym towarem zastępczym, 
brykiem dla leniwych, to pełnowartościowe dzieło sztuki, rzucające 
nowe światło na legendarne opowiadanie.   
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Miłośnik komiksów, sztuki nowoczesnej 
i mieszanych sztuk walki, a w sekrecie 
prawnik. Uważa, że jeden obraz wart jest 
więcej niż 1000 słów, a gdy dodamy 
do niego dymek z tekstem to nawet 
1005. Postawił sobie za punkt honoru 
promowanie sztuki komiksowej, więc 
bądźcie tak mili i sięgnijcie po jeden.

KAMIL 
GIEDRYS

R ECE NZJA KOM IK SU: LOTER I A

A

CI ĄGNĄC 

LOS
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  Czesanie i stylizacje
  Diagnoza skóry głowy i włosów
  Koki i upięcia

  Strzyżenie damskie i męskie
 Koloryzacje / dekoloryzacje
  Rytuały pielęgnacyjne włosów

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

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

   tel. 780 107 920 & 22 290 41 80

http://www.klgaleria.pl


GOŁĄB 
PRZYSIADŁ 
NA FLADZE 
I  ROZMYŚLAŁ 
O ISTNIENIU

ewnego wczesnego listopadowego popołudnia, 
ubiegłego roku (a może to już dwa lata temu, 
pandemia sprawiła przecież, że w 2021 odbywa-

ło się Euro 2020), dnia 11. odbyło się święto, teoretycz-
nie nas wszystkich.

Zawsze tego dnia stolica wygląda niemal jak film po-
stapokaliptyczny, na zewnątrz pustki, ludzie gromadzą 
się w poszczególnych miejscach, zaznaczając flagą swój 
teren. Niektórzy uważają go za bezpieczny, a inny wręcz 
odwrotnie. Jest to niewątpliwie wydarzenie pełniące 
znaczną rolą w szczególności dla osób, pamiętających 
jeszcze czasy drugiej masakry światowej. 

Z jakiegoś powodu znalazłam się w centrum sto-
licy (dla niektórych centrum wszechświata), kro-
cząc w kierunku metra. Tuż obok pasażu znajdują się 
murki, na których można chwilowo przysiąść. Na to 
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KATARZYNA
PACZÓSKA

WIĘCEJ FELIETONÓW 
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zdecydowało się dwoje młodych ludzi. Ich atrybutem 
była niejaka flaga, jednak zmęczyli się na tyle, że po-
stanowili chwilę odetchnąć. Było dosyć ciepło, jednak 
murek, jak powszechnie wiadomo, może być całkiem 
nieprzyjemny (a  czasem i  niebezpieczny) dla ludz-
kiego kuperka. Dwójka postanowiła na nim usiąść, 
a w obawie o swoje pęcherze, pomiędzy betonem a cia-
łem rozłożyli jedyny filtr, jaki mieli pod ręką, mianowi-
cie biało-czerwoną flagę.

Zdarzenie zauważył dawny obrońca kraju, ubrany 
w mundur z wieloma oznakami. Niewątpliwie musiał 
zareagować, podchodząc oburzonym i strofując parę. 
Flaga jako symbol narodowy zasługuje na szacunek, 
można ją wywiesić z dumą albo nieść z czcią. Usiąść? 
Nie do pomyślenia. Trzeba wstać jak najprędzej, bo za-
brudzi się zdegenerowanymi umysłami, które nie znają 
pojęcia szacunku.

Pomiędzy trojgiem ludzi wywiązała się więc zago-
rzała dyskusja. Wybawiciel kraju, który nadal poczu-
wał się wybawicielem chciał, aby atrybuty, będące dla 
niego numerem jeden, były również numerem jeden 
dla każdego innego człowieka. Z nieukrywaną złością 
kazał młodym wstać z przedmiotu. Raz za razem. Para 
próbowała się tłumaczyć, jednak bezskutecznie. Po 
krótkiej (lecz nadal zbyt długiej) wymianie zdań wsta-
li, zabrali ze sobą flagę i odeszli.

W tym całym rabanie, starszy mężczyzna nie zauwa-
żył, że flaga pełniła funkcję obronną również dla pary. 
Chroniła ich kuperki przed zapaleniem pęcherza.   

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

E S T E T Y K A P R O W A DZ Ą D O Z A I N T E R E S O W A N I A 
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R OZ W I Ą Z A N I E 
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Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

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

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

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

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

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

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W
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-
wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapew-
ne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo. 

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 
REGULAR SECTION OF POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT

WAKACJE OTWARTE!
SUMMER HOLIDAY SEASON 
IS OPEN!

ERCAN – POMYSŁ 
NA CYPRYJSKIE WAKACJE

ERCAN – AN IDEA FOR 
A CYPRIOT HOLIDAY

Let’s travel
HELSINKI – HITOWA TRASA DO STOLICY 
FINLANDII PROSTO Z POZNANIA!

HELSINKI – A HIT ROUTE TO THE FINNISH
 CAPITAL DIRECTLY FROM POZNAŃ!

Let's look around Let’s fly

2021
Nº7
59

ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

ZDJĘCIE: 123RF.COM

ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

ZDJĘCIE: PIXABAY.COM
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SEZON WAKACYJNY W PEŁNI. PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA URUCHOMIŁ TEGO LATA REKORDOWĄ LICZBĘ POŁĄCZEŃ. 
W OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ ZARÓWNO LOTY REJSOWE, REALIZOWANE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW TRADYCYJNYCH I Z SEGMENTU 
EKONOMICZNEGO, JAK I LICZNE CZARTERY. TO SPRAWIA, ŻE KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE. AMATORZY SAMODZIELNEGO 
PLANOWANIA WAKACJI MAJĄ DO DYSPOZYCJI DESTYNACJE W NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNYCH TURYSTYCZNIE REGIONACH, 
A PREFERUJĄCY WYPOCZYNEK ZORGANIZOWANY MOGĄ WYBIERAĆ W BOGATEJ OFERCIE BIUR PODRÓŻY.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

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 A V E L

WAK ACJE OT WARTE!

• RYANAIR
Wśród połączeń obsługiwanych przez prze-
woźników niskokosztowych, największa siat-
ka dostępna jest w systemach rezerwacyjnych 
linii Ryanair.

Już od 2 lipca realizowane jest nowe połącze-
nie do chorwackiej Puli. Możemy polecieć też 
do znanego i lubianego przez Polaków Zadaru.

Na miłośników klimatu Morza Jońskiego 
czeka grecka wyspa Korfu, nie bez przyczyny 
zwana wyspą kwiatów.

Klasyką wakacyjną jest Hiszpania. Rej-
sy na lotniska: Alicante i Barcelona-Giro-
na, pomogą nam zrealizować plany waka-
cyjne w tym kraju.

Wielu ucieszy też powrót kierunków 
włoskich: Mediolan-Bergamo, Rzym-
-Ciampino i  tegoroczna premiera, Wene-
cja-Treviso – to destynacje na Półwyspie
Apenińskim.

Loty na gorącą Maltę także cieszą się 
niesłabnącym powodzeniem.

Wymieniając kierunki wakacyjne, trudno 
pominąć połączenia do Francji – Paryż-Beau-
vais, oraz duńskiego Billund (od 1 sierpnia).

Wkrótce wznowione zostaną połączenia 
do Budapesztu i Tel Awiwu (od 31 paździer-
nika), a od 1 listopada wystartuje premierowy 
lot do Helsinek.

Stałą pozycją są połączenia do irlandz-
kiego Dublina, Wielkiej Brytanii: Birming-
ham, Bristol, Liverpool, Londyn-Stansted 
i szkockiego Edynburga.



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. !

WAK ACJE OT WARTE!
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2 sierpnia wznowione zostaną loty do Nor-
wegii – Oslo-Torp.

Sukcesywnie powiększa się też liczba dostęp-
nych kierunków na Ukrainie. Oprócz lotów do 
Charkowa, Kijowa-Boryspol i  Odessy, w  tym 
roku premierę ma połączenie ze Lwowem.

• WIZZ AIR
Oferta Wizz Air znakomicie uzupełnia sieć 
połączeń ekonomicznych.

W  kierunkach wakacyjnych mamy buł-
garskie Burgas, chorwacki Split, gruzińskie 
Kutaisi i francuski Paryż-Beauvais.

Wznowione są też loty do holenderskiego 
Eindhoven.

Kierunek skandynawski reprezentuje nor-
weski port lotniczy Oslo-Torp, brytyjski – Don-
caster/Sheffield i  Londyn-Luton, a  ukraiński 
– Kijów-Żuliany i Lwów.

• PLL LOT
Bardzo atrakcyjną ofertę przygotował nasz na-
rodowy przewoźnik, Polskie Linie Lotnicze 
LOT. Oprócz stałych połączeń z  Lotniskiem 
Chopina w  Warszawie, mamy do wyboru 
atrakcyjne kierunki na południu Europy. 

Hiszpańska Palma de Mallorca to najbar-
dziej znana destynacja wakacyjna. 

Urlop na Bałkanach Zachodnich możemy 
zaplanować w oparciu o loty do albańskiej Tira-
ny, czarnogórskiej Podgoricy i  chorwackiego 
Dubrownika. Nad Morzem Czarnym będziemy 
mogli wypocząć dzięki połączeniu z  bułgar-
skim Burgas. 

Ciekawie prezentują się też dwie premiery 
greckie: położona na Morzu Jońskim, przepięk-
na wyspa Kefalonia oraz Saloniki na północy 
kraju, będące bramą do Grecji Chalkidyckiej.

• Z PRZESIADKĄ
Z poznańskiego lotniska Ławica możemy tak-
że wyruszyć w bardziej odległe strony, dzięki 
połączeniom realizowanym do europejskich 
portów tranzytowych, przez światowych lide-
rów rynku pasażerskiego. 

Lufthansa oferuje połączenia z  Frank-
furtem i  Monachium, SAS Scandinavian 
Airlines – loty do Kopenhagi (od 30 sierpnia), 
a KLM Royal Dutch Airlines do Amsterdamu.

• BIURA PODRÓŻY / CZARTERY
Dobre skomunikowanie Portu Lotniczego Po-
znań-Ławica z  infrastrukturą drogowo-kolejo-
wą powoduje ciągły wzrost ofert biur podróży. 
Pasażerowie nie tylko Poznania i Wielkopolski, 
ale także zachodnich rejonów naszego kraju, 
chętnie wybierają poznańskie lotnisko Ławica 
jako miejsce rozpoczęcia wakacyjnej przygody. 
Tegoroczne propozycje przedstawiają się na-
prawdę imponująco!

Amatorzy słonecznej pogody, ciepłego la-
zurowego morza i stojącego na dobrym pozio-
mie serwisu turystycznego mają do wyboru 
29 letnich kierunków w  11 krajach. Oferty 
biur podróży są zróżnicowane w zależności od 
indywidualnych preferencji turystów.

Czarnomorskie wybrzeże Bułgarii do-
brze jest znane naszym rodakom. Warna 
w części północnej i Burgas w południowej, 
to lotniska, z  których niedaleko do wielu 
znanych kurortów.

Chorwacki Dubrownik jest od lat odwie-
dzany przez turystów z naszego kraju, podob-
nie jak czarnogórska Podgorica – tych miejsc 
absolutnie nie trzeba reklamować.
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Albania dopiero otwiera się na masową tu-
rystykę. Loty do stolicy kraju – Tirany, stwa-
rzają szansę poznania jego kultury.

Tradycyjnie najbogatsza oferta jest zwią-
zana z  odpoczynkiem w  Grecji. W  tym roku 
także jest w  czym wybierać. Jeżeli chcemy 
spędzić rodzinny urlop na wyspach Morza 
Jońskiego, możemy polecieć na Korfu, Ke-
falonię lub Zakintos. Wyspa Kos oraz wysu-
nięta najdalej na południowy wschód Rodos, 
to jedne z  najbardziej znanych turystycznie 
miejsc tej części Morza Śródziemnego.

Pozostaje jeszcze Kreta – tam do wyboru 
mamy loty do Heraklionu i Chanii.

Chętnym do spędzenia urlopu w  Grecji 
północnej proponujemy wykupienie imprezy 
z lotem do Salonik.

Tegoroczną premierą są wycieczki reali-
zowane w  oparciu o  lot do portu Ercan, na 
Cyprze Północnym. Kto raz był na wyspie 
Afrodyty, zawsze będzie tam wracał.

Oferta wakacji w  kurortach tureckich 
od lat cieszy się uznaniem. W tym roku mo-
żemy wybrać położone nad Morzem Egej-
skim Bodrum lub Antalyę – kurort tzw. 
Tureckiej Riviery,

W  ofercie lotów czarterowych, realizo-
wanych z  poznańskiej Ławicy, nie może za-
braknąć kierunków północno-afrykańskich. 
W tym roku atrakcyjnie prezentuje się Egipt 
poprzez połączenia do trzech wiodących de-
stynacji: Hurghady, Marsa Alam i Sharm El 
Sheikh. Kto jeszcze nie był w  Tunezji, może 
wybrać się do Monastiru lub na śródziemno-
morską wyspę Djerbę.

Atlantyckie wybrzeża Maroka słyną z dłu-
gich piaszczystych plaż. Dzięki wycieczce do 
Agadiru, możemy na nich odpocząć, a przy 
okazji poznać ten niezwykły kraj.

Wakacje w Hiszpanii zawszą mają element 
wyjątkowości. Bez względu na to, czy wybie-
rzemy słynne Wyspy Kanaryjskie – Fuerte-
ventura, Teneryfa, Baleary – Majorka, Mi-
norka, czy położone na południu Półwyspu 
Iberyjskiego Malagę lub Almerię (nowość!). 
Listę letnich miejsc wypoczynkowych zamyka 
urokliwe, portugalskie Faro.

Kto planuje zimowy urlop w  ciepłych 
krajach, może już teraz wybrać wiecznie go-
rące Puerta Plata na Dominikanie, Varadero 
na Kubie, Cancun w Meksyku, Bangkok w Taj-
landii lub Zanzibar na Oceanie Indyjskim. 

  IN ENGLISH

SUMMER HOLIDAY SEASON  
IS OPEN!

THE HOLIDAY SEASON IS IN FULL 
SWING. POZNAŃ AIRPORT HAS 
LAUNCHED A RECORD NUMBER OF 
CONNECTIONS THIS SUMMER. THE 
OFFER INCLUDES BOTH SCHEDULED 
FLIGHTS, OPERATED BY TRADITIONAL 
CARRIERS AND FROM THE BUDGET 
SEGMENT, AS WELL AS NUMEROUS 
CHARTERS. IT MEANS THAT EVERYONE 
WILL FIND SOMETHING TO THEIR 
LIKING. AMATEURS OF ARRANGING 
HOLIDAY BY THEMSELVES MAY 
CONSIDER DESTINATIONS IN 
THE MOST ATTRACTIVE TOURIST 
REGIONS, WHILE THOSE WHO PREFER 
ORGANISED HOLIDAYS MAY CHOOSE 
FROM A WIDE RANGE OF TRAVEL 
AGENCIES’ OFFERS.
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• RYANAIR
Among the connections operated by low-cost 
carriers, the largest network is available in the 
reservation systems of Ryanair.

A  new connection to Pula, Croatia has 
been operating since 2 July. We can also fly to 
Zadar, a  well-known and popular destination 
among Poles.

For lovers of the Ionian Sea climate, there is 
the Greek island of Corfu, deservedly called the 
island of flowers.

The holiday classic is Spain. Flights to Al-
icante and Barcelona-Girona will help you 
make your dream of spending holiday in this 
country come true.

Many will also be happy to see the return 
of Italian destinations: Milan-Bergamo, 
Rome-Ciampino and this year's premiere, Ven-
ice-Treviso, which are all located on the Apen-
nine Peninsula.

Flights to hot Malta are also enjoying unflag-
ging success.

While listing holiday destinations, it is 
difficult not to mentions the connections to 
France – Paris-Beauvais, or Danish Billund 
(from 1 August).

Flights to Budapest and Tel Aviv will soon 
be resumed (from 31 October), and from 1 No-
vember a  premiere flight to Helsinki will be 
launched.

There are also traditional routes to Dublin 
in Ireland, Birmingham, Bristol, Liverpool, 
London-Stansted in the UK and Scotland's 
Edinburgh.

Flights to Oslo-Torp in Norway will be re-
sumed on 2 August.

The number of available destinations in 
Ukraine is also being successively expanded. In 
addition to flights to Kharkiv, Kiev-Boryspol and 
Odessa, this year's premiere destination is Lviv.

• WIZZ AIR
Wizz Air's offer perfectly complements the net-
work of budget connections.

Holiday destinations include Bulgaria's 
Burgas, Croatia's Split, Georgia's Kutaisi and 
France's Paris-Beauvais.

Flights to Eindhoven in the Netherlands 
have also been resumed.

Scandinavian destinations are represent-
ed by Norway's Oslo-Torp airport, the UK's 
Doncaster/Sheffield and London-Luton, and 
Ukraine's Kiev-Zhuliany and Lviv.

• LOT POLISH AIRLINES
Our national carrier, LOT Polish Airlines, has 
prepared an extremely attractive offer. Apart 
from regular connections to Warsaw Chopin 
Airport, we have a choice of attractive destina-
tions in the south of Europe.

Palma de Mallorca in Spain is the best-
known holiday destination.

Holidays in the Western Balkans can be 
planned with flights to Tirana in Albania, Pod-
gorica in Montenegro and Dubrovnik in Croa-
tia. We will be able to relax at the Black Sea ow-
ing to flights to Burgas in Bulgaria.

There are also two interesting Greek pre-
mieres: the beautiful island of Kefalonia in 
the Ionian Sea and Thessaloniki in the north 
of the country, which is the gateway to Chalk-
idiki Greece.

• CONNECTING FLIGHTS
From Poznań Airport we can also travel to more 
distant destinations due to connections to Euro-
pean transit airports by operated by the leading 
airlines in the passenger market.

Lufthansa offers connections to Frankfurt 
and Munich, SAS Scandinavian Airlines – 
flights to Copenhagen (from 30th August) and 
KLM Royal Dutch Airlines to Amsterdam.

• TRAVEL AGENCIES
/ CHARTERS
Due to convenient transport connections of 
Poznań Airport with road and railway infrastruc-
ture, offers from travel agencies are increasing 
constantly. Passengers not only from Poznań 
and Wielkopolska, but also from western regions 
of our country, willingly choose Poznań Airport 
as the place to set off for their holiday adventure. 
This year's offers are truely impressive!

Amateurs of sunny weather, warm azure 
seas and quality tourist services can choose 
from 29 summer destinations in 11 countries. 
The offers of travel agencies vary depending on 
the travellers’ individual preferences.

The Black Sea coast of Bulgaria is well 
known to our fellow citizens. Varna in the 
northern part and Burgas in the southern 
part are airports from which many well-
known resorts are within an easy reach.

Croatian Dubrovnik has been visited by 
tourists from our country for years, as well 
as Montenegrin Podgorica. These places do 
not need to be advertised.

Albania is just opening up to mass tour-
ism. Flights to the country's capital city, Ti-

rana, offers an opportunity to get to know 
its culture.

Traditionally, Greece can pride itself on 
the the most extensive offer of destinations. 
This year there is also plenty to choose from. If 
you want to spend a family holiday on the Ioni-
an Sea islands, you can fly to Corfu, Kefalonia 
or Zakintos. The island of Kos and the south-
easternmost Rhodes, are among the most 
famous tourist destinations in this part of the 
Mediterranean Sea.

There is also Crete and you can choose 
flights to Heraklion and Chania.

For those wishing to spend their holiday in 
northern Greece, we suggest buying an event 
with a flight to Thessaloniki.

This year's premiere are trips based on 
a  flight to the port of Ercan, in Northern Cy-
prus. Who once was on the island of Aphrodite 
will always come back there.

The offer of holidays in Turkish resorts has 
been popular for years. This year we can choose 
Bodrum located on the Aegean Sea or Antalya, 
the resort of the so-called Turkish Riviera,

The offer of charter flights from Poznań 
Ławica must also include the North-African 
destinations. This year, Egypt looks attractive 
with connections to three leading destinations: 
Hurghada, Marsa Alam and Sharm El Sheikh. 
Those who have not visited Tunisia can head for 
Monastir or the Mediterranean island of Djerba.

The Atlantic coast of Morocco is famous for 
its long sandy beaches. Thanks to a trip to Aga-
dir, we can have some beach fun and at the same 
time get to know this extraordinary country.

Holidays in Spain always have an element 
of uniqueness. Whether you choose the famous 
Canary Islands – Fuerteventura, Tenerife, Bale-
aric Islands – Mallorca, Menorca, or located in 
the south of the Iberian Peninsula, Malaga or Al-
meria (new!). The list of summer holiday destina-
tions closes with the charming Portuguese Faro.

If you are planning a winter holiday in warm 
countries, you can already choose the eternally 
hot Puerta Plata in the Dominican Republic, Va-
radero in Cuba, Cancun in Mexico, Bangkok in 
Thailand or Zanzibar on the Indian Ocean. 
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RYANAIR NIE ZWALNIA TEMPA I OGŁASZA KOLEJNĄ NOWOŚĆ 
W SWOJEJ SIATCE LOTÓW – TYM RAZEM POŁĄCZENIE DO STOLICY 
FINLANDII. IRLANDZKI PRZEWOŹNIK POLECI Z PORTU LOTNICZEGO 
POZNAŃ-ŁAWICA BEZPOŚREDNIO DO HELSINEK JUŻ 1 LISTOPADA!

TEKST: MARTA NOWACKA  ZDJĘCIA: PIXABAY.COM
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To wyczekiwany od wielu lat weeken-
dowy kierunek, bowiem Helsinki to 

świetne miejsce na city break. Stolica Finlan-
dii przez długi czas nie cieszyła się jednak zbyt 
szeroką ofertą tanich linii lotniczych, dlatego 
destynacja ta pozostawała w  zasięgu niewie-
lu. Teraz na szczęście w końcu się to zmienia! 
Pierwszy samolot irlandzkiego niskokosztow-
ca wystartuje z poznańskiego lotniska Ławica 
do Helsinek 1 listopada.

CÓRKA BAŁTYKU
Helsinki to wysunięta najdalej na północ stolica 
kontynentalnej części Europy i  zarazem naj-
większe miasto Finlandii. Położone jest w połu-
dniowej części kraju, na półwyspie wcinającym 
się w Zatokę Fińską, oraz na 315 wyspach archi-
pelagu szkierowego. Ten niezwykle malowniczy 
krajobraz jest charakterystyczny dla polodow-
cowego ukształtowania linii brzegowej całego 
kraju, a także Szwecji, Norwegii, jak i Alaski.

Większość wysepek połączonych jest ze 
stałym lądem mostami, które tworzą urokliwy, 
portowy pejzaż. Zimą zaś, gdy morze jest całko-
wicie zamarznięte, można przemieszczać się 
pomiędzy wyspami po lodzie. Umiejscowienie 
fińskiej stolicy sprawia, że jest ona też często 
nazywana Córką Bałtyku. Niewiele jest bowiem 
aglomeracji, gdzie morze i  dzielnice mieszkal-
ne funkcjonowałyby w  tak bliskim sąsiedztwie 
i w takiej symbiozie.

IDEALNY POMYSŁ  
NA CITY BREAK
Stolica Finlandii nie jest dużym miastem – jest 
kameralna i  kompaktowa, a  jej populacja liczy 
blisko 600 tysięcy mieszkańców. Najciekawsze 
miejsca oddalone są od siebie zaledwie o kilka 
kroków, dlatego na jej zwiedzanie wystarczy po-
święcić dwa dni.

Najważniejsze atrakcje turystyczne Helsi-
nek znajdują się w  ścisłym centrum (w  części 
lądowej), które doskonale ogląda się podczas 
niespiesznych spacerów. Wśród reprezentacyj-
nych miejsc i  zabytków wymienić trzeba Plac 
Senacki – serce miasta, przy którym znajduje 
się imponująca, neoklasycystyczna katedra 
luterańska, Uniwersytet Helsiński i  siedziba 
premiera. Uwagę zwraca też pomnik cara Alek-
sandra II, który przypomina o  powiązaniach 
z Rosją (Finlandia znajdowała się pod jej pano-
waniem). Koniecznie trzeba zobaczyć też lute-
rański Skalny Kościół (Temppeliaukio) – ory-
ginalną, niezwykłą budowlę, wykutą wewnątrz 
masywnych, granitowych skał.

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

HELSINKI 
– HITOWA TRASA DO
STOLICY FINLANDII
PROSTO Z POZNANIA!
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so this destination remained within the reach of 
merely few travellers. Luckily, this is eventually 
changing at the moment! The first plane of the 
Irish low-cost carrier will take off from Poznań 
Airport to Helsinki on 1st November.

DAUGHTER OF THE BALTIC SEA
Helsinki is the northernmost capital of continen-
tal Europe and also the largest city in Finland. It 
is located in the southern part of the country, on 
a peninsula jutting into the Gulf of Finland, and 
the 315 islands of the skerry archipelago. This ex-
tremely picturesque landscape is characteristic of 
the glacial coastline of the entire country, as well 
as Sweden, Norway and Alaska.

Most of the islets are connected to the main-
land by bridges that make a charming harbour 
landscape. In winter, when the sea is completely 
frozen over, you can travel between the islands 
on ice. Due to its location, the Finnish capital is 
often called the Daughter of the Baltic. There are 
not many agglomerations where the sea and res-
idential areas would function in such close prox-
imity and symbiosis.

PERFECT IDEA FOR  
A CITY BREAK
The capital of Finland is not a  big city. It is 

KIERUNEK – PÓŁNOC
Miasto, z  racji swej roli, jest doskonale skomu-
nikowane – to największy węzeł transportowy 
kraju i jeden z największych w tej części świata. 
Port lotniczy Helsinki-Vantaa (HEL), położony 
15 km na północ od centrum stolicy Finlandii, 
w  miejscowości Vantaa, to międzynarodowy, 
najruchliwszy port lotniczy w Finlandii oraz je-
den z głównych regionu krajów nordyckich.

Helsinki spodobają się z  pewnością każde-
mu, kto lubi niezwykły, tajemniczy klimat pół-
nocy i portowe miasta, a także architekturę bo-
gatą w  klasyczne zabytki. Warto przyjechać tu 
o każdej porze roku, a zwłaszcza zimą – spacery 
po zamarzniętym Bałtyku mają swój niepowta-
rzalny urok, można też skorzystać z jednej z se-
tek miejskich saun.

Połączenia z Poznania do Helsinek będą realizo-
wane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piąt-
ki, a lot potrwa 110 minut. Bilety lotnicze są już do-
stępne w systemie rezerwacyjnym linii Ryanair. 
 

  IN ENGLISH

HELSINKI – A HIT ROUTE TO THE 
FINNISH CAPITAL DIRECTLY FROM 
POZNAŃ!

RYANAIR IS FAR FROM SLOWING 
DOWN AND IS ANNOUNCING 
ANOTHER NOVELTY IN ITS ROUTE 
NETWORK, THIS TIME, A CONNECTION 
TO THE CAPITAL OF FINLAND. THE 
IRISH CARRIER WILL FLY FROM 
POZNAŃ AIRPORT DIRECTLY TO 
HELSINKI STARTING FROM 1ST 
NOVEMBER!

This has been a long-awaited weekend destination 
for many years, since Helsinki is a great place for 
a city break. For a long time, however, the Finnish 
capital was difficult to get to by low-cost airlines, 

under Russian rule). Another must-see is the 
Lutheran Rock Church (Temppeliaukio), an 
original, outstanding building carved inside 
massive granite rocks.

DIRECTION – NORTH
Because of its role, the city, is well connected. It 
is the country's largest transport hub and one of 
the biggest hubs in this part of the world. Helsin-
ki-Vantaa Airport (HEL), located 15 km north of 
the centre of the Finnish capital at Vantaa, is the 
busiest international airport in Finland and one 
of the main airports in the Nordic region.

Helsinki will certainly appeal to those 
who enjoy the unusual, mysterious atmo-
sphere of the north and port cities, as well as 
architecture rich in classical sites. It is worth 
coming here at any time of the year, particu-
larly in winter. Walks on the frozen Baltic Sea 
have their own exceptional charm. You can 
also use one of the hundreds of city saunas.

Connections from Poznan to Helsinki will 
run twice a week – on Mondays and Fridays, 
and the flight will take 110 minutes. The 
tickets are now available in Ryanair's book-
ing system. 

quite intimate and compact with a population 
of nearly 600,000. The most interesting plac-
es are only a few steps away from each other, 
so you only need two days to explore it.

The most important tourist attractions 
of Helsinki are located in its very centre (the 
inland part), which is perfect for a  relaxing 
stroll. Landmarks and historical sites include 
Senate Square in the heart of the city, where 
the impressive neo-classical Lutheran Cathe-
dral, the University of Helsinki and the seat 
of the Prime Minister are situated. There is 
also a  statue of Tsar Alexander II, which re-
minds of the bonds with Russia (Finland was 
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GEOPOLITYCZNE POŁOŻENIE GRUZJI ZASZEREGOWAŁO JĄ, 
W ŚWIADOMOŚCI WIELU, DO PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO 
GŁÓWNEGO NURTU ROZWOJU EUROPY. JAKŻE NIESPRAWIEDLIWIE! 
WARTO POZNAĆ TEN PRZEPIĘKNY KRAJ, KTÓREGO KRAJOBRAZY 
I KULTURA ZATYKAJĄ DECH W PIERSIACH, A Z DUMNYMI I GOŚCINNYMI 
MIESZKAŃCAMI WIĄŻĄ NAS TRADYCYJNE WIĘZI PRZYJAŹNI.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO   ZDJĘCIA: 123RF.COM
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AKTUALNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU.!

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w  cza-
sach, gdy budowa osady w  Biskupinie nie 

była nawet w planach, a historie Wysp Brytyjskich 
i  Galii (współczesna Francja) nie wyszły jeszcze 
z mroku dziejów, Gruzja należała już do kręgu kul-

tury starożytnej. Antyczni Grecy nazywali tę kra-
inę Kolchidą (część nadmorską) i  Iberią (góry), 
a opisana w mitologii helleńskiej wyprawa Jazona 
i Argonautów po złote runo, dotarła właśnie na te-
reny dzisiejszej Gruzji i miasta Kutaisi.

Ziemie te funkcjonowały też politycznie 
i gospodarczo w czasach Cesarstwa Rzymskie-
go, a później Bizancjum. Gruzja była drugim po 
Armenii państwem na świecie, które oficjalnie 
przyjęło chrześcijaństwo (337 r.). 

Źródła historyczne określają też Gruzję 
jako kolebkę wina. Wiek najstarszych, znale-
zionych, zachowanych pestki winogron szacu-
je się na 7 tysięcy lat, a nazwa wino wywodzi się 
od starożytnego gvino.

Dzisiaj możemy za to podziwiać zabytki gru-
zińskiej kultury i architektury – niemych świad-
ków czasów świetności i  narodowych drama-
tów. Wszystko na tle przepięknego, zazwyczaj 
górskiego krajobrazu, spowitego bogatą roślin-
nością. Panujący na znacznym obszarze klimat 
podzwrotnikowy sprzyja bujnemu wzrostowi 
wielu gatunków drzew, krzewów i kwiatów.

Gruzja to też morze. Położone na wschod-
nich wybrzeżach Morza Czarnego miejscowo-
ści, ze słynnym kurortem Batumi, odradzają się 
turystycznie.

Ważnym elementem miejscowej kultury jest 
sztuka kulinarna. Wędrówki gastronomiczne 
są obecnie w modzie, a kuchnia gruzińska ma 
naprawdę sporo do zaoferowania. Dostępność 

L E T ’ S  F L Y

POZNAJ GRUZJĘ 
PRZEZ KUTAISI
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świeżych składników, w tym dojrzewających o tej 
porze warzyw i owoców, oraz czerpiący z tradycji 
kaukaskich sposób przygotowywania i  przypra-
wiania potraw, tworzy niespotykane, wyśmienite 
menu. Jeżeli dołączymy do tego tradycyjne zami-
łowanie mieszkańców do długich biesiad, uzyska-
my niepowtarzalne zakończenie każdego dnia.

Port lotniczy Kutaisi (KUT) jest trzecim 
co do wielkości lotniskiem tego kraju. Jego usy-
tuowanie daje możliwość wielorakiego zapla-
nowania urlopu. Przy krótkim pobycie można 
ograniczyć się do najbliższej miastu okolicy. 
W  samym mieście, mimo że jest to pierwsza 
stolica historyczna Gruzji, oprócz centralnego 
placu z  pomnikiem-fontanną, klimatycznego 
bazaru i  skweru Przyjaźni Gruzińsko-Polskiej, 
nie ma zbyt wielu atrakcji. 

Okolica za to jest przepiękna. Na liście lektur 
obowiązkowych powinien znaleźć się przepięk-
ny, średniowieczny zespół klasztorny Gelati oraz 
monastyr Mocameta, który według legendy, po-
łączony jest z Gelati tajemnym przejściem. 

Miłośnicy górskich klimatów i  wędrówek 
mają do wyboru, w głębi kraju, niezliczoną ilość 
często bardzo dziewiczych szlaków, a amatorzy 
wypoczynku nad Morzem Czarnym mogą wy-
brać się do jednej z miejscowości nadmorskich 
(w  tym wspomnianego Batumi), położonych 
w odległości ok. 100-170 km od lotniska. 

  IN ENGLISH

EXPLORE GEORGIA THROUGH 
KUTAISI

DUE TO ITS GEOPOLITICAL LOCATION, 
MANY PEOPLE VIEW GEORGIA AS 
A COUNTRY OUTSIDE THE MAINSTREAM 
OF EUROPEAN DEVELOPMENT. HOW 
UNFAIR! IT IS WORTH GETTING TO 
KNOW THIS BEAUTIFUL COUNTRY WITH 
ITS BREATH-TAKING LANDSCAPES. IN 
ADDITION, THERE IS A TRADITIONAL 
BOND OF FRIENDSHIP BETWEEN 

Today, we can admire the monuments of 

Georgian culture and architecture - silent wit-
nesses of the times of splendour and national 
dramas. All of this against the backdrop of 
a  beautiful, usually mountainous landscape, 
shrouded in rich vegetation. The subtropical 
climate prevailing in a  large area is conducive 
to lush growth of many species of trees, shrubs 
and flowers.

Georgia is also the sea. Towns located on the 
eastern shores of the Black Sea, with the famous 
resort of Batumi, has been resurging as tourist 
destinations. 

An important part of the local culture is its 
cuisine. Culinary tourism is currently in vogue, 
and Georgian cuisine has a lot to offer. The avail-
ability of fresh ingredients, including fruit and 
vegetables which ripen at this time of year, and 
the way of preparing and seasoning food which 
draws on Caucasian traditions, creates a unique 
and delicious menu. If you add to this the locals' 
traditional love of long feasts, you get an excep-
tional ending to each day.

Kutaisi Airport (KUT) is the country's third 
largest airport. Its location gives you the opportu-
nity to plan your holiday in many ways. For a short 
stay, you can limit yourself to the immediate vi-
cinity of the city. In the city itself, despite being 
the first historical capital of Georgia, there are not 
many attractions apart from the central square 
with a  monument-fountain, an atmospheric ba-
zaar and a square of Georgian-Polish friendship.

The surroundings, however, are stunning. 
The beautiful medieval monastery complex of 
Gelati and the monastery of Mocameta should 
be on your must-visit list. The legend has it, it is 
connected to Gelati by a secret passage.

People who love mountains and hiking have 
a  choice of countless often very unspoilt trails 
inlands, and those who want to rest at the Black 
Sea can go to one of the seaside resorts (includ-
ing the aforementioned Batumi), located at a dis-
tance of about 100-170 km from the airport. 

PROUD AND HOSPITABLE CITIZENS OF 
GEORGIA ARE POLISH PEOPLE.

Not many people realise that in the times when 

the construction of the settlement in Biskupin 

was not even in the phase of plans and the histo-

ry of the British Isles and Gaul (modern France) 

had not yet emerged from the darkness of his-

tory, Georgia already belonged to the circle of 

ancient culture. The ancient Greeks called this 

land Colchis (the coastal part) and Iberia (the 

mountains), and the expedition of Jason and the 

Argonauts described in Hellenistic mythology to 

search for the Golden Fleece reached the territo-

ry of present-day Georgia and the city of Kutaisi.

These lands also functioned politically and 

economically under the Roman Empire and 

later the Byzantine Empire. Georgia was the 

second country in the world, after Armenia, to 

officially take Christianity (337). 

Historical sources also describe Georgia as 

the cradle of wine. The age of the oldest found 

preserved grape seeds is estimated at 7,000 

years, and the name wine is derived from the 

ancient term gvino.
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CYPR – EGZOTYCZNA 
I GOŚCINNA WYSPA, 
LEŻY W BASENIE MORZA 
ŚRÓDZIEMNEGO, NA 
PRZECIĘCIU SZLAKÓW 
ŁĄCZĄCYCH AZJĘ, AFRYKĘ 
I EUROPĘ. CHOĆ NIE 
JEST DUŻYM KRAJEM, 
JEGO BOGATA OFERTA 
TURYSTYCZNA PRZYCIĄGA 
RZESZE MIŁOŚNIKÓW 
WAKACYJNYCH PRZYGÓD 
I WYPOCZYNKU. 
SPRZYJA TEMU RÓWNIEŻ 
NIEZWYKLE ŁAGODNY 
I SŁONECZNY KLIMAT 
ORAZ SEZON TRWAJĄCY 
PRAKTYCZNIE PRZEZ  
CAŁY ROK!

TEKST: MARTA NOWACKA   
ZDJĘCIA:123RF.COM

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

ERCAN 
POMYSŁ NA CYPRYJSKIE WAKACJE



DUE TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR  
THE CURRENT SANITARY REQUIREMENTS IN A GIVEN COUNTRY ON AN ONGOING BASIS. !

L E T ’ S  F L Y

tu z  pewnością odpoczniesz i  zgromadzisz 
energię na kolejne, ekscytujące wyzwania, 
zarówno te osobiste, jak i zawodowe. 

  IN ENGLISH

ERCAN – AN IDEA FOR  
A CYPRIOT HOLIDAY

CYPRUS, AN EXOTIC AND HOSPITABLE 
ISLAND, IS LOCATED IN THE 
MEDITERRANEAN SEA, AT THE 
CROSSROADS OF ASIA, AFRICA 
AND EUROPE. ALTHOUGH IT IS NOT 
A LARGE COUNTRY, ITS RICH TOURIST 
OFFER ATTRACTS THE MULTITUDE OF 
HOLIDAY ADVENTURE AND LEISURE 
ENTHUSIASTS. THE CLIMATE IS ALSO 
EXTREMELY MILD AND SUNNY AND THE 
HOLIDAY SEASON LASTS VIRTUALLY ALL 
YEAR ROUND!

Ercan is a town located in the Turkish part of 
the island, not far from its capital, Nicosia. This 
is where the main airport of Northern Cyprus, 
Ercan International Airport (ECN) is situated. 
It is an ideal base for trips to the historical sites 
located in the northern part of the island. And 
there are quite plenty of them.

GO SIGHTSEEING 
Northern Cyprus is full of ancient relics and 
mysteries. In the Turkish part of the capital of 
the island – Nicosia, it is worth seeing mainly 
places associated with the Muslim tradition, 
such as the seventeenth-century Arabahmet 
Mosque, built on the ruins of an ancient ca-
thedral, Hagia Sophia – St. Sophia Cathedral, 
originally erected in the thirteenth century 
as a  Catholic temple, which was the corona-
tion place of kings of Cyprus, or the Library 
of Sultan Mahmut, with an impressive col-
lection of manuscripts. There are, obviously, 

more unique sites: Selimiye Mosque, Atatürk 
Central Square, Mevlevi Tekke Monastery, to 
name but a  few. Ercan, on the other hand, is 
particularly famous for its pottery. Here you 
can learn about the ancient traditions of clay 
products.

TAKE A REST
Cyprus is a  truly idyllic island with the un-
spoilt nature and the mixture of mountains, 
plains and beautiful beaches, which are its 
greatest assets. Drenched in the sunlight 
and covered with golden sand beaches are 
among the most beautiful in Europe – the 
famous Golden Beach on the peninsula of 
Karpaz or beaches in Kyrenia or Famagusta. 
No wonder that Northern Cyprus is widely 
popular with travellers seeking relaxation 
and picturesque landscapes.

Turquoise sea and fabulous coastline is 
not all that this corner of the island has to 
offer. The prevailing Mediterranean climate 
allows both relaxation and blissful rest, as 
well as outdoor activities for most of the year 
as the tourist season lasts here from May to 
November. You can enjoy all kinds of water 
sports, such as windsurfing and diving, but it 
is also worthwhile to go cycling in the wilder-
ness or try mountain hiking, which is possi-
ble due to the lie of the island.

One of the most popular resorts on the 
northern coast of Cyprus is Kyrenia, whereas 
Famagusta is one of the largest tourist resorts 
in the region. It is also worth visiting Morfu – 
a city founded by the Spartans, which was an 
important centre of worship of Aphrodite, the 
goddess born of sea foam on this very island.

A trip to Northern Cyprus is a guarantee of 
a  successful holiday! Especially that you can 
get here directly from Poznań Airport. You will 
certainly rest and recharge your batteries for 
the next exciting challenges, both personal 
and professional.  

Ercan to miejscowość usytuowana w turec-
kiej części wyspy, niedaleko jej stolicy – 

Nikozji. Znajduje się tu główne lotnisko Cypru 
Północnego – Międzynarodowy Port Lotni-
czy Ercan (ECN). To idealna baza wypadowa 
na wycieczki po zabytkach położonych na pół-
nocnym obszarze wyspy. A jest ich niemało.

ZWIEDZAJ
Północny Cypr pełen jest starożytnych relik-
tów i tajemnic. W tureckiej części stolicy wyspy 
– Nikozji, warto zobaczyć przede wszystkim
miejsca związane z  tradycją muzułmańską,
np. XVII wieczny Meczet Arabahmeta, zbudo-
wany na ruinach starożytnej katedry, Hagia
Sophia – katedrę św. Zofii, wzniesioną pier-
wotnie w XIII wieku jako świątynię katolicką,
będącą miejscem koronacji królów Cypru, czy 
Bibliotekę Sułtana Mahmuta, z  imponującym
zbiorem manuskryptów. Wyjątkowych miejsc
jest oczywiście więcej: Meczet Selimiye, Cen-
tralny Plac Atatürka, Klasztor Mevlevi Tekke
i wiele innych. Z kolei Ercan słynie szczególnie 
z  wyrobów ceramicznych – można tu poznać
dawne tradycje wyrobów glinianych.

WYPOCZYWAJ
Cypr to prawdziwie rajska wyspa, a dziewi-
cza przyroda i  mieszanka gór, równin oraz 
pięknych plaż, to jej największy atut. Ską-
pane w słońcu, pokryte złocistym piaskiem 
plaże, należą do jednych z najpiękniejszych 
w  Europie, np. słynna Golden Beach na 
Półwyspie Karpaz czy plaże w  Kyrenii lub 
Famaguście. Nic więc dziwnego, że Cypr 
Północny cieszy się ogromną popularno-
ścią wśród turystów spragnionych relaksu 
i malowniczych krajobrazów.

Turkusowe morze i  bajeczne wybrzeże to 
nie wszystko, co oferuje ten zakątek wyspy. 
Panujący tu śródziemnomorski klimat pozwa-
la zarówno na relaks i  błogi odpoczynek, jak 
i aktywności na świeżym powietrzu, i to przez 
większą część roku – sezon turystyczny trwa 
tutaj od maja do listopada. Można uprawiać tu 
wszelakie sporty wodne, takie jak windsufring 
czy nurkowanie, ale warto też wybrać się na 
wycieczkę rowerową po bezdrożach lub spró-
bować górskich wypraw i  wędrówek, czemu 
sprzyja ukształtowanie wyspy.

Jednym z  popularniejszych kurortów na 
północnym wybrzeżu Cypru jest Kyrenia, z ko-
lei Famagusta należy do największych ośrod-
ków turystycznych w regionie. Warto również 
odwiedzić Morfu – miasto założone przez 
Spartan, które stanowiło ważny ośrodek kultu 
Afrodyty – bogini zrodzonej z morskiej piany 
właśnie na tej wyspie.

Wakacje na Cyprze Północnym to gwa-
rancja udanego urlopu! Tym bardziej, że 
dotrzeć tu możesz bezpośrednio z  Portu 
Lotniczego Poznań-Ławica. Wybierając się 
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POZNAŃ ZAPRASZA
LIPIEC

14. MFFA ANIMATOR 2021
9-15.07.2021 | Poznań | online
ANIMATOR to największy festiwal filmu animo-
wanego w Polsce. Podczas każdej edycji prezen-
towanych jest ponad 300 filmów z całego świata, 
w  tym retrospektywy, przeglądy, premiery czy 
rzadko pokazywane dzieła pionierów animacji.

14. edycja Międzynarodowego Festiwalu Fil-
mów Animowanych ANIMATOR, który w  tym 
roku odbywa się hybrydowo, głównie w  Kinie 
Muza i  online, proponuje widzom bogaty pro-
gram wydarzeń. Zaplanowano aż cztery konkur-
sy: filmów krótkometrażowych, którego zwy-
cięzca będzie miał skróconą drogę po Oscara®, 
filmów pełnometrażowych, filmów polskich 
ANIMATOR.PL i po raz pierwszy – seriali.

Ale Animator to nie tylko konkursy. Zapra-
szamy też na sekcję główną festiwalu IN AND 
BETWEEN US, poświęconą relacjom między-
ludzkim w dobie koronawirusa i postpandemicz-
nej rzeczywistości – to z kolei na pokazie LĘKI 
I MARZENIA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI.

Więcej informacji: animator-festival.com

SPACERY NA TRAKCIE 
KRÓLEWSKO-CESARSKIM
Trakt Królewsko-Cesarski to główna propozycja 
turystyczno-kulturowa Poznania. To zbiór łączą-
cych się ze sobą tras, które pozwalają zbudować 
więź z niezwykłym, tysiącletnim miastem.

cjalne trasy tropem przyrody w centrum histo-
rycznego miasta: Parki i Rzeki.

Więcej informacji: trakt.poznan.pl

WARTO ZOBACZYĆ!
LEKKIE, TANIE, PRAKTYCZNE 
I NOWOCZESNE!
Komplet 1329, wykonany wg projektu Raj-
munda T. Hałasa, wybitnego architekta 
wnętrz i  projektanta mebli, wykształconego 
w  Poznaniu (ówczesnym głównym ośrodku 
kształcenia projektantów mebli w Polsce), jest 
jedną z  najciekawszych ikon polskiego wzor-
nictwa sprzed ponad 60 lat.

Komplet jest przykładem synergii projek-
tanta i  przemysłu – doskonałego warsztatu 
i  myśli projektowej. Widać w  nim dyskusję 
toczoną w latach 50. XX w. wśród architektów 
wnętrz nad problemem nowoczesnego meblo-
wania mieszkań. Dyskusja ta miała wymiar 
ogólnoświatowy, a  polscy, w  tym poznańscy 
projektanci, mimo sytuacji geopolitycznej, do-
skonale się w nią wpisali.

Komplet zachował się w  niemal idealnym 
stanie! Można go oglądać do połowy września 
w  Muzeum Sztuk Użytkowych, oddziale Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu. 

  IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES 
JULY

14. MFFA ANIMATOR 2021
9-15.07.2021 | Poznań | online
ANIMATOR is the biggest animated film festival 
in Poland. During each edition over 300 films 
from all over the world are presented, includ-
ing retrospectives, reviews, premieres or rarely 
shown works of animation pioneers.

The 14th edition of the International Animat-
ed Film Festival ANIMATOR, which this year 

W wakacyjnych miesiącach zapraszamy do 
udziału w spacerach w ramach Lata na Trakcie. 
W każdą sobotę o godzinie 17:00 przewodniczka 
lub przewodnik Traktu Królewsko-Cesarskiego 
poprowadzi zainteresowanych po najciekaw-
szych, najbardziej charakterystycznych, ale też 
mniej znanych miejscach w sercu Poznania.

Główne szlaki spacerowe Traktu to: Ostrów 
Tumski, Stare Miasto i  Śródmieście, oraz spe-
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takes place as a  hybrid, mainly at the Kino 
Muza and online, offers viewers an extensive 
programme of events. As many as four compe-
titions are planned: short films, the winner of 
which will have a quick path to Oscars®, full-
length films, Polish films ANIMATOR.PL and, 
for the first time, series.

However, Animator is not only about com-
petitions. We would also like to invite you 
to the main section of the festival IN AND 
BETWEEN US, devoted to human relations 
in the age of the coronavirus and post-pan-
demic reality at the screening of FEARS AND 
DREAMS OF OUR FUTURE.

More information: animator-festival.com

WALKS ON THE ROYAL-
IMPERIAL ROUTE
The Royal-Imperial Route is Poznań's main 
tourist and cultural attraction. It is a collection 
of interconnecting routes, which allow you to 
create a  bond with an extraordinary, thou-
sand-year-old city.

In the summer months, we invite you to 
participate in walks as part of the Summer 
on the Route. Every Saturday at 5 p.m., a tour 
guide of the Royal-Imperial Route will show 
you around the most interesting and distinc-
tive, but also less known places in the heart 
of Poznań.

UWAGA: ARCYDZIEŁO!
ATTENTION: A MASTERPIECE! 

The main walking trails of the Route are: 
the island of Ostrów Tumski, the Old Town and 
Downtown, as well as special nature trails in 
the centre of the historic city: Parks and Rivers.

More information: trakt.poznan.pl

WORTH SEEING!
LIGHT, CHEAP, PRACTICAL 
AND MODERN!
Set 1329, made according to the design of 
Rajmund T. Hałas, an outstanding interior 
architect and furniture designer, educated in 
Poznań (at that time the main centre of educa-
tion for furniture designers in Poland), is one 

of the most interesting icons of Polish design 
from over 60 years ago.

The set is an example of the synergy of de-
signer and industry – superb craftsmanship and 
design thought. It demonstrates the discussion 
among interior designers in the 1950s on the 
problem of modern furnishing of flats. This de-
bate had a worldwide dimension and Polish de-
signers, including those from Poznań, despite 
the geopolitical situation, perfectly fitted into it.

The set has been preserved in almost per-
fect condition! It can be seen until mid-Sep-
tember in the Museum of Applied Arts, 
a branch of the National Museum in Poznań. 

  IN ENGLISH
FRANZ VON STUCK, SIN, 
1893, OWNED BY THE NATIONAL MUSEUM IN POZNAŃ 

The mysterious femme fatale has been intriguing 

with her seductive gaze from the painting for over 

a  hundred years. It is probably the most famous 

work by the German artist, who trained Wassily 

Kandinsky and Paul Klee, to name but a few, at the 

Munich academy.

When the painting was shown in 1893 at the 

Munich Secession exhibition, the outrage of the au-

dience echoed throughout the city. In the symbolic 

scene of the sinful temptation we see both the bibli-

cal Eve and a turn-of-the-century woman – not a re-

spectable bourgeois, but a naked, alluring, sensual, 

provocative temptress with curly black hair, whose 

white body was for the viewers of the time a  per-

verse contrast to the ominously shining serpent. 

Does the work still evoke emotions similar to those 

of the famous Podkowiński's Frenzy? Why don’t 

you check it for yourself in the Poznań museum! 

FRANZ VON STUCK, GRZECH, 

1893, WŁ. MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

Tajemnicza femme fatale intryguje kuszącym 

spojrzeniem z obrazu już ponad sto lat. To chyba 

najsłynniejsze dzieło niemieckiego artysty, który 

w monachijskiej akademii kształcił między inny-

mi Wassilya Kandinskiego i Paula Klee.

Gdy obraz pokazano w  1893 roku na wystawie 

Secesji Monachijskiej, wzburzenie odbiorców 

odbiło się echem w całym mieście. W symbolicz-

nej scenie grzesznego kuszenia widzimy i  biblij-

ną Ewę, i  kobietę przełomu wieku – nie zacną 

mieszczankę, lecz obnażoną, ponętną, zmysło-

wą, prowokacyjną kusicielkę z czarnymi jak noc, 

kręconymi włosami, której białe ciało stanowiło 

dla ówczesnych widzów perwersyjny kontrast do 

złowieszczo lśniącego węża. Czy dzieło również 

dziś wywołuje emocje podobne do odbioru słyn-

nego Szału Podkowińskiego? Trzeba to spraw-

dzić w poznańskim muzeum! 



URODZINY HENIA MAMY,  
PRACE DZIECI NAGRADZAMY!  
– KONKURS PLASTYCZNY

7 8 – 7 8

Z okazji przypadającej 10 lipca br. 186. rocznicy urodzin 
swojego Patrona, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka 

Wieniawskiego w Poznaniu serdecznie zaprasza dzieci do 
udziału w konkursie rysunkowym Urodziny Henia mamy, 
prace dzieci nagradzamy!

Każde dziecko w wieku od czterech do ośmiu lat, które 
w dniach 12-15 lipca br. przyniesie do biura stowarzyszenia 
swoją pracę, otrzyma w prezencie książeczkę aktywno-
ściową – kolorowankę pt. Skrzypcowanka. Ponadto trzy 
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TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA   ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE
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najlepsze prace nagrodzone zostaną publikacją książkową 
o Henryku Wieniawskim. 

Szczegółowe informacje opublikowane zostały w regu-
laminie konkursu na stronie: www.wieniawski.pl. 

  IN ENGLISH

WE ARE CELEBRATING HENIO'S BIRTHDAY 
AND REWARDING CHILDREN'S ART WORKS! 
– DRAWING CONTEST

To mark the 186th birthday anniversary of its Patron, 
which falls on 10 July this year, the Henryk Wieniawski 
Musical Society in Poznan cordially invites children to 
take part in a drawing contest We are celebrating Henio's 
birthday and rewarding children's art works!

Each child aged from four to eight years who brings 
his or her work to the Society's office between 12 and 
15 July will receive an activity book – a colouring book 
Skrzypcowanka. Additionally, three best works will be 
awarded with a book about Henryk Wieniawski.

Detailed information is published in the rules of 
competition on the website: www.wieniawski.pl.
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SPOTTERZY 
SPOTTERS

Boeing 737-8AS Ryanair SP-RST, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Airbus 320-251N Atlantic Airways OY-RCL, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Antonov AN-124-100M Rusłan UR-82008, 
 fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)  Boeing 757-223 National Airlines, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)
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Wszystkie kierunki 
oraz aktualny rozkład lotów 
znajdą Państwo 
na naszej stronie 
www.airport-poznan.com.pl

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

Dokąd polecisz
z poznańskiego 

lotniska?*

Where Can You Fly 
from Poznań Airport?*

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI
I PRZEWOŹNICY

DESTINATION
AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat

Frankfurt (FRA) 

Kavala nowość / new

Kharkiv nowość / new

Kijów - Borispol (KBP) 

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC)

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

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

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz
z poznańskiego 

lotniska?*

Where Can You Fly 
from Poznań Airport?*

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI
I PRZEWOŹNICY

DESTINATION
AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat

Frankfurt (FRA) 

Kavala nowość / new

Kharkiv nowość / new

Kijów - Borispol (KBP) 

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC)

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

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

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz
z poznańskiego 

lotniska?*

Where Can You Fly 
from Poznań Airport?*

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI
I PRZEWOŹNICY

DESTINATION
AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat

Frankfurt (FRA) 

Kavala nowość / new

Kharkiv nowość / new

Kijów - Borispol (KBP) 

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC)

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

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

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz
z poznańskiego 

lotniska?*

Where Can You Fly 
from Poznań Airport?*

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI
I PRZEWOŹNICY

DESTINATION
AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat

Frankfurt (FRA) 

Kavala nowość / new

Kharkiv nowość / new

Kijów - Borispol (KBP) 

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC)

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

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

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

lotniska?*

Where Can You Fly 
*

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

(PUY)

(TGD)

(BHX)

(EFL)

(SKG)

(HEL)



  Lwów (LWO) Lviv

   Eindhoven (EIN)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

   Frankfurt (FRA)

    Charków(HRK) / Kharkiv

  Alicante (ALC)
www.ryanair.com

  Bristol (BRS)
www.ryanair.com

  Dancaster/Sheffield (DSA)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

  Dublin (DUB)
www.ryanair.com

  Edinburgh (EDI)
www.ryanair.com

www.ryanair.com

      Budapest (BUD)

www.ryanair.com

  Amsterdam (AMS) 
www.klm.com

  Billund (BLL)
www.ryanair.com

  Barcelona Girona (GRO)
www.ryanair.com

      Burgas (BOJ)
www.lot.com

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

NEW!

  Dubrownik (DBV)
www.lot.com

  Paryż Beauvais (BVA) Paris Beauvais

www.ryanair.com

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

  Rome - Ciampino (CIA)
www.ryanair.com

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

  Warszawa (WAW) Warsaw
www.lot.com

  Zadar (ZAD)
www.ryanair.com

  Podgorica (TGD)

  Wenecja Treviso (TSF) 
www.ryanair.com

www.lot.com

  Palma (PMI)
www.lot.com

  Saloniki (SKG)

  Liverpool (LPL)
www.ryanair.com

  Londyn Luton (LTN) London Luton

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

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

  Malta (MLA)
www.ryanair.com

    Mediolan - Bergamo (BGY)

     Monachium (MUC) / Munich

  Odessa (ODS)

  Oslo Torp (TRF)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

  Korfu (CFU) /  Corfu

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

  Kijów - Żulany (IEV)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

    Kutaisi (KUT)

    Kijów - Borispol (KBP)
www.ryanair.com

     Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com
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www.ryanair.com
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www.ryanair.com
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(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

WYKAZ REGULARNYCH POŁĄCZEŃ LOTNICZYCH Z PORTU LOTNICZEGO 
POZNAŃ-ŁAWICA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY NA ROK 2021

LIST OF REGULAR AIR CONNECTIONS FROM THE AIRPORT POZNAŃ-ŁAWICA SALE FOR 2021

www.ryanair.com
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(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*
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Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new
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KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER
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* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

NEW!

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

NEW!

NEW!

www.lot.com

  Helsinki (HEL)
www.ryanair.com



(POZ)

(DBV)

(RMF)

(CHQ)

(KGS)

(AGP)

(FAO)

(CFU)

(HER)
(RHO)

(ZTH)

(TFS)
(ECN)

(LEI)

(POZ)

*

(BOJ)

(VAR)
(DBV)

(TIV)
(GRO)

(BCN)

(CTA)

(RMF)

(HRG)

(ACE)

(TIA)

(TGD)

(CHQ)

(SKG)

(KGS)

(AGP)
(PMI)

(AGA)

(FAO)

(DJE)

(AYT)

(ADB)

(DLM)

(OLB)

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

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

(PFO)

(CFU)

(HER)

(RHO)

(ZTH)

(RKT)

(BJV)

(TFS)

(FUE)

(FNC)

(LCA)
(ECN)

(SSH)

(GPA)(EFL)

(LEI)

(MAH)

(NBA)

(SLL)

(POZ)

*

(BOJ)

(VAR)
(DBV)

(TIV)
(GRO)

(BCN)

(CTA)

(RMF)

(HRG)

(ACE)

(TIA)

(TGD)

(CHQ)

(SKG)

(KGS)

(AGP)
(PMI)

(AGA)

(FAO)

(DJE)

(AYT)

(ADB)

(DLM)

(OLB)

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

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

(PFO)

(CFU)

(HER)

(RHO)

(ZTH)

(RKT)

(BJV)

(TFS)

(FUE)

(FNC)

(LCA)
(ECN)

(SSH)

(GPA)(EFL)

(LEI)

(MAH)

(NBA)

(SLL)

lotniska?*

Where Can You Fly 
*

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

(SSH)
(HRG)

(TIA)
(POP)

(TGD) (VAR)
(BOJ)

(FUE)

(MAH)
(PMI)

(SKG)

(EFL)
(AGA)

(VRA)

(CUN)

(BKK)

(MIR)

(DJE)

(ZN
Z)

(ADB)
(BJV)

(DLM) (AYT)

POŁĄCZENIA CHARTEROWE
CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA)

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD)

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER)

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN)

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP)

Ibiza (IBZ) nowość / new

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE)

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB)

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA)

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD)

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER)

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN)

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP)

Ibiza (IBZ) nowość / new

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE)

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB)

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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



POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:
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ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

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

Almeria (LEI) 
nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.
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TUNEZJA/TUNISIA:
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Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.
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Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

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

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Monastir (MIR)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

PORTUGALIA/PORTUGAL:

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

 (HER)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:
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CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:
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PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.
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ZEA/UAE: 
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* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.
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POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 
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Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Ercan (ECN) 
nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Warna (VAR) 

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

CZARNOGÓRA/MONTENEGRO:

Podgorica (TGD) 

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

DOMINIKANA/ 
DOMINICAN REPUBLIC:

Puerto Plata (POP) 
nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Sharm El Sheikh (SSH) 
nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Hurghada (HRG)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Kefalonia (EFL)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Saloniki (SKG)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Fuerteventura (FUE)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Teneryfa (TFS)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Minorka (MAH)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Palma (PMI)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Varadero (VRA) 
nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

KUBA/CUBA:

Agadir (AGA)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

MAROKO / MOROCCO:

Cancun (CUN) 
nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

MEKSYK /MEXICO:

Bangkok (BKK) nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

TAJLANDIA /THAILAND:

Izmir (ADB) 

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Dalaman (DLM) 

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Zanzibar (ZNZ) 
nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

TANZANIA :

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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






