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Cześć Piotrze! Czułem pewien niedosyt po naszej 
ostatniej rozmowie jeśli mam być szczery. Wydaje mi 
się, że nie spytałem Cię o wszystkie ważne rzeczy, 
o które powinienem cię spytać. 
Jestem.

Zanim włączyliśmy kamery mówiłeś, że tak naprawdę 
nie oglądałem tego filmu. Niestety, nie jestem w stanie 
zweryfikować czy go obejrzałem w takim razie czy nie, 
bo z tego co mówisz, doświadczenie przejścia pomiędzy 
małym ekranem, do którego mieliśmy dostęp rok 
temu podczas hulającej pandemii, gdzie nie było kin 
otwartych, a tegoroczną wersją, która jest właściwie 
dostępna wszędzie, jest właściwie niemożliwy do 
opisania, tak?
Jest możliwy. Tak myślę. I właśnie dzięki temu, że jest 
mogę spokojnie powiedzieć, że „Mistrz” to film kinowy. 
Montaż był robiony w czasie lockdownu. Dostawałem róż-
ne wersje montażowe, oglądałem je w domu, na różnych 
ekranach. Kiedy teraz miałem  okazję po raz pierwszy zo-
baczyć film w Toruniu na Tofifest, na kinowym ekranie, 
po projekcji spojrzałem na siedzącego obok mnie Maćka 
Barczewskiego i spytałem: przemontowaliście? A on na 
to: nic nie było ruszone. Pomyślałem: ale to jest inny film. 
Kiedy zacząłem sobie analizować  to rzadko mam takie 
sytuacje, że coś tak się różni. Zwłaszcza przy filmie, który 
na pierwszy rzut oka nie jest nastawiony na spektakular-
ność, szerokość, a to się przeważnie kojarzy z kinem. Po 
kolejnym obejrzeniu nagle zrozumiałem tę różnicę. Świat 
obozu jest światem silnie zorganizowanym formalnie, 
dodatkowo ludzie w strachu są jakby zwinięci do środka, 
więc w szerokim planie na małym ekranie możesz zoba-
czyć sytuację, ale kontakt emocjonalny wymaga już więk-
szej koncentracji. Dzięki dużemu ekranowi masz nagle 
dostęp do oczu aktorów, nagle otwiera się coś niesamo-
witego, w tych sztywnych uniformach, tych funkcjach, 
w ruchu ciał, który był podyktowany w większości albo 
fizycznością scen pięściarskich, albo fizycznością obozu, 
czyli ordnungu dostajesz  dostęp do tego, co siedzi w czło-
wieku, przez oczy, które w tej wykreowanej martwocie są 
źródłem życia i bramą do niego. Do tego muzyka Bartka 
Chajdeckiego i dźwięki obozu, które w kinie cię po prostu 
otulają, osaczają podkreślając czy zwielokratniając to co 
widzimy w oczach tych ludzkich sylwetek na kinowym 
ekranie, zanurzeni w ciemności, czujemy pełnię tego snu. 
Jest jeszcze jeden element, który czyni ten film kinowym. 
Doświadczasz go chyba najgłębiej przez oglądanie z inny-
mi ludźmi. Jest to proces, w którym uczestniczycie wspól-
nie i ta energia, słyszysz wzruszenie, oddech, wstrzymanie 

oddechu, łzy. Po pokazach przedpremierowych, spotyka-
łem się z ludźmi poruszonymi, ludźmi, którzy mówią o do-
stępie do czegoś trudnego, otwierającymi się na dramat 
tamtego czasu, ale i na podobne odczucia dzisiaj. To też 
mnie zaciekawiło, że patrząc na ekran widzę nie tylko po-
stać, ale i siebie, widzę człowieka, który nie wie jeszcze, że 
będzie pandemia i że ta przerwa, tak trudna dla nas, roz-
mawiamy dwa lata od skończenia zdjęć do filmu, to każdej 
i każdego ludzkie doświadczenie pandemii, jakoś porów-
nywalnej z okresem wojny, poczucie zagrożenia, te zacho-
wania, które się pojawiają…

Nie ma papieru toaletowego. 
To również. Oczywiście, te nasze dylematy są mniejsze, ale 
to zamknięcie, doświadczenie najgłębsze śmierci, nagłej 
śmierci bliskich, znikąd, a mówimy też o śmierci w ogóle 
wszystkich ludzi, których pogrzeby nie były takie, jakie 
miały być, więc to wszystko niewypowiedziane się zbiera 
i widownia dostaje dzięki filmowi  klucz do siebie dzisiaj, 
do swoich lęków i bólu. To jest niezwykłe i to wynika z roz-
mów. Widzę, obserwuję co ludzie mówią, jak to przeżywają. 

Też miałem takie wrażenie gdy oglądałem ten film na 
małym ekranie, czyli tylko podglądałem ten film jak już 
ustaliliśmy, że ten obóz jest strasznie pusty. Miałem 
wrażenie, że tak to właśnie wyglądało, że tam się nikt 
nie krzątał, nikt nie łaził. To było skupisko ludzi i pusta 
przestrzeń w tle. 
Wszyscy szukaliśmy i mówię o całej ekipie, próby przeło-
żenia tego doświadczenia, ludzi i obozu na język filmowy, 
tworząc obraz filmowy budujemy rodzaj metafory. To film 
fabularny, nie jest to dokument, nie jedziemy z kamerą do 
Auschwitz, tylko budujemy przestrzeń specjalnie dla fil-
mu. Chodziło o stworzenie takiego odczucia, że ten obóz 
jest zawieszony gdzieś w pustce. Dla mnie to tworzy poczu-
cie bycia poza światem, świat o nas nie wie, świat się nami 
nie interesuje, nie ma nikogo, tylko ten pociąg widzisz 
daleko za lasem. Tu jesteśmy wyłączeni ze świata. Mimo 
tego, że w rzeczywistości to było w mieście, w Oświęcimiu, 
były domy, ale tak naprawdę ludzie dookoła byli wysie-
dleni. Budynki dookoła były zajmowane przez Niemców, 
przez żołnierzy, przez SS-manów, wytwarzała się przez to 
przestrzeń pustki,  izolacji. Takich znaków jest tam więcej. 
Takich, które mają cię przenosić do znaczenia Auschwitz. 
To, że np. nie ma zbyt wielu dialogów, nie ma zwykłych 
rozmów. To daje poczucie, że ludzie są osobno, spotykają 
się tylko ich ciała, które walczą o przetrwanie, wykonu-
jąc rozkazy, nawet w grupie są osobni, bo na tym zależało 
przecież oprawcom.

PODZIĘKOWANIA DLA 
Hotel Indigo Warsaw - Nowy Świat (Smolna 40, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby sesji zdjęciowej.

PATR ZĄC NA EK R A N W IDZĘ 
N IE T Y LKO POSTAĆ, A LE 

I SIEBIE, W IDZĘ CZŁOW IEK A...
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Każdy ma swój mikroświat, tak jak Ty miałeś swój 
mikroświat w postaci boksu, tak każda inna postać. 
Była pielęgniarka, była kucharka, itd. Każdy chyba 
musiał znaleźć sobie sposób, żeby funkcjonować w tej 
trudnej rzeczywistości.
Tak jak my dzisiaj robimy, wiedząc o tym co się dzieje na 
świecie, konflikty zbrojne, wyzysk, głód, znajdujemy spo-
soby na to, żeby nie dopuszczać do siebie tych myśli.

A myślisz, że to jest zeskalowane czy to jest zupełnie 
coś innego, że my się izolujemy teraz? 
Dla mnie przerażające jest to, że jak weźmiesz sobie wykaz 
oznaczeń w obozie, które wskazywały na powód uwięzie-
nia to masz takie: czerwony trójkąt – więźniowie politycz-
ni, czyli ludzie zesłani do obozu ze względu na ich poglądy 
polityczne, najczęściej były to poglądy albo lewicowe, so-
cjalistyczne, albo aktywne organizacje chrześcijańskie. 
Na tych było oznaczenie narodowe, czyli np. literka P na 
czerwonym trójkącie znaczyło – Polak, więzień polityczny, 
przeciwnik nacjonalizmu, nazizmu. Byli tam także więź-
niowie kryminalni - trójkąt zielony, ale te przestępstwa kry-
minalne to też były w większości przestępstwa przeciwko 
systemowi. Następnie czarny trójkąt dla więźniów obycza-
jowych tzw. antyspołecznych. To głównie lesbijki, kobiety, 
które poddały się aborcji, uzależnieni i osoby z niepełno-
sprawnościami. Zaliczali się tu również Romowie, którzy 
później dostali kolor brązowy. Homoseksualiści, mężczyź-
ni nosili różowe trójkąty. Trójkąt niebieski to emigranci.

Czyli mówisz po prostu, że historia się powtarza? Że 
teraz jesteśmy w tym samym miejscu, w trochę lepszej 
wersji tego, co było kiedyś? 

W IEDZĄC O T Y M 
CO SIĘ DZIEJ E 

NA ŚW IECIE, 
KON FLIKT Y 

ZBROJ N E, 
W YZ YSK, GŁÓD, 

Z NA J DUJ EM Y 
SPOSOBY NA 

TO, ŻEBY N IE 
DOPUSZCZAĆ 

DO SIEBIE 
T YCH M YŚLI.
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Linie podziału są zapożyczone. Jak zobaczyłem ten opis 
oznaczeń to było wstrząsające, ta bliskość, ten podział, ta 
segregacja, odbywa się na tej samej linii.

Czyli może się nie powtarza, ale się rymuje?
Może ma wspólne źródła.

Jakie to byłoby źródło według Ciebie?
Jeżeli chcesz rządzić ludźmi to musisz ich podzielić. Źró-
dłem są słabe jednostki, czyli takie, których np. z uro-
dzenia poziom wrażliwości, inteligencji łączy się z ich 
poczuciem bycia gorszym. Strach buduje w nich  potrze-
bę nazwania, stworzenia definicji normalności, w której 
mogą się ukryć stając się jej strażnikami, ma to im dać 
poczucie bezpieczeństwa, muszą eliminować wszystkich, 
którzy tę normalność przekraczają w ich rozumieniu. Do 
tego dokładasz jeszcze przemocowość, czyli to, że możesz 
siłą ludzi „innych” zrównać, albo wyrzucić, albo zabić.

Coś w tym jest co mówisz. Często te postaci, które 
to tworzą, dyktatorskie mentalności to są osoby też 
nienormatywne, np. Hitler był wegetarianinem, nie miał 
żony, itd., tak jak dziś niektórzy też nie mają żony.
Tak, był też np. brunetem, sam nie pasował do swojej wizji 
Niemca, a i tak ludziom nie przychodziło do głowy, że ta 
norma jest wymyślona.

Że to jest narracja.
Tak, to jest jak z ideą państwa narodowego. Zapomniałem 
powiedzieć o figurze, którą najczęściej widzimy, czyli żół-
tym trójkącie określającym Żydów. 

Żydzi też Polacy.
Tak, ale do czasu. Mówisz, że obóz inaczej wygląda niż 
w twoich wyobrażeniach, że nie ma tłumów. To dlatego, że 
opowiadamy o początku, o obozie Auschwitz 1. O tym obo-
zie, który był obozem dla więźniów politycznych, był obo-
zem koncentracyjnym, w którym byli ludzie różnych naro-
dowości. Na początku był stworzony głównie dla obywateli 
polskich, wśród których byli również Żydzi. Początkowo 
również nie było wydzielonej części dla Żydów. W pierw-
szych słowach jednak z ust raportfuhrera pada informa-
cja, że Żydzi mogą przeżyć dwa tygodnie, księża miesiąc, 
inni 3 miesiące góra. Tak zaczyna się gra w segregację, 
żeby na starcie ludzi podzielić przez przypisanie im cech, 
które różnicują poziom nadziei. Przypiszą cię do bycia 
Polakiem - ciesz się przetrwasz dłużej. Ten obóz był obo-
zem zagłady na początku tylko dla obywateli Związku So-
wieckiego. Zginęło tam kilkadziesiąt tysięcy sowieckich 
więźniów, oddzielonych w kilku barakach i na nich były 

przeprowadzane pierwsze testy z gazem. Tam był tyfus, 
planowy głód, byli zgładzeni ze względu na przypisaną 
im przynależność narodową. Jeżeli niszczysz jedną okre-
śloną grupę ludzi to w innych wywołujesz strach i tymi 
ludźmi możesz dopiero wybudować Birkenau, fabrykę 
śmierci, ubojnię ludzi, tych którym przyczepisz żółty trój-
kąt. Symboliczne jest też to, że w momencie kiedy ruszy-
ła  machina programowego wymordowania Żydów, w Au-
schwitz I zelżały warunki dla nieżydów, to był 43-ci rok, na 
frontach była już inna sytuacja. Żeby jeszcze bardziej  po-
dzielić, żeby zbudować nadzieję, że ty możesz przetrwać, 
jeśli będziesz wykonywał rozkazy i nie przeszkadzał. 
I w tym wszystkim masz mojego bohatera, który dostaje 
narzędzie do przetrwania w postaci pięściarstwa. Musia-
łeś być przydatny, żeby tam być i przetrwać. On jednak nie 
poprzestaje na tym, on wie, że przetrwanie, zaraz za sobą 
ciągnie pytanie: Po co? Do czego? Jako kto? Numer? 

Wydaje mi się, że odpowiedzią na to pytanie jest 
przetrwać dla innych tak naprawdę.
Albo przetrwać przez innych.

To chyba jest współzależne.
Tak, to też jest kwestia wrażliwości. Teddy był sportowcem, 
ale miał też duszę artystyczną, rysował, po wojnie malo-
wał, był człowiekiem, który np. odmawiał na początku 
uczestniczenia w ucieczkach, wiedząc o tym, że jeżeli on 
ucieknie, to za niego zginą inni. Czuł, że nie będzie w sta-
nie udźwignąć tego ciężaru, że zginą za niego ludzie, a on 
ocaleje. I tak samo było z tym chlebem, który zwyciężał, 
dostawał chleb i czuł, że ta kromka ugrzęźnie mu w gardle, 
jeżeli nie podzieli się z kimś. Nie był superbohaterem, był 
po prostu człowiekiem, który dokonywał trudnych wy-
borów, ale które się okazały skuteczne, bo nie tylko prze-
trwał. Są sytuacje opisywane przez ludzi po wojnie, którzy 
byli  świadkami, jak spotykali go współwięźniowie. To opo-
wieść rodzinna, o tym jak idzie ulicą i nagle podchodzi czło-
wiek, pada na kolana przed nim i dziękuje mu i mówi: Panie 
Teddy, pan mnie uratował, pan mi dał życie. On o sobie nie 
opowiadał w takim kontekście. Ale my chcemy. Po co? Po 
to może, żeby dzisiaj dać nam siłę do tego, żeby w o wiele 
lepszych warunkach, nie takich, gdzie grozi ci śmierć, na 
ulicy, w szkole, kiedy ktoś jest poniżony albo dokonuje się 
jakiejś segregacji, stanąć i powiedzieć: Hej! Stop! 

Chodzi mi jednak po głowie to, co powiedziałeś. 
Mam wrażenie, że ten film może być bardzo lubiany 
w kręgach, które mogą właśnie poniżać. Nie czujesz, że 
to jest taki kazus rotmistrza Pileckiego? 
Wiesz co wierzę, że nie i te wiarę czerpię z rozmów, które 
odbywam. Nie spotkałem się jeszcze z kimś, kto po filmie 
miałby twardsze poglądy niż te, z którymi  wchodził na se-
ans. Druga rzecz jest taka, że to jest film o sporcie i pomy-
ślałem, że mówisz o środowiskach sportowych.

Myślę o środowiskach powiedzmy, może nie 
konserwatywnych, bo ja nie wiem czy to jest 
konserwatyzm. Ludzi, którzy często chodzą na 
marsze niepodległości, którzy gloryfikują pewne 
postaci historyczne. 
Tak, ale tutaj się to nie odbywa. Mogę stanąć z  takim 
człowiekiem do rozmowy, bo widzę to. To jest opowieść 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

J EŻELI CHCESZ 
R ZĄ DZIĆ LU DŹ MI 

TO M USISZ ICH 
PODZIELIĆ. 
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o sporcie, sport jest tam niezwykły, bo on nie 
jest nawet w samej walce. Ten sport odbywa 
się w momencie kiedy staje naprzeciwko sie-
bie kapo i więzień. Teddy i on nagle rozpozna-
ją w sobie sportowców, przedstawiają się so-
bie, mówią skąd są i nagle obóz znika, znikają 
uniformy, znika to wszystko i przez sekun-
dę stoi naprzeciwko siebie dwoje ludzi, któ-
rzy wiedzą ile godzin spędzili na sali treningo-
wej, wiedzą jak to jest trudne i wiedzą, że sport
jest unoszeniem ponad normalność, docenie-
niem cudowności istnienia człowieka. To są 
te momenty, fair play, nagle w tym piekle jest 
moment, że sport otwiera ludzi i przywraca 
człowieczeństwo.

Ja po prostu mam takie wrażenie, że nawet 
niezależnie od intencji czy faktycznych 
działań nieostrych postaci historycznych, 
one stają się ikonami w środowiskach, które 
trochę ich nie rozumieją. Nie wiem czy też 
masz takie wrażenie?
Może tak się dziać ze względu na brak wie-
dzy albo na dystrybucję wiedzy przez osoby, 
które chcą zbić swój polityczny interes na 
takim historycznym marketingu. To  ludzie, 
którzy chcą dzielić, a prawda historii intere-
suje ich tylko wtedy kiedy ujawniona może 

przeszkodzić w ich planach. Nasza praca 
polega na tym, żeby ukazać indywidualny 
punkt widzenia człowieka zanurzonego 
w historii. Bo na czym polega docenienie bo-
haterstwa? Docenienie bohaterstwa polega 
na tym, żeby dostrzec w bohaterze człowie-
ka, tzn. siłę jego decyzji, z czym on albo ona 
musieli się zmierzyć w trudnej chwili. O sile 
i wadze konkretnego gestu decydują rzeczy-
wiste zmagania człowieka, a nie urodzone-
go superbohatera. Dlatego ja w rozmowach 
staram się zwracać uwagę, zresztą sam sie-
bie też pilnować w tym, że używanie formuł 
wieloosobowych typu my, wy, oni już na 
stracie jest mylące. Każdy człowiek tam do-
konywał wyboru pojedynczo i mówienie np. 
o tym, że my Polacy ratowaliśmy Żydów to
nieprawda. Bardzo odważni ludzie, którym 
można przypisać narodowość polską, bar-
dzo odważni ludzie, dokonywali indywidu-
alnych decyzji, ryzykując własnym życiem. 
Nie „my Polacy”. To jest odbieranie tym lu-
dziom bohaterstwa, to jest odzieranie ich 
z niesamowitości ich decyzji. Często głoszą
to osoby, które mogą mieć w rodzinie ludzi, 
którzy robili coś przeciwnego i teraz chcą,
żeby w tym tłumie pod szyldem „my Polacy”
i ich przodkowie się skryli. 

Może tak być. Ja myślę, że jest to 
ciekawy film, bo przynajmniej z mojego 
doświadczenia, kiedy chodziłem do szkoły, 
to były takie tzw. filmy dla szkół, filmy 
głównie historyczne. To jest takie polskie 
kino historyczne, które ma swoje korzenie 
w Polsce jeżeli chodzi o sposób narracji, 
opowiadania, ale jest poprowadzana 
z punktu widzenia niepolskiego, tak bym 
powiedział. To nie jest polska narracja filmu 
historycznego, nawet nie zachodnia, ale 
w jakiś sposób amerykańska. Bardziej mi 
to przypomina filmy Clinta Eastwooda niż 
Andrzeja Wajdy.
To jest niezwykła zasługa Maćka Barczew-
skiego, może przez to właśnie, że debiutuje 
w tak późnym wieku, ale jest człowiekiem-e-
rudytą, człowiekiem wykształconym wszech-
stronnie, jest prawnikiem, filmowcem z do-
świadczeniem za oceanem, tam zdobywał to 
doświadczenie, pracując na planach, przyglą-
dając się innym. To była  nasza pierwsza roz-
mowa, on bardzo pilnował tego, że chce zrobić 
film, który będzie amerykański w tym sensie, 
że ma trafić do czegoś, co jest wspólne jak naj-
większej  liczbie osób. Nie chodzi o zaniżanie, 
bo to często w polskiej narracji krytycznej się 
pojawia, że jak coś ma być kierowane do jak 
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największej liczby osób to od razu kojarzy się 
z obniżeniem wartości.

Popularne, czyli głupie.
Tak, a tu chodzi o poszukiwanie takiego spo-
sobu opowiadania, który ma zrównać widzów 
w pewnym sensie. To znaczy – nie zrównać, 
czyli zniwelować ich różnice, ale trafić w to 
coś, co będzie wspólne, trafić do świata 
emocji, żeby te emocje uruchomiły ich my-
śli. Nie idziemy przez głowę do serca, tylko 
idziemy przez emocje, czyli od serca. To ono 
powoduje, że człowiek doznaje podniesienia 
i w tym podniesieniu nagle ożywają myśli, 
skojarzenia. To jest ta droga. Tutaj Maciek 
konsekwentnie tego się trzymał, wiedząc, 
że prawdopodobnie w Polsce film czy jego 
rola może być uznana właśnie za coś, co jest 
odstępstwem od polskiej normy.

To w ogóle niesamowita historia 
z profesorem Barczewskim, bo uczył 
mnie jeszcze na studiach prawa własności 
intelektualnej. Dla mnie zaskakujące jest 
to, że ktoś, kto nie był filmowcem nigdy 
wcześniej i postanowił zmienić coś w swoim 
życiu, zrobi kameralny film, osobisty. To jest 
pełnowymiarowa historia ze scenariuszem, 
o Polsce, o historii. Jak Tobie się z nim
współpracowało?
To jest kino osobiste. To siła tego filmu, że 
przy całym entourage historycznym, poru-
szaniu wielkich tematów, jest, na ile się dało, 
osobisty. Ma osobiste źródło w Maćku. Jego 
dziadek był w Auschwitz. To wycinek rze-
czywistości. Gdybyśmy przyłożyli kamerę 
do każdego innego człowieka to byłby inny 
świat. Stąd decyzja np. żeby nie było w ekra-
nowym świecie Teddy’ego, Pileckiego, z któ-
rym współpracował w obozie czy Kolbego, 
z którym też się spotkał,  żeby właśnie nie dać 

znają wszystkich filmów, ale moje początki, 
pierwsze trzy role jakie zagrałem to był mło-
dy anarchista w Długim weekendzie – lekka 
opowieść, ale jednak młody człowiek, zbun-
towany; człowiek z małego miasteczka, któ-
ry trafia do Warszawy i nagle przez przypa-
dek staje się zabójcą w Rozdroże café, gdzie 
opisywaliśmy przypadek napadu na Kredyt 
Bank, w którym młodzi chłopcy wpadli i za-
bili kilka osób i trzecia osoba to był DJ Peraz, 
czyli człowiek-raper z warszawskiego bloko-
wiska, opowieść o jego drodze do kariery, 
o śmierci i miłości. To co ich łączyło to był na 
pewno jakiś bunt, jakaś chęć sprzeciwu i to
były trzy dramatyczne postaci, które zagra-
łem na początku mojej drogi. Nie mówiąc już 
o latach spędzonych w eksperymentujących 
zespołach teatralnych.

Czyli to powrót do korzeni dla Ciebie. 
W pewnym sensie. Wiesz, ja przez cały czas 
nie czuję, żebym stracił ten kontakt z korze-
niami. Inna sprawa, że traktuję szeroko swój 
zawód i realizuję swoje zadania, które sam so-
bie stawiam, czyli kwestię poważnego namy-
słu za każdym razem nad tym co robię, korzy-
stając z różnych form, niezależnie od tego czy 
to będzie komedia, czy dramat, czy serial, film 
kinowy czy telewizyjny. Za każdym razem ta 
postać ma być żywa, ma nieść jakieś pytanie, 
ma działać, nieść żywy komunikat dla widza. 
Chcę żywej reakcji od widza, to są podwaliny, 
a że świat proponuje mi w którymś momen-
cie więcej ról komediowych, chce ode mnie, 
żebym go rozśmieszał to tylko powierzchnia. 
Dla mnie to kolejna emanacja mojego posta-
nowienia bycia współtwórcą sztuki filmowej,  
myślę o tym czysto praktycznie. W byciu ar-
tystą, czyli człowiekiem, który zastanawia się 
nad istotą człowieczeństwa, nad jego tajemni-
cą i ma nieść ludziom jakieś idee, radość życia, 
obojętne jest czy to komedia, czy dramat. 

Myślę, że możemy zakończyć radością życia 
w takim razie. Mistrz już w kinach w całej 
Polsce. Zapraszamy serdecznie.
Szczególnie zapraszam do kin, żeby skorzy-
stać z okazji i doświadczyć pełni tego kinowe-
go spotkania.

Dziękuję. 
Dzięki. 

ENGLISH

PIOTR GŁOWACKI: A TALE OF 
A HUMAN IN INHUMANE TIMES

Hi Piotr! I was left a bit hungry after our last 
conversation to be honest. I think that I didn’t 
ask about all the things I should have.
Here I am.

szansy uciec myślom w stronę ogółu. Ile mógł-
byś dać scen Pileckiemu czy Kolbemu? Czy to 
by przedstawiło ich dramat? A momentalnie 
by odwracało uwagę. Nam zależało na tym, 
żeby pokazać to indywidualne przeżycie. 
Praca Witka Płuciennika jako operatora też 
polegała na tym by jednocześnie być blisko 
i żeby obraz świata był spójny z wewnętrz-
nym pejzażem bohatera. Ten film w pewnym 
sensie jest kameralnym kinem, jest cały czas 
skupiony wokół jednej postaci. Często sceny 
są dwójkowe, trójkowe, jest mało słów, je-
steśmy blisko bohatera, w działaniu, mamy 
czas by ocenić, czas by się z nim bać, przeży-
wać z nim jego tragedię i to jest w tym sensie 
kino osobiste.

Czy miałeś coś takiego, przechodząc 
do tematów bliższych Twojej osobie, że 
ludzie zdziwili się, że podjąłeś się tej 
roli, biorąc pod uwagę, że flirtowałeś 
wcześniej z komediowymi postaciami czy 
obyczajowymi. To jest taka postać dość 
nowa w Twoim wydaniu. 
Wiem, że dywersyfikacja widowni to jest zja-
wisko, które dziś jest trudne do zrozumienia 
ludziom, których początki pracy w filmie 
przypadają na lata 60., 70., 80.

Maciek Stuhr to przeżywał przy Pokłosiu, 
gdy wszyscy się zdziwili, bo myśleli, że jest 
tym śmiesznym gościem z telewizji.
Tak, ale wiemy, że u Maćka było tak, że on 
wchodził do świadomości szerokiej widowni 
przez kabaret, więc rzeczywiście musiał się 
z tym mierzyć. Ale już dla widzów teatral-
nych, którzy znają go z wielu spektakli, nie 
było tego problemu. U mnie jest trochę ina-
czej, bo wchodziłem do filmu kiedy istniało 
już wiele kanałów nadawczych. Widzowie nie 
muszą znać mojej historii, mojej biografii, nie 



Before we turned on the cameras, you 
told me that I didn’t really see this movie. 
Unfortunately, I can’t confirm if I saw it or 
not, because the experience of seeing it 
on a big screen is, as you claim, something 
impossibly different, right?
Yes it is. I can definitely say that “Mistrz” is 
a movie created for cinema. Editing took 
place during lockdown. I got different ver-
sions, watched them at home on different 
screens. When I had an opportunity to see it 
for the first time on big screen during Tofifest 
Film Festival in Toruń, I looked at Maciek 
Barczewski [the director] sitting next to me 
and asked him – Did you edit something out? 
And he said – no, nothing changed. I thought 
– but it’s a different movie. I started analyzing 
how rarely have I ever seen a movie so differ-
ent on a big screen when comparing it to, for 
example, a home cinema. Especially in a film 
that isn’t really spectacular, wide. These kind 
of features are usually associated with movie 
theatres. After second screening I realized 
what was the difference. Camp reality is for-
mally organized. Additionally, people living 
in fear are somehow turned inside so in the
wide angle, on the small screen, you can see 
the situation, but the emotional contact needs 
more concentration. Big screen allows you an 
access to actor’s eyes. Suddenly, a whole new 
world appears from those eyes. These strict 
uniforms, those functions, body movements 
created from boxing or physicality of the 
camp, the ordnung, you gain access through 
those eyes to everything. Eyes are the gate 
to life. Bartek Chajdecki’s music also adds to 
that feeling, the sounds of the camp are over-
whelming, it encircles you, highlighting and 
multiplying everything that we see in those 
silhouettes on a big screen, deep in the dark-
ness, we feel the fulness of this dream. There 
is one more element that makes this a cinema 
experience. You experience it the most while 
watching it with other people. It’s a process in 
which you all are participating. The energy, 
sighs, breathing, holding breath, tears. After 
pre-premiere screenings I met with people 
who were moved, people who were talking
about gaining an access to something hard, 
opening to the hopelessness of these times, 
but also to similar feelings of today. It fascinat-
ed me that when I was looking at the screen 
I didn’t only see the person who doesn’t know 
that there will be a pandemic. We are talking 
two years after shooting and the experience 
of pandemic, somehow comparable to war, 
feeling danger, behaviors…

Lack of toilet paper.
That too. Of course, our dilemmas are 
smaller, but closing everything, the deepest 
experience of death, sudden death of close 

ones, from nowhere, everything summed 
up makes it that the audience gets, thanks 
to this movie, a key to themselves today, to 
their fears and pain.

I also had this feeling when I was watching 
this movie on a small screen, which means 
I didn’t watch it at all, that this camp is 
so empty. I had a feeling that this looked 
exactly like that, that no one was running, 
walking there. It was a bunch of people and 
an empty space around them.
We all tried, the whole crew, to translate 
this experience, people and camp, to a film 
language. When creating a movie we build 
some type of metaphor. This is a feature 
film, it’s not a documentary, we didn’t go to 
Auschwitz, we build this space for that mov-
ie. We wanted to create a feeling that this 
camp is in the middle of a void. For me, it 
creates a feeling of being beyond the world, 
the world doesn’t know about us, the world 
doesn’t care about us, there is no one, just 
the train you see far behind the trees. We 
were out of the world. Despite the fact that, 

in reality, Auschwitz was a city, there were 
houses, but people around were displaced. 
Building were taken by Germans, soldiers, 
SS-mans, it created an empty space, isola-
tion. These kind of signs are plenty. Those 
that should transfer you to the meaning of 
Auschwitz. The fact that there are no dia-
logues, there is no talking. It creates a feeling 
that people are separate, only their bodies 
meet, they are fighting for survival by doing 
orders. They’re sperate even in a group, be-
cause that’s what the Germans wanted.

Everyone has their own microcosm, like you 
had you microcosm in boxing – it’s the same 
for everyone. There was a nurse, a cook etc. 
Everyone had to find a way to function in 
this harsh reality.
As we did today, knowing what happens 
around the world. War, exploitation, hunger – 
we find ways not to think about that.

Mistrz in cinemas in Poland. Thank you 
very much.
Thanks. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

P R Z Y P O W I E Ś Ć  O  C Z Ł O W I E K U . . .
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TEKST Marcin Radomski  ZDJĘCIA Łukasz Dziewic

GOTUJĘ  
POMIDOROWĄ, 
PRAKTYKUJĘ 
JOGĘ 
I SŁUCHAM 
SIEBIE

G O T U J Ę  P O M I D O R O W Ą ,  P R A K T Y K U J Ę  J O G Ę  I . . .

„STARAM SIĘ WYBIERAĆ PROJEKTY, W KTÓRYCH ROLA KOBIECA 
NIE JEST TYLKO TŁEM DLA MĘSKICH BOHATERÓW” – MÓWI 
ZOFIA WICHŁACZ. AKTORKA ZAGRAŁA OSTATNIO W SERIALACH 
„ROJST '97” (NETFLIX), „RECEPTURA” (TVN I PLAYER). MARCINOWI 
RADOMSKIEMU OPOWIADA O SWOICH NAJWIĘKSZYCH 
PASJACH I KULISACH PRACY NA PLANIE SERIALI.

ZOFIA WICHŁACZ
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Marcin Radomski: Ostatnio wystąpiłaś w kilku
serialach. Czy poza pracą znajdujesz czas na pasję? 
Wiem, że jedną z nich jest gotowanie. 
Zofia Wichłacz: Ostatnio się wkręciłam, wróciłam do go-
towania, które bardzo lubię. Chyba warto dbać o te różne 
formy spędzania wolnego czasu poza planem. Niedawno 
byłam na Nowych Horyzontach we Wrocławiu i widziałam 
dużo ciekawego kina. Zrobiłam maraton filmowy. 

Jakie kino lubisz oglądać oprócz tego, w którym grasz? 
Różne, najbardziej lubię intymne dramaty, które przy-
glądają się człowiekowi, filmy psychologiczne, nie te 
efekciarskie z zawrotnym tempem. Zrobił na mnie duże 
wrażenie japoński nieśpieszny film „Drive my car”. Nie 
wiem, czy słyszałeś, czy byłeś na Nowych Horyzontach? 

Byłem, ale też nie zdążyłem wszystkiego zobaczyć, to 
taki duży wybór filmów. 
Jasne, to właśnie trzygodzinny film, w którym na wszyst-
ko był czas. Bardzo mi się podobał.

A lubisz kino kulinarne? Łączysz tę pasję z kinem?
Nie, aż tak to nie. Też bez przesady, ja po prostu lubię coś tam 
sobie ugotować, ale to nie jest jakaś moja wielka pasja. 

A co ci najlepiej wychodzi?
Dania z włoskiej kuchni, wegetariańskie przepisy, choć 
ostatnio wkręciłam się też w polską kuchnię typu zupa 
pomidorowa. Przepis mojej babci i mamy. Lubię się 
uczyć tych starych przepisów. 

A propos starych przepisów i dobrych receptur, to 
serial „Receptura” wchodzi teraz na ekrany TVN 
i Playera. Zagrałaś tam jedną z głównych bohaterek. 
Opowiedz, o czym dla ciebie jest ta historia? Bo to jest 
serial dziejący się w międzywojniu i w teraźniejszości, 
twoja bohaterka studiuje architekturę i też odkrywa 
pewną rodzinną tajemnicę. 
Odkrywa dziennik prababci i zaczyna go czytać. My po-
znajemy ją w momencie, kiedy właśnie odcięła się od wła-
snego domu, wyjechała na studia do Warszawy i planuje 
zerwać z wieloletnim chłopakiem. Wszystko komplikuje 
fakt, gdy dowiaduje się, że jest z nim w ciąży. Wtedy znaj-
duje dziennik prababci, zaczytuje się w historii i odkry-
wa, że właściwie mają wiele wspólnego. Prababcia żyła 
w latach 30. XX wieku, a Zosia jest młodą dziewczyną 
żyjącą współcześnie, ale w sumie ich rozterki, problemy 
sercowe, rodzinne, sytuacje, są podobne. I te historie się 
przeplatają, łączą i rzeczywiście zaczyna doceniać swoje 
korzenie, historię kobiet w rodzinie. A o czym to jest dla 
mnie? Też o feminizmie, o podążaniu za własnym gło-
sem, za swoim szczęściem, za wybieraniem dobrze dla 
siebie, bo jej prababcia umiała to robić już w latach 30. 
I Zosia się tego uczy w momencie, kiedy ją poznajemy. 

I w tle jest fabryka Wedla, więc słodycze.
Dokładnie, pojawia się pewien przepis. Nie będę za dużo 
zdradzać, ale jest też pewna intryga szpiegowska. Zosia 
ma coś bardzo cennego z czasów prababci i nie zdaje so-
bie sprawy, jak istotny jest ten przedmiot.

Czy kiedyś zdarzyło ci się przygotowywać coś 
słodkiego? To też cię interesuje w kuchni? 
Tak, chociaż nie zdarza mi się to często.

Głównymi bohaterkami „Receptury” są kobiety, to jest 
temat dla ciebie ważny jako dla aktorki? Poszukiwanie 
ciekawych ról, może znanych postaci, a może takich, 
które możesz dopiero sama odkryć? 
Bardzo ważny, cieszę się, że o to pytasz, bo to był też je-
den z powodów, dlaczego w ogóle zdecydowałam się zro-
bić ten serial. Wiedziałam, że w centrum są dwie kobiety 
i cała historia jest na nich oparta. Dodatkowo spodobał 
mi się pazur i zadziorność mojej bohaterki. Staram się 

A   O   C Z Y M  T O  J E S T 
DL A  M N I E?  T E Ż 
O   F E M I N I Z M I E , 
O   P ODĄ Ż A N I U 
Z A  W Ł A S N Y M 
G Ł O S E M , 
Z A  S WOI M 
S Z C Z Ę Ś C I E M...



PODZIĘKOWANIA DLA 
Hotel Indigo Warsaw - Nowy Świat (Smolna 40, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby sesji zdjęciowej.

G O T U J Ę  P O M I D O R O W Ą ,  P R A K T Y K U J Ę  J O G Ę  I . . .

wybierać projekty, o ile mogę sobie na to po-
zwolić, gdzie rola kobieca nie jest tylko tłem 
dla głównej roli męskiej czy głównych ról 
męskich, jak to często jeszcze jest obecne. 
Potrzebujemy więcej ról kobiecych, które nie 
są tłem czy dopowiedzeniem historii, tylko 
które mają swoje życie. 

Powiedziałaś, że istotną rolę w serialu 
odgrywa dziennik, chciałem cię zapytać, 
czy ty sama kiedyś pisałaś pamiętnik?
Wiesz pamiętnika nie, ale mam taki notes, 
który jest bardzo ważny. Staram się go no-
sić przy sobie i w ostatnim czasie zaczęłam 
go bardzo często używać, notować ważne 

doświadczenia, zapamiętywać chwile, wra-
żenia i ważne myśli. On mi towarzyszy, za-
wsze piszę datę i czy wydarzyło się coś waż-
nego, jakiś sen, zdarza mi się pisać też 
o marzeniach, więc on jest dla mnie ważnym 
notesem, notatnikiem. Więc może nie dzien-
nik, ale piszę. 
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To jakie sny ma Zofia Wichłacz?
Czasem straszne, to jest śmieszne, bo mi się 
śni dużo w nowych miejscach jak wyjadę, 
w Warszawie mi się tyle nie śni.

Może wtedy głowa jest oderwana od tego 
co się dzieje na miejscu.
Może tak. 

ciebie trudne wyznanie i opisanie 
tamtych doświadczeń? 
Ania Paliga napisała o  takich zachowa-
niach. Moja reakcja była odruchem, napisa-
łam najpierw relację tylko na Instagramie, 
naprawdę w jakimś odruchu, w trzy minu-
ty. Uznałam, że muszę zabrać głos, czułam 
taką potrzebę, żeby jej też dać wsparcie, bo 
wiedziałam, jak to działa i jakie oskarżenia 
mogą pójść w jej stronę. Pojawiły się okrop-
ne głosy, że chce się wybić na chwili roz-
głosu. Dlatego potem się cieszyłam, że to 
zostało podchwycone, bo miałam podobne 
przemyślenia. W szkole byłam krótko, na 
pierwszym roku kręciłam dwa filmy i też 
ten pierwszy rok był bardzo intensywny. 
Od początku miałam pod górkę od począt-
ku, że ledwo wyrabiałam się ze szkołą i by-
łam bardzo przemęczona. Nie miałam siły 
zacisnąć zębów i iść dalej, tylko wolałam 
wybrać swoją drogę. Ale chcę też powie-
dzieć, że nie neguję szkoły. 

Czyli czujesz, że to była dobra decyzja?
Tak, już wtedy czułam, choć wiele osób mi 
mówiło, że nie, próbowało mnie odwieźć 
od tej decyzji, ale ja też słuchałam siebie 
i chyba to mam wspólne z bohaterką z Re-
ceptury. Obie słuchamy wewnętrznego 
głosu, który nam podpowiada co jest dla 
nas dobre. Oczywiście może nie miałam 
100% pewności, ale coś we mnie bardzo 
silnie wołało, żebym spróbowała inaczej, 
więc to zrobiłam. 

Później pojawiły się duże filmy 
„Powidoki” Andrzeja Wajdy, zagrałaś 
też w „Rojście”, pierwszym, a teraz 
w „Rojście’97”, kontynuacji. I historia, 
gdzie wracamy wspomnieniami do 
przeszłości, bo „Rojst’97” dzieje się 
rok po powodzi w Polsce. Zagrałaś 
tam bardzo ciekawą postać próbującą 
odnaleźć własną tożsamość.
Cieszę się, że powstał drugi sezon. Miałam 
niedosyt po pierwszym. Na próbach rozma-
wialiśmy o orientacji Teresy. Ślub z Piotrem 
Zarzyckim wyniknął z jej zajścia w ciążę. Mło-
dzi postanowili dla dobra dziecka stworzyć 
rodzinę. W drugim sezonie wszystko się do-
pełniło przez wątek, w którym moja bohaterka 
zakochuje się w Annie. To pokazało, dlaczego 
w pierwszym sezonie Teresa była tak wycofana 
i nie mogła odnaleźć się w małżeństwie. Teraz 
widzimy ją dziesięć czy dwanaście lat później, 
kiedy wreszcie pozwala sobie na szczęście. 

Myślę, że za dużo nie zdradziliśmy, to 
się dzieje dość szybko w serialu okazuje 
i romans jest dosyć istotny. 
W  sumie, jak rozmawialiśmy z  Jaśkiem 
Holoubkiem to on też bardzo cieszył się 

Ale mówiąc o tych wspomnieniach to 
też pomyślałem sobie, że było też takie 
nieprzyjemne, związane np. z przemocą 
w szkołach teatralnych, pisałaś o tym 
w mediach społecznościowych. Ty 
powiedziałaś nie takim zachowaniem 
i zrezygnowałaś ze szkoły.  Poszłaś 
własną drogą. Czy to było dla 

OB I E  S ŁUC H A M Y 
W EW N Ę T R Z N E G O  G Ł O S U, 

KT ÓRY  NA M  P ODP OW I A DA 
C O  J E S T  DL A  NA S  D OB R E . 



z tego odważnego wątku romantycznego, tak naprawdę jedy-
nego w serialu.

A jakie masz jeszcze marzenia związane z aktorstwem? Na 
pewno jest ich wiele, powiedziałaś, że zapisujesz je w dzienniku. 
Czy są takie role, może reżyserzy, z którymi chciałabyś 
współpracować? Bo tak naprawdę to się dopiero dla ciebie 
zaczyna i coraz więcej projektów przychodzi.
To prawda, chociaż mam marzenia, to nie wiem czy jeszcze mam od-
wagę tak o nich mówić, ale zobaczymy co się uda. Wierzę, że coś na 
pewno. Mam nadzieję, że będę się rozwijać w różnych kierunkach. 

A inne pasje poza gotowaniem, oglądaniem filmów na 
festiwalach?
W tym zawodzie istotne jest ciało. Praktykuję jogę od kilku lat, bez niej 
nie umiałabym chyba żyć, więc ruch, taniec i sport. To jest ważne. 

ENGLISH

ZOFIA WICHŁACZ: I MAKE TOMATO SOUP, PRACTICE 
YOGA AND LISTEN TO MYSELF

“I try to choose project in which women’s role is not only a background for 
male hero” – says Zofia Wichłacz. Actress have played recently in “Rojst ‘97” 
(Netflix), “Receptura” (TVN and Player). She spoke with Marcin Radmoski 
about her greatest passions and how does the backstage of creating a tv 
show look like.

Marcin Radomski: You have recently been in a few shows.
Do you find some time for your hobby outside of work? I know 
you like cooking.
Zofia Wichłacz: Yeah, I have recently been really into cooking,
I really like it. I guess it’s important to have different types of 
hobbies outside of work. I have recently attended New Horizons 
film festival in Wrocław and saw a lot of interesting cinema. I did 
a movie marathon.

What movies do you like, despite the ones you play in?
Many different ones. I especially like intimate dramas, that look 
into human psyche, psychological films, not those showy ones with 
high tempo. Japanese movie “Drive my car” is a great example of 
slow movie that impressed me. I don’t know if you know this, have 
you been to New Horizons festival?

I have, but I didn’t get to see all the movies, there is a great  
selection of them.
That’s true, it’s a three hours movie where there is a time for 
everything. I really liked it.

CHOCI A Ż M A M M A R ZEN I A, 
TO N IE W IEM CZ Y J ESZCZE 
M A M ODWAGĘ TA K O N ICH 

MÓW IĆ, A LE ZOBACZ Y M Y 
CO SIĘ U DA. W IER ZĘ, 

ŻE COŚ NA PEW NO. 
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Do you like movies about cooking? Do you 
share this passion with cinema?
No, not really. I just like to cook something 
from time to time. It’s not a great passion 
of mine.

What do you do best?
Italian cuisine, vegetarian recipes, but also 
polish cuisine recently, like tomato soup 
for example. It’s my grandma’s and mom’s 
recipe. I like to learn these old recipes.

Speaking of old and good recipes. Show 
“Receptura” is available now on TVN and 

player.pl. You played the main character. Tell 
me, what is this story for you? It’s a show 
divided between interwar period and our 
times. Your character studies architecture and 
discovers family secret.
She finds her great-grandmother’s journal 
and reads it. We meet her at the moment 
when she left her home, moved to Warsaw 
to study and plans to leave her longtime 
boyfriend. Everything gets complicated when 
she finds out that she is pregnant with him. 
She then finds her grandma’s journal and 
sinks into her story just to find out that they 
have much in common. Her great-grandma 

lived in 30s and Zosia is a young girl living 
nowadays, but her problems, heartbreaks 
and situations are similar. Those stories are 
intertwined, connected and she starts to 
appreciate her roots, the story of the women 
in her family. What’s in it for me? It’s about 
feminism, about going your own way, going 
after your happiness, after choosing good for 
yourself because her great-grandma was able 
to do it in the 30s. And Zosia learns that in the 
moment we meet her.

With Wedel’s factory in the background, 
so – candy.
That’s true. There is a recipe. I won’t say too 
much, but there is also a spy story in the 
background. Zosia has something valuable 
from her great-grandma’s times and she 
doesn’t realize how important that thing is.

Have you ever cooked something sweet? Is 
some something interesting for you?
Yes, but not very often.

Main characters in “Receptura” are women. Is 
it something important for you as an actress? 
Searching for interesting roles, known figures 
or maybe those that you can discover?
It’s very important for me, thanks for asking. 
It was one of the reasons why I have decided 
to do this show at all. I knew that there are 
two women in the center and the whole story 
is based around them. I also like the edge 
and aggressiveness of my character. I try to 
choose projects where I can allow myself to 
do that, where the women’s role is not only 
a background for main male character. We 
need more women roles that are not only 
a background or an addition to a story with 
their own life.

You said that a journal plays a big role in 
the show. I wanted to ask you – have you 
ever had a diary?
No, I didn’t have a diary, but I have a notebook 
that is really important to me. I try to take 
it everywhere and have recently started 
using it more frequently to note important 
experiences, remembering good moments, 
impressions and thoughts. It’s always with 
me, I write a date and if what happened to 
me that day, maybe a dream. Sometimes 
I write about my dreams so this notebook is 
important for me. 

What does Zofia Wichłacz dream of?
Sometimes scary things, sometimes funny. 
I dream a lot if I sleep in new places. I don’t 
dream that much in Warsaw.

Thank you very much.
Thanks. 
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iele można powiedzieć o nowym Ti-
guanie w wersji hybrydowej, ale na 
pewno nie, że jest to nudny i smut-

ny samochód. Fachowcom z VW udało się 
stworzyć kompromis potrzeb każdego człon-
ka rodziny atomowej, większości kierowców, 

a nawet nieprzychylnym naszym eskapadom 
z ich pacholęciem, teściom, którzy po przeje-
chaniu się stwierdzą, że jesteś jaki jesteś, ale 
samochód – klasa.

Czym bowiem jest Tiguan? Jest to bestia 
o wielu twarzach. Ciężka bestia w każdej

W

VOLKSWAGEN 
TIGUAN E-HYBRID

z nich, bo 1,8 tony to nie jest zabawka blasza-
na, ale dość potężna maszyna, którą jeździć 
trzeba się nauczyć, bo ma kilka specyficz-
nych dla siebie konceptów.

Zacznijmy może zatem od pierwszego 
oblicza naszego Tiguana, czyli prostych słów 
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kilka o nauce jazdy. Jak wiadomo z tytułu tego 
materiału, jest to hybryda plug-in, czyli nor-
malnie można ją podpiąć do kontaktu wtyczką 
typu drugiego i wtedy pięknie nam się ładuje 
nasz 9 kWh akumulator. Co oznacza to w prak-
tyce? Jakieś 40-50 km na prądzie, na samym 
silniku elektrycznym. Pojawia się wtedy na 
liczniku taka niebieska obwódka i człowiek 
czuje się od razu jakiś taki zdrowszy. Do 140 
km/h, więc autostrady to raczej ze wspoma-
ganiem elektrycznym. Niemniej – do roboty, 
po robocie, weekendowy wypad na obiad – na 
te i wszystkie podobne zabawy prądu powinno 
starczyć. Trzeba wiedzieć jednak kilka rzeczy, 
jakie się z tym wiążą. Po pierwsze, dobrze by-
łoby mieć garaż, żeby to naładować, bo średni 
czas ładowania do pełna, na stacjach w kilku 
miastach, gdzie to sprawdzałem, to trzy i pół 
godziny. Oznacza to, że nikt nie będzie czekał 
trzech i pół godziny w aucie, bo to się mija z ce-
lem. Dlatego dobrze byłoby mieć prąd w ga-
rażu, w zestawie są przejściówki, można się 
naładować z gniazdka. Alternatywnie – jeśli 
mieszkamy na progresywnym osiedlu, możli-
we, że takie ładunki znaleźć można również 
na parkingu pod apartamentowcem, bo prze-
cież nie blokiem. Drugi aspekt tego silnika jest 
następujący – ładuje się on sam. Hamując, 
lekko przyspieszając jesteśmy w stanie w cią-

gu dnia kilka kresek tego ładowania złapać. 
Na autostradzie dużo szybciej, bo pęd wielki 
i w ogóle, ale równie szybko wskaźniki spadają 
na łeb, na szyję i zostaniemy z silnikiem spa-
linowym, a to już są koszty większe, bo auto 
ciężkie i potężne jest. Wracając, można usta-
wić sobie również poziom ładowania, by np. 
zwiększyć opór podczas swobodnej jazdy i o ja 
Cię, w ogóle, dajcie spokój. Na maksymalnych 
ustawieniach człowiek czuje takie przeciąże-
nia jak podczas jazdy na rollercoasterze. Mega 
zabawa i duża oszczędność na Disneylandzie. 
Wystarczy przejechać się z dziećmi autem, 
kupić im popcorn z karmelem, posadzić z tyłu 
i zamiast kilku tysięcy na taką wycieczkę to 
elegancko, koszt popcornu, paliwa i czyszcze-

nia tapicerki zastępuje nam jakże wyczekiwa-
ne przez dzieci spotkania z wielką małą myszą. 
Dla odważnych – można ubrać mysie uszy, ale 
to wersja ekskluziw.

Drugie oblicze Tiguana to potęga. Gdyż, 
toteż, owszem, jeżu, jakżeż to zaiwania. Do 
wyboru mamy kilka opcji, ale myślę, że naj-
ciekawsza jest owa hybrydowa. Mamy wtedy 
zamontowany elegancki, turbosprężarkowy 
silnik benzynowy 1.4 o mocy 150 KM i wspie-
rający go silnik elektryczny ze 115 konikami. 
Łączy się to jakoś w 245 KM co jest jakimś 
niszczącym życie elementem. To blisko dwu-
tonowe auto ma 7,5 s do setki przy wykorzy-
staniu dwóch silników w trybie GTE, który 
można włączyć i jak nasz szanowny Wydaw-

W I ELE MOŻ NA POW I EDZI EĆ 
O NOW Y M TIGUA N I E 
W W ER S J I H Y BRY DOW EJ, A LE 
NA PEW NO N I E, ŻE J E ST TO 
N U DN Y I SM U T N Y SA MOCHÓD. 



ca postanowił sprawdzić jak działa owa tech-
nologia, to moja czaszka wcisnęła się w fotel, 
moje ciało zmieniło stan skupienia i przy oka-
zji zrobiłem sobie rachunek sumienia wszyst-
kich złych i dobrych rzeczy, jakich dokonać 
udało mi się podczas tego żywota. Jest moc 
w każdym razie. Spalanie jest różne, zależy 
od jeżdżenia, ale jesteśmy realnie w stanie 
zrobić te 6-7 litrów w mieście albo 0 litrów jak 
jeździmy tylko na prądzie (co może okazać 
się nieco trudne, dlatego zawsze podają, że te 
hybrydy palą jakieś litr/dwa na sto).

Trzecie oblicze Tiguana to wygoda oraz 
bezpieczeństwo. Nie jest to może największy 
z SUV-ów, ale nie wiem czego nie dałoby się 
do niego wsadzić. 476 l pojemności bagażni-
ka to całkiem spoko wynik, siedzenia można 
złożyć i wtedy w ogóle można jakiś mniejszy 

samochód tam wsadzić. Oprócz tego, bez 
problemowo możemy podłączyć telefon z An-
droidem, czy iOS-em, ładowania indukcyjne, 
elegancko, ekran ładny, w odpowiedniej wiel-
kości, ale trochę daleko jak na moje potrzeby, 
choć może wynikać to z moich gangsterskich 
przyzwyczajeń jeżdżenia w pozycji wygodnej 
do unikania kul (#życienablokach, #rąbi-
n4ever). Z dodatkowych atrakcji, samochód 
piszczy jak jest się blisko czegoś (choć jest 
nieco nerwicowy; z drugiej strony, chyba le-
piej w tym kierunku), ma kamerkę cofania, 
a także, jak już naprawdę nie chce nam się 
parkować – parkuje sam. Dla osób parkin-
gowo-upośledzonych – genialny traf. Co do 
wystroju – auto prezentuje się elegancko, bez 
udziwnień, klasycznie. W środku jest prze-
strzenny, a wszystko wykonane jest bez zbęd-

nej plastikozy, bo to też nie tego typu auto. 
Nie jest to limuzyna rzecz jasna, ale nie moż-
na się do niczego przyczepić specjalnie, a jeśli 
by się chciało to tylko specjalnie. No i oczywi-
ście, jest bezpieczny, człowiek się w nim czuje 
jak otulony bla bla bla, wiadomo przecież, że 
strefa naszego zgniotu kończy się na kierow-
cy przed nami. Lecimy dalej.

I najważniejsza kwestia – Panie, po ile takie 
cudo? Różne są silniki, różne możliwości, ale 
myślę, że hybryda jest najciekawsza i najbar-
dziej perspektywiczna tak naprawdę, toteż 
skupimy się na niej. Cena takiego autka za-
czyna się gdzieś w okolicach 150 000 zł. I teraz 
pytanie – czy to jest dużo? Oczywiście, że to 
dużo, weź daj spokój, mieć a nie mieć itd. Nie-
mniej, na wszystko trzeba spojrzeć w perspek-
tywie. Najtańsze auta osobowe zaczynają się 
obecnie gdzieś w okolicach 50-60 k. SUV-a ta-
niego możemy znaleźć gdzieś w okolicach stu. 
VW proponuje nam 150 za hybrydę ze swoim 
logo na masce, czyli wiadomo, że to nie jest ja-
kaś sklejka. Każdy zatem musi sobie to pokal-
kulować we własnym zakresie, prawdopodob-
nie leasingowym. A wtedy już boli mniej.

Reasumując, dla kogóż zatem jest to auto 
o tak wielu obliczach? Otóż, podtrzymując
swoją opinię z początku tego tekstu – dla każ-
dego. Dziewczyny, chłopaki, rodziny z dzieć-
mi, dzieci rodziców, babcie, wujkowie i kuzy-
nostwo wujków ze Stanów – wszyscy powiedzą 
jednym głosem, gdy podjedziecie swoim Tigu-
anem, że – nie, no, naprawdę spoko jest, fajny, 
a kiedy ślub? Może z wyjątkiem tego dziwnego 
kuzyna, który jeździ 20-letnim coupe ze spoile-
rem, żeby go przytrzymać do ziemi jak lata po 
mieście i brakiem tłumika, żeby lepiej było sły-
chać, że warto się zwinąć. To ten kuzyn stwier-
dzi, że tragedia i za te pieniądze to on by sobie 
kupił nowy silnik po prostu do swojego. Ale
wiadomo, o gustach się nie disputandum czy 
jakoś tak. Można polecać. 
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iedy, w szokującym zwrocie akcji, świat postanowił codziennie 
przestrzegać się przed sobą samym, nie byłem zdziwiony. Jest 
to przecież zgodne z ultymatywną zasadą – nie rób bliźniemu 

swemu tego, czego nie zrobiłbyś jego żonie, której nie możesz pożądać. 
Ustalmy bowiem fakty. Właściwie nikt już nie docieka istoty 

spraw, bo może uznaliśmy, że istot nie ma. Sztuka stała się publicy-
styką, publicystyka stała się rozrywką, a rozrywka stała się polity-
ką. A my staliśmy się łatwopalni, tak śmiesznie marni. Szczególnie 
jeśli chodzi o każdy z tych aspektów. Wielokrotnie kłócimy się o to, 
czy tego rodzaju rozrywka, która jest polityką, jest lepsza, ale sztukę 
analizujemy na zasadzie – oto przedstawiony problem społeczny, za-
stanówmy się nad nim.

Co drażni mnie i męczy w tej całej sytuacji wiecznego zagrożenia 
jest to, że stajemy się w tym wszystkim zwierzęcymi antypartnerami 
w społeczeństwie. Nie wsłuchujemy się nawet w słowa, które doprowa-
dzić mogą do rzeczy, ale skupiamy się na wrażeniu, jakie antypartner 
zostawia w nas. Dla przykładu:

- Czy pójdziemy do parku jak za czasów mojego dzieciństwa?
- Och, czy na każdym kroku musisz krytykować moją matkę?
Tego rodzaju zabiegi bowiem są dla nas dużo łatwiejsze. Niko-

go nie obchodzi skrypt, który wysyłamy sobie nawzajem, wszę-
dzie bowiem doszukujemy się ukrytego, drugiego, a nawet trze-
ciego dna, bo nauczeni zostaliśmy, że nic nie jest takim, jakim się 
wydaje. Bo trzeba uważać na świat, co zresztą świat nam mówi. 
Bo w telewizji, która jest rozrywką, ale polityką, mówili, że trzeba 
patrzeć na wszystko, bo wszystko może być wszystkim. Okradną 
Cię w internecie, wnuczek może wyłudzić pieniądze, policjantom 
nie można ufać, strażacy podpalają mieszkania, żeby następnie 
stworzyć w nich graffiti, bo to ich pasja od zawsze, ale nie mogą 
się realizować, bo to zawód zaufania publicznego w jakiś sposób, 
więc podpalają i malują, bo chcą być częścią sztuki, czyli publicy-
styki. Rozumiecie?

A na to wszystko nakłada się jeszcze czapka doczesności, kiedy 
wiara w cokolwiek i gdziekolwiek jest zupełnie nam zbędna i wstydli-
wa, chyba że to, w co wierzymy jest stare, ale często też nie. 

W czasach, gdy nic nie można wyciągnąć przed nawias możemy 
właściwie wyciągnąć przed nawias tylko czasy i mnożyć się przez 
nie do wieczności, bo czym tylko możemy skrzywdzić się nawzajem, 
tym będziemy krzywdzić się na pewno. Wyciągając zatem czasy 
przed nawias, mamy równanie: zeitgeist((ja + ty) zagubieni jak za-
wsze)), które bardzo jasno pokazuje nam i udowadnia stale, że wła-
ściwie zostajemy zawsze tylko ty i ja i jakoś musimy sobie to poskła-
dać, niezależnie od okoliczności.

Możemy też skupić się na jedzeniu i piciu, ja nawet nie miałbym 
wiele przeciw. 

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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ALBANIA
Tirana (LOT)

BUŁGARIA
Burgas

(LOT, Ryanair, Wizz Air)

CHORWACJA
Split (Wizz Air)
Zadar (Ryanair)

CYPR
Larnaka (Wizz Air)

Pafos (Ryanair)

DANIA
Aarhus (Ryanair)

Billund (Ryanair, Wizz Air)
Kopenhaga (Ryanair, SAS)

FINLANDIA
Turku (Wizz Air)

FRANCJA
Paryż-Beauvais

(Ryanair, Wizz Air)

GRECJA
Chania/Kreta (Ryanair)

Heraklion/Kreta (Wizz Air)
Korfu (Ryanair)

Mykonos (Wizz Air)
Rodos (LOT)

Santorini (Ryanair, Wizz Air)

GRUZJA
Kutaisi (Wizz Air)

HISZPANIA
Alicante (Ryanair)
Barcelona-El Prat

(Wizz Air)
Baracelona-Reus

(Ryanair)
Walencja (Ryanair)

HOLANDIA
Amsterdam (KLM)

Eindhoven (Wizz Air)

IRLANDIA
Cork (Ryanair)

Dublin (Ryanair)

ISLANDIA
Rejkiawik-Keflavik

(Wizz Air)

MALTA
Malta (Ryanair)

NIEMCY
Dortmund (Wizz Air)

Dusseldorf (Eurowings)
Frankfurt (Lufthansa)

Hamburg (Ryanair)
Kolonia-Bonn (Wizz Air)
Monachium (Lufthansa)

NORWEGIA
Alesund (Wizz Air)
Bergen (Wizz Air)
Bodo (Wizz Air)

Haugesund (Wizz Air)
Molde (Wizz Air)

Narwik (Wizz Air)
Oslo-Gardermoen

(Wizz Air)
Oslo-Torp

(Ryanair, Wizz Air)
Stavanger (Wizz Air)

Tromso (Wizz Air)
Trondheim (Wizz Air)

POLSKA
Kraków (LOT, Ryanair)

Lublin (LOT)
Rzeszów (LOT)

Warszawa (LOT)
Wrocław (Ryanair)

SZWAJCARIA
Zurych (Swiss)

SZWECJA
Goteborg

(Ryanair, Wizz Air)
Malmo (Wizz Air)

Skelleftea (Wizz Air)
Sztokholm-Skavsta
(Ryanair, Wizz Air)

Vaxjo (Ryanair)

UKRAINA
Charków (Wizz Air)

Kijów-Boryspol (Ryanair)
Kijów-Żulany (Wizz Air)

Lwów (Wizz Air)
Odessa (Ryanair, Wizz Air)

WIELKA BRYTANIA
Aberdeen (Wizz Air)

Belfast (Ryanair)
Birmingham (Ryanair)

Bristol (Ryanair)
Doncaster-Sheffield

(Wizz Air)
Edynburg (Wizz Air, Ryanair)
Leeds-Bradford (Ryanair)

Liverpool (Wizz Air)
Londyn-Gatwick

(Wizz Air)
Londyn-Luton (Wizz Air)

Londyn-Stansted (Ryanair)
Manchester (Ryanair)
Newcastle (Ryanair)

WŁOCHY
Mediolan-Bergamo

(Ryanair, Wizz Air)
Piza (Ryanair)

airport.gdansk.pl#airportgdansk

#LATAJ Z GDAŃSKA
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PIOTR LEMAŃCZYK:
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Cześć, miło mi Cię powitać w naszym 
Anywhere Studio, tym razem w Indigo 
Hotel. Są elementy indygo z tego co widzę, 
musiałem specjalnie zgooglować ten kolor, 
myślałem, że to jest taki morski. 
Indigo mi się kojarzy z Davisem i teraz wiem 
o co mu chodziło.

Zauważyłeś w tych odcieniach?
Tak, jest to specjalny kolor do takiego głębo-
kiego jazzu.

W sferze erotycznej?
Tak, w  sferze erotyczno-emocjonalnej 
i psychologiczno-nostalgicznej. 

Satyna, indygo akurat się kojarzy z takimi 
rzeczami. Ja jestem wielkim fanem 
teorii różnego rodzaju, teorii muzyki 
m.in. Zastanawiam się, czy ty, jako
artysta z absurdalnym stażem, którego
właściwie nikt cię nie przebija mógłbyś mi
odpowiedzieć na to pytanie – czy muzyka
jest matematyką?
Dla niektórych na pewno jest matematyką, 
a czy matematyka może być sztuką? Dla nie-
których – pewnie tak. Nie patrzę na muzykę 
przez pryzmat matematyki ani też sztuki, po 
prostu stała się moim życiem. Wiele rzeczy, 

których poszukiwałem w życiu, mogę sobie 
tam odnaleźć. Jeżdżę na różne wycieczki, 
wsiadam do samochodu, który jest moim in-
strumentem i wyprawiam się w różne światy. 

Jazz jest rodzajem improwizacji życia, same 
jego korzenie, brzmienie przenika się ze 
sposobem na życie bardziej niż po prostu 
z wykonywaniem zawodu. Takie mam 
wrażenie przynajmniej. 
Jazz jest stylem życia, to droga, nie wiem czy 
muzyczna, droga jako całość. Nie ma tu ra-
czej mowy o jakiejś karierze, to są po prostu 

wybory, wybór drogi z przeszkodami, bardzo 
często poważnymi. Jest to sfera, dziedzina 
muzyki albo życia, gdzie nieustannie musisz 
się dokształcać, poszukiwać, czasem pod-
bierać różne pomysły, w takim dobrym zna-
czeniu oczywiście. Trzeba się starać też, być 
bardzo kreatywnym, żeby się utrzymać na tej 
powierzchni.

Masz takie wrażenie, że jest większe 
zainteresowanie jazzem w dzisiejszych 
czasach? Ja przynajmniej doświadczyłem 
czegoś takiego jeżeli chodzi o wszystkie 

JA ZZ J E ST ST Y LEM 
Ż YCI A, TO DROGA, 
N I E W I EM CZ Y 
M UZ YCZ NA, DROGA 
JA KO CA ŁOŚĆ. 



S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E3 4 – 3 5

sfery życia, swego rodzaju powrotu do naturalności 
albo ekskluzywności rzeczy, które kiedyś były 
normalne. Jest tak np. w przypadku targów 
jedzeniowych, bio owoców, bio warzyw, a kiedyś to 
były przecież po prostu warzywa i owoce. Kiedyś 
to po prostu było mięso, sery, które po prostu się 
kupowało, teraz to jest wyjątkowe.

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nie 
mogę spojrzeć na to z szerszej perspektyw. Głęboko siedzę 
w tej muzyce i mogę tylko powiedzieć za siebie, jak ja to 
odbieram. Z mojej perspektywy, muzyka bardziej poważ-
na zawsze borykała się z różnymi problemami. Raz jest 
gorzej, raz jest lepiej. To są fale, mniej więcej co dekadę 
się wszystko zmienia. Byłem w o tyle fajnej sytuacji przez 
całą moją drogę zawodową, że jakoś udawało mi się utrzy-
mać. Miałem też przyjemność i szczęście grać z dobrymi 
muzykami, nawet światowymi, którzy, jak się z nimi roz-
mawiało, to też nie zawsze było różowo, chociaż byli na 
topie. Każdy ma tą swoją perspektywę, może z tej strony 
odpowiem. Podejrzewam, że z perspektywy takich dużych 
gwiazd też może być różnie. Też zależy czy masz fajny pro-
jekt aktualnie. Osobiście, niebiosa mi sprzyjają. 

Zdecydowanie. Nagrałeś mnóstwo płyt, większość 
z nich to są naprawdę potężne kawałki z naprawdę 
znanymi artystami. Po 10 latach wróciłeś do gitary 
basowej z płytą Boost time, która już jest dostępna. 
Jakie to doświadczenie? Wrócić do tego po tak 
długim czasie. 
To bardzo ciekawa sprawa. To powrót do tej gitary, ale 
kiedyś grałem na gitarze czterostrunowej, teraz gram na 
sześciostrunowej i to też jest zupełnie inne myślenie, inne 
podejście do tego instrumentu. Poruszam się w takich 
rejestrach, które mają np. saksofony, fortepian. Nie jest 
to tylko bas jako bas i tak pandemicznie, przebranżowie-
niowo miałem styczność z tym instrumentem, więc po-
stanowiłem rozszerzyć swoje spektrum. Traktuję to jako 
uzupełnienie tego, co mi chodzi po głowie, bo grając wcze-
śniej na kontrabasie, niektórych rzeczy nie mogłem naj-
zwyczajniej w świecie zrealizować. Gitara sześciostruno-
wa, basowa daje mi więcej możliwości, granie akordami, 
tego typu rzeczy. 

Zapytam z punktu widzenia raczej laika - jak 
słuchać jazzu? To jest muzyka, tak jak rozmawialiśmy 
przed włączeniem kamer, która nie jest prosta i dla 
przeciętnego słuchacza prawdopodobnie kojarzy się 
z muzyką z windy. Jak wejść w ten rodzaj muzyki? 
To jest bardzo trudne pytanie, bo każdy musi sam odna-
leźć swoją drogę do słuchania, w ogóle wejścia do tego 
świata. Ja czasami sam mam problem jak słuchać muzy-
ki, jak jestem na jakimś koncercie i nie wiem co się na nim 
dzieje, ale jest świetna energia, widać przekaz, zaangażo-
wanie i wychodzisz lepszym człowiekiem, bądź gorszym, 
bo tak też może być. Myślę, że to jest bardzo indywidu-
alne. Teraz jest fajnie w Polsce, bo jest dużo uczelni mu-
zycznych, jazzowych. Nie jestem specjalnym fanem tego 
rodzaju podejścia, ale z drugiej strony jest wielu ludzi wy-
kształconych i gotowych, żeby otworzyć się na jakąś inną 
muzykę. Z jazzem też miałem problem niedawno, bo my-
ślę, że jestem poszukującym muzykiem i w tym jazzie 
nie mogłem znaleźć nic świeżego. Zacząłem więc drążyć 
w muzyce współczesnej, klasycznej, w poważnych kom-
pozytorach i szukałem tej świeżości, chociaż to już jest 
też zamierzchła muzyka. Mimo wszystko, wyobraź sobie, 
dalej są świeże i aktualne. Myślałem, że porzucę ten świat 
dotychczasowy, ale, o dziwo, przy jakiejś pracy natknąłem 
się na starą płytę Sonny Rollinsa i poczułem tą świetną 
rzecz jaką jest improwizacja w tej muzyce. To jest też tak, 

K A ŻDY M USI SA M 
ODNA LEŹĆ SWOJĄ 

DROGĘ DO SŁUCH A N I A, 
W OG ÓLE W EJŚCI A 

DO TEG O ŚW I ATA. 
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 PIOTR LEMAŃCZYK jest uważany za jednego z najwybitniejszych europejskich basistów jazzowych. 
Koncertuje i nagrywa z nazwiskami światowego jazzu takimi jak: Walter Smith III /USA/, Jerry Bergonzi /USA/, 
Seamus Blake /USA/, Dave Kikoski /USA/, Tim Hagans /USA/, Brian Melvin /USA/, Gary Novak /USA/, Avishai 
Cohen-tr /Izrael/ , Soweto Kinch /GB/, Leszek Możdżer, Krzesimir Dębski , Zbigniew Namysłowski , Dominik 
Wania, Krystyna Stańko, MAP, Maciej Sikała i innymi. Nagrał osiem autorskich płyt , które otrzymały znakomite 
recenzje w takich magazynach jak Down Beat, JazzTimes, Jazz Forum, Jazzpress, The Guardian. Jest laureatem 
konkursów jazzowych: Jazz Juniors 95' i 96' w Krakowie, gdzie został nagrodzony za indywidualność, kompozycje 
oraz jako najlepszy instrumentalista. Jazz nad Odrą 96' – nagroda za kompozycje oraz Pomorska Jesień Jazzowa 
96', gdzie otrzymał “Złoty Klucz do Kariery”. Jest członkiem wielu czołowych polskich zespołów jazzowych 
oraz jedynym Europejczykiem amerykańskiego zespołu BEATLEJAZZ. Ponadto brał udział w nagraniu ponad 
sześćdziesięciu płyt z topowymi artystami polskiej sceny jazzowej. W ankiecie Jazz Top 2020 Jazz Forum, 
głosami Krytyków plasuje się na trzeciej pozycji w kategorii “KONTRABAS” i czwartej jako “MUZYK ROKU”. 
Jako lider występuje w zespołach: PIOTR LEMAŃCZYK Electric Band, PIOTR LEMAŃCZYK Acoustic trio.

  www.instagram.com/piotr.lemanczyk.bass/      www.facebook.com/piotrlemanczykofficial

S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E3 6 – 3 7

że to nie jest taka improwizacja, że możesz 
zagrać sobie wszystko na jakiś temat, ale na 
bazie tego tematu, jak on jest skomponowany 
i jaką ma harmonię, można się w rożny spo-
sób do tej harmonii odnieść. Nie umiałbym 
doradzić komuś jak ma słuchać muzyki, na 
pewno są te etapy, tak jak masz jakąś fajną 
płytę, słuchasz jej i potem ją odstawiasz na 
rok, a potem za jakiś czas znowu do niej po-
wracasz, bo jednak sprawia ci przyjemność, 
ona też w Tobie jest. 

Czyli trzeba po prostu kupić płytę 
z nadzieją, że kiedyś się ją odtworzy. 
Albo ciuch, jeśli masz nadwagę i mówisz: Ten 
ciuch mi się podoba i robisz wszystko, żeby 
w niego później wejść. 

Może to właśnie kwestia tego, że nie ma tego 
zapośredniczenia słów w jazzie, ludziom tego 
brakuje. Myślisz, że to byłby wstęp, by ludzie 
zaczęli doceniać bardziej tę muzykę? 
Nie sądzę. Oczywiście, można opowiadać 
o muzyce, ale też można tańczyć o architek-
turze. Nie znam ludzi, którzy kupują płyty, 
choć pewnie tacy są. Nie mam takich znajo-
mych, którzy najpierw kupują jakąś trudną 
płytę i potem, jak im się to podoba i zaczynają

chodzić na koncerty jazzowe. Często są to lu-
dzie, którzy najpierw słuchali jakiegoś bluesa, 
potem ktoś ich wyciągnął na koncert jazzowy 
i wtedy było wow, jakie to jest super. Następnie 
zaczyna się  proces kupowania pisma jazzowe-
go czy płyty albo pójścia na następny koncert. 

Czyli mówisz, że przez bluesa? Czyli w jakiś 
sposób to słowo jest potrzebne.
To przykład, ale blues na pewno jest jakąś dro-
gą, bo od tego właściwie wszystko się zaczę-
ło. Muzyka z delty Missisipi i potem Nowego 
Orleanu to były piosenki, one są teraz trosz-
kę bardziej zaawansowane harmonicznie, 

trochę bardziej podane w wyrafinowany spo-
sób, ale rzeczywiście taka jest geneza.

Wracamy prawdopodobnie z koncertami, 
mam nadzieję, że Twoja płyta szerokim 
echem się odbije, nie tylko w środowisku 
jazzowym. Ja słuchałem, podobało mi się, 
jeśli chodzi o moje prymitywne podejście do 
muzyki, ale czułem, że jest tam coś co nie jest 
muzyką z windy, nie jest prostym jazzem. 
I świetnie.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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W EEK EN DOW Y R ELA KS 
NA OSTROWIE TU MSKIM  

-  5 MIEJSC, KTÓR E WA RTO ODW IEDZIĆ!

PLANUJESZ SPACER PO OSTROWIE TUMSKIM? A MOŻE CHCESZ SPĘDZIĆ 
NOC W TEJ MAGICZNEJ, HISTORYCZNEJ DZIELNICY WROCŁAWIA? 
PRZEDSTAWIAMY 5 MIEJSC, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ!

1. HISTORYCZNY SPACER 
Idealnym rozpoczęciem weekendowego re-
laksu na Ostrowie Tumskim będzie spacer 
z uwzględnieniem najważniejszych zabytków. 
Trasę można rozpocząć od Mostu Tumskiego, 
nazywanego również mostem zakochanych, 
który łączy Ostrów Tumski z Wyspą Piasko-
wą i stanowi jeden z najbardziej charaktery-
stycznych elementów tej części Wrocławia. 
Panuje tu bardzo romantyczny nastrój, a uro-
ku dodaje widok z katedrą w tle. Stąd moż-
na wyruszyć dalej, by zobaczyć najbardziej 
znane i cenione obiekty w okolicy, takie jak 
kościół Świętego Krzyża wraz z klimatycz-
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I D E A L N Y M  RO Z P O C Z Ę C I E M 
W E E K E N D OW E G O  R E L A K S U  N A 
O S T ROW I E  T U M S K I M  B Ę D Z I E 
S PAC E R  Z   U W Z G L Ę D N I E N I E M 
N A J WA Ż N I E J S Z YC H  Z A B Y T KÓW.

  THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
Pl. Katedralny 8, Ostrów Tumski, Wrocław
T. +48 71 72 73 100
M. hotel@thebridgewroclaw.pl

nym placem Kościelnym, Katedrę Św. Jana 
Chrzciciela (z największymi organami w Pol-
sce) i sąsiadujący z nią Kościół Św. Idziego 
(najstarszy kościół we Wrocławiu). 

2. OGRÓD PAPIESKI
Z WIDOKIEM NA ODRĘ
Na ulicy Katedralnej, tuż za Papieskim Wy-
działem Teologicznym, znajduje się ogród 
Papieski. Przez to, że jest schowany za dużym 
gmachem, oddalony od głównego deptaka, 
ma wyjątkowo kameralny i magiczny klimat. 
Ogród w weekendy jest czynny w godzinach 
10.00 – 20.00. Jest tam dużo zieleni, fontan-
na, mała pergola z kamiennym stołem, posąg 
św. Marii Magdaleny i przede wszystkim fanta-
styczny widok na Odrę. Przy ogrodzie działa 
również kawiarnia. To miejsce pozwoli nasy-
cić się atmosferą Ostrowa Tumskiego i chwilą 
weekendowego wytchnienia. 

3. OGRÓD BOTANICZNY
W ROZKWICIE
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskie-
go, utworzony w 1811 roku, to prawdziwa oaza 
piękna i spokoju w sercu wielkiego miasta. 
Fantastyczne miejsce na spacer i odpoczynek 
blisko natury. Położony jest częściowo w obrę-
bie Ostrowa Tumskiego, po północnej stronie 
katedry Św. Jana Chrzciciela. Bilet normalny 
kosztuje 20 zł, a ulgowy 10 zł.
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Obecnie w ogrodzie kwitnie wiele roślin, na 
pewno warto zwrócić uwagę na kwitnące kaptur-
nice, ale też rośliny owadożerne jak rosiczki czy 
muchołówki. Na stawach kwitną obficie grzybie-
nie, popularnie zwane liliami wodnymi. Ponadto 
w okresie lipca i sierpnia szczególnie okazale pre-
zentują się hortensje i ozdobne krzewy. 

Wybierając się na zwiedzanie Ogrodu Bo-
tanicznego, warto sprawdzić nadchodzące 
wydarzenia: 8 sierpnia planowany jest „Dzień 
Pszczoły” (impreza związana z upowszech-
nianiem wiedzy o pszczołach i edukowanie 
o zagrożeniach dotyczących masowego
zmniejszania populacji pożytecznych owa-
dów zapylających), a 22 sierpnia odbędzie
się „Hortensjowy zawrót głowy", czyli spacer 
z motywem przewodnim, któremu towarzy-
szyć będzie kiermasz.

4. PYSZNE JEDZENIE
W ostatnim czasie Ostrów Tumski coraz moc-
niej zaznacza swoją obecność na wrocławskim 
rynku gastronomicznym. Pojawiło się kilka 
nowych restauracji i kawiarni ze sporym po-
tencjałem i pięknym widokiem. Warto zajrzeć 
na przykład do Restauracji Craft, znanej z sezo-
nowego menu oraz rzemieślniczego podejścia 
do kuchni, które ma swoje odzwierciedlenie we 
wnętrzu, a także autorskich koktajli serwowa-
nych przy barze. Wizyta w tej restauracji może 
też być okazją do podejrzenia rytuału ręcznego 
zapalania ulicznych latarni gazowych przez ta-
jemniczą postać w czarnym kapeluszu i pelery-
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nie. Polecamy zająć stolik przy oknie i wypatry-
wać latarnika przed zmierzchem!

5. OSTRÓW TUMSKI OCZAMI
THE BRIDGE WROCŁAW
Okazją do poznania zabytkowej części Wro-
cławia z zupełnie nowej perspektywy będzie 
wizyta w hotelu The Bridge Wrocław MGalle-
ry, na który natrafimy spacerując w okolicy 
Placu Katedralnego, naprzeciwko neogotyc-
kiego budynku seminarium. Ostrów Tumski 
połączony był niegdyś prawym brzegiem 
Odry mostem. Dokładnie w miejscu tego mo-
stu znajduje się dzisiaj The Bridge Wrocław. 
Ten 5-gwiazdkowy obiekt doskonale wpisuje 

się w gotyckie otoczenie Placu Katedralne-
go dzięki architekturze pełnej historycznych 
nawiązań. Hotel dysponuje również ogrodem 
otwartym dla mieszkańców.

Aby jeszcze lepiej poznać Ostrów Tum-
ski, warto zatrzymać się w jednym z aparta-
mentów, z których roztaczają się spektaku-
larne widoki na miasto, Odrę oraz katedrę. 
Na taką okoliczność hotel przygotował wiele 
ofert noclegowych. Wybierając apartament 
można również spotkać nietypowych gości, 
w tym historyczne postacie związane z Wro-
cławiem, na przykład biskupa wrocławskie-
go Andreasa Jerina czy dziedziczkę Wilczyc 
Therese Magdalene Hochberg.   

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
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JEŹDZIECKIE INSPIR ACJE, 
JEŹDZIECKA JESIEŃ

est rok 2012, amerykański producent lakierów do 
paznokci, marka OPI, prezentuje reklamę swo-
jej nowej kolekcji. W filmie „Instinct of Color”, 

inspirowanym pojedynkami street dance’u, agencja 
reklamowa TBWA\Paris pokazuje taneczną rywaliza-
cje pomiędzy tancerkami a koniem. Kolejne taneczne 
wyzwania są coraz trudniejsze, tancerki prezentują 
coraz bardziej awangardowe figury. A rumak wciąż do-
trzymuje im kroku. Za muzykę odpowiadał znany DJ 
z grupy C2C, zaś film wyreżyserował Alexandre Henry.

Nie była to pierwsza reklama wykorzystująca ko-
nia jako ciekawy, przykuwający uwagę nośnik treści. 
Konie pojawiały się w reklamach już wcześniej, jed-
nak ta jako jedna z pierwszych nie skupia się na wyści-
gach konnych ani typowych sportach jeździeckich, 
a zwierzę obsadza w zupełnie nowej, abstrakcyjnej 
roli. Dla tych, którzy pamiętają lata 80. jest to też po-

J dróż sentymentalna, bo któż nie zachwycał się teledy-
skiem do piosenki „The Best” Tiny Turner? 

Konie pojawiają się w  reklamach marek związa-
nych z jeździectwem, jak choćby w wielu filmach pro-
ducenta zegarków, szwajcarskiej firmy Longines, ko-
nie reklamują usługi logistyczne, marki modowe, jak 
choćby Gucci, a nawet piwo, jak w reklamie Budweise-
ra. W reklamie Volkswagena Tiguana reklamują sys-
tem parkowania z przyczepą – obiekt pożądania wielu 
koniarzy, którzy jak nikt rozumieją problemy pokaza-
nego w reklamie kierowcy. 

Jedną z marek najbardziej „końskich” od lat jest 
Gucci. W 2020 roku firma zareklamowała nową ko-
lekcję wiosna – lato utrzymanym w klimacie vinta-
ge filmem „Of Course a Horse”. Reżyserii podjął się 
Alessandro Michele, a sam film ponownie pokazuje 
konia w nieco innym kontekście, niż tylko stajnia czy 



J E Ź D Z I E C K I E  I N S P I R A C J E ,  J E Ź D Z I E C K A  J E S I E Ń

zaprzęg. Konie towarzyszą tutaj ludziom 
w codziennym życiu, podczas rejsu samo-
lotem, zakupów, przejażdżki kabrioletem, 
a nawet na basenie. Słodkie lata 70. w Ka-
lifornii i wszędzie te konie. To piękne pod-
sumowanie wielu lat związku marki Gucci 
z jeździectwem. Firma nie tylko sponsoro-
wała najważniejsze zawody konne, ale tak-
że, co jest jej znakiem rozpoznawczym, 
używa jeździeckich dekoracji na butach, 
torebkach, ubraniach. 

Dziś, kiedy jeździectwo staje się modne, 
konie posiadają celebryci, aktorzy, konie 
stają się tłem w filmach i serialach, rekla-
mach i teledyskach. Coraz więcej firm wpro-
wadza jeździeckie elementy do swoich ko-
lekcji ubrań czy nawet sprzętów domowych. 

Modnie jest też „bywać na koniach”, czyli 
odwiedzać zawody jeździeckie, mecze polo, 
wyścigi konne. W Sopocie wraz z nadejściem 
jesieni mija czas plażowania, czas surferów 
i imprezowania pod gołym niebem. Ale to nie 
znaczy, że miasto zasypia. 

Na przykład na Hipodromie żegnamy lato 
i przygotowujemy się do bardzo intensywnego 
sezonu halowego. Ośrodek dysponuje bowiem 
nowoczesną krytą ujeżdżalnią, która może 
pomieścić prawie 400 osób na widowni, jest tu 
też miejsce na małe targi czy jarmarki tema-
tyczne, a na parkurze można rozgrywać zawo-
dy w skokach i ujeżdżeniu o randze nawet mię-
dzynarodowej. Zachęcam do zapoznania się 
z kalendarzem jesienno – zimowego sezonu. 
Tylko do końca tego roku planujemy siedem 
dużych imprez jeździeckich, którym towarzy-
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szyć będą mini jarmarki jesienne czy bożona-
rodzeniowe. Nie trzeba być koniarzem, żeby 
tu przyjść, nie trzeba być pasjonatem jeździec-
twa, żeby poszukać tu dla siebie jakichś nie-

Z AC H Ę C A M  D O  Z A P O Z N A N I A 
S I Ę  Z   K A L E N DA R Z E M  J E S I E N N O 

– Z I M OW E G O  S E Z O N U.  T Y L KO
D O  KO Ń C A  T E G O  RO K U
P L A N U J E M Y  S I E D E M  D U Ż YC H
I M P R E Z  J E Ź D Z I E C K I C H ...

typowych drobiazgów. A może nawet poczuć 
się trochę jak w świecie wykreowanym przez 
twórców tych jeździeckich reklam, w których 
konie to nasza codzienność. 



CO NOWEGO W ZOO
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GDAŃSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY PRZEZ LATA NIEZMIENNIE PRZYCIĄGA UWAGĘ ZARÓWNO TURYSTÓW, 
JAK I MIESZKAŃCÓW TRÓJMIEJSKIEJ AGLOMERACJI. NIE JEST TO ZASKAKUJĄCE, PONIEWAŻ Z ROKU 
NA ROK OGRÓD ZMIENIA SIĘ, ROZBUDOWUJE, POWIĘKSZA KOLEKCJĘ EGZOTYCZNYCH ZWIERZĄT 
I O KAŻDEJ PORZE ROKU JEST ATRAKCYJNYM MIEJSCEM REKREACJI ORAZ EDUKACJI.

 Flamingi różowe bardzo szybko upodabniają się do dorosłych osobników zarówno pod względem prezencji jak i zachowania. Fot. Sabina Buczyńska
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wyjec, jak i patas pozostają wtulone w brzu-
chy swoich małpich mam, więc bywają trud-
ne do wypatrzenia. Z wiekiem maluszki stają 
się bardziej samodzielne i zwinne. Swoimi 
akrobacjami i ciekawością świata przyciąga-
ją uwagę i powodują, że zwiedzający przysta-
ją na dłużej, aby popatrywać na ich wyczyny. 
Miejscem akcji są bogato wyposażone w żer-
dzie wybiegi, na których małpy mają szansę 
prezentować swoje naturalne sposoby poru-
szania się.   

ENGLISH

WHAT’S NEW IN THE ZOO?

ZOO in Gdańsk brings attention of tourist and 
people from Tricity area for years now. It’s 
not surprising, because every year the garden 
changes, develops and introduces new exotic 
animals and is a great place for education and 
recreation throughout the year.

What usually brings the attention of kids 
and adults are the offspring of the ZOO’s in-
habitants. Little animals are fun! They move 
funny, they have cutesy, awkward look and 
they’re always very curious of the world. 
Offspring are also a great satisfaction for staff 
and people who try to preserve the species. 
It’s a great thing for those trying to protect 
the environment and keep the biodiversity 
of the Earth. New births in ZOOs are some-
times the only hope for saving dying species.

MANY NEW INHABITANTS
During this season, ZOO in Gdańsk wel-
comed many young animals from endan-
gered species. Above all, we should mention 
our pride – saber horned oryx – considered 

co zwykle najmocniej przyciąga 
uwagę zarówno dzieci, jak i do-
rosłych to maluszki, czyli przy-

chówki podopiecznych ogrodu. Małe zwie-
rzątka cieszą: zabawnie się poruszają, mają 
słodki, nieporadny wygląd i są wiecznie cie-
kawe świata. Przychówki zwierząt to również 
ogromna satysfakcja dla ich opiekunów oraz 
całego sztabu osób pracujących nad ocale-
niem gatunków. To wielka radość dla wszyst-
kich mających na uwadze ochronę środowi-
ska oraz zachowanie bioróżnorodności na 
Ziemi. Narodziny w zoo są nierzadko jedyną 
nadzieją na ocalenie ginących gatunków. 

WIELU NOWYCH 
MIESZKAŃCÓW
W tym sezonie w gdańskim zoo na świecie 
pojawiło się wiele młodych osobników z za-
grożonych gatunków. Wspomnieć trzeba 
przede wszystkim stanowiącego chlubę 
i dumę ogrodu oryksa szablorogiego, gatu-
nek, który uznawany jest za wymarły na wol-
ności. Samica tej rzadkiej antylopy po raz 
kolejny doczekała się dorodnego, zdrowego 
kremowo-białego cielaka.

Kolejnym sukcesem  jest uzyskanie po raz 
pierwszy w historii zoo potomstwa od kry-
tycznie zagrożonego wyginięciem szpaka ba-
lijskiego. Para cennych mieszkańców ogrodu 
odchowała dwójkę śnieżnobiałych piskląt. 
W naturze, na wyspie Bali, jedynym miejscu, 
gdzie ten ptak występuje, pozostało zaledwie 
100 osobników! 

TE CO SKACZĄ I FRUWAJĄ
Wśród opierzonej części mieszkańców zoo 
nastąpił prawdziwy babyboom. W gniazdach  
kariamy, flamingów różowych, a także żura-
wi mandżurskich pojawiły się długonogie 
pisklęta pokryte typowym dla ptasich ma-
leństw puszkiem chroniącym przed zimnem 
oraz nadającym im słodkiego pluszowego 
wyglądu. Ptaki szybko rosną, pozostając 
stale pod czujnym okiem rodziców. Warto 
wspomnieć, że nowonarodzone flamingi są 
pierwszymi pisklętami tego gatunku w histo-
rii gdańskiego zoo.

Prawdopodobnie jednak największe zain-
teresowanie dzieci kieruje się w stronę uro-
dzonych na początku wakacji czterech kotów 
pustynnych. Gatunek ten jest niezwykle uro-
dziwy. Puszyste, gęste, kremowo-płowe futro 
w naturze zapewnia tym drapieżnikom ochro-
nę przed niskimi saharyjskimi nocnymi tem-
peraturami. Maluchy bardzo szybko po urodze-
niu nabierają pewności siebie i często rozrabiają 
na wybiegu prowadząc gonitwy i kocie harce na 
oczach oczarowanych obserwatorów. 

Na niektórych ekspozycjach naczel-
nych również wypatrzeć można potomstwo. 
W pierwszych tygodniach życia tak mały 

extinct in the wild. Female antelope had an-
other healthy offspring, a cream-white calf.

Another success was, for the first time in 
ZOO’s history, welcoming the offspring of 
critically endangered Bali starling. Our in-
habitants had two snow-white nestlings. In 
the natural habitat, on the Bali island, there 
is only a 100 specimen!

THOSE THAT JUMP  
AND FLY
Among feathered part of our inhabitants, 
there is a real babyboom. In the seriemas, the 
pink flamingos and Manchurian cranes nests 
appeared long-legged nestlings with typical 
for them little fluff to protect them from cold 
and giving them this cutesy plush look. Birds 
are growing fast and are still under their par-
ents supervision. It’s worth mentioning that 
newborn flamingos are the first nestling of 
this specie in the history of Gdańsk’s ZOO.

Kids will be probably be mostly interested 
in the newly born desert cats. This specie is 
a really pretty one. Fluffy, thick, creamy-fawn 
like fur gives these predators protection from 
low temperature during Saharan nights. 
Little cats very quickly gained confidence af-
ter birth and often times mess around on the 
run, racing each other and playfighting.

On some primates expositions you can 
also see the offspring. During the first weeks 
of their life, little howlers and patas are cud-
dled up into mother’s belly, so they may be 
difficult to spot. With age they become more 
self-sufficient and agile. Their acrobatics 
and curiosity of the world makes visitors 
stay longer to see what will they come up 
with. The place of action are runs rich in 
poles where the monkeys can present their 
natural way of moving.   

 Koty pustynne są ulubieńcami odwiedzających ogród zoologiczny w Gdańsku. Fot. Sabina Buczyńska



mię Heweliona pochodzi od znanego gdańskiego 
astronoma Jana Heweliusza oraz od słowa „lion”, 
oznaczającego po angielsku lwa. Każdy Hewelion 

wygląda inaczej i ma inną, ciekawą historię do opo-
wiedzenia. Szlak ten zainicjowała i rozwija Gdańska 
Organizacja Turystyczna. 

G D A Ń S K
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 Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy odwiedził nietypowy pilot. fot. Grzegorz Mehring /www.gdansk.pl

WŚRÓD WIELU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH 
MIASTA JEDEN JEST SZCZEGÓLNY. JEGO 
PRZEWODNIK MA OK. 50 CM WZROSTU, 
DŁUGI OGON, PUCHATE USZY, A WYKONANY 
JEST Z BRĄZU.  LEW HEWELION SWOJĄ 
PRZYGODĘ ROZPOCZĄŁ W GDAŃSKIM 
OGRODZIE ZOOLOGICZNYM. TO WŁAŚNIE 
Z TEGO MIEJSCA, W 2015 ROKU, 
Z WYPAKOWANYM PO BRZEGI PLECAKIEM, 
WYRUSZYŁ W PODRÓŻ PO GDAŃSKU.

POZNAWAJ GDAŃSK 
Z LWEM HEWELIONEM

 Heweliona Astronoma można spotkać na Gradowej Górze. fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl
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GET TO KNOW GDAŃSK WIH  
HEWELION LION

Among many tourist trails in the city, there 
is a special one. Tourist guide is about 50 cm 
long, has a long tail, fluffy ears and is made 
entirely from brown. Hewelion Lion started his 
journey from Gdańsk ZOO. From this place, in 
2015 he went on the journey around Gdańsk 
with a backpack.

Hewelion’s name comes from the mix of 
the famous astronomer from Gdańsk – Jan 
Heweliusz and the word lion. Every Hewelion 
looks a little different and has an interesting 
story to tell. The trail was initiated and devel-
oped by Gdańsk Tourist Organization.
Find them all

Currently, there are 15 statues of the little 
lion around the city. Some of the figurines are 
easy to spot, you just have to walk carefully 
around the Old and Main Town. Meeting few 
of them requires you to travel a little further. 
Every lion has, depending on the location, it’s 
own pose an attribute.

The youngest Hewelion lived 130 m above 
the ground in the highest building of the 
North Poland – Olivia Star. There, he enjoyed 
some leisure time by sitting on the sunbed 
and watching beautiful Gdańsk panorama 
after a long day of attractions. Those visit-
ing Polsat Plus Arena Gdask will meet lion – 
the football player watching the whole world 
through the prism of amber. Travelling to the 

ZNAJDŹ JE WSZYSTKIE 
Obecnie w mieście jest 15 rzeźb małego 
lewka. Część figurek można zauważyć 
od razu, wystarczy uważnie patrzeć pod 
nogi spacerując pod Starym i Głównym 
Mieście. Spotkanie z kilkoma z nich wyma-
ga wycieczki w inne rejony miasta. Każdy 
lew, w zależności od miejsca, w którym 
się znajduje, przybiera inną pozę i posiada 
inny atrybut. 

Najmłodszy Hewelion zamieszkał 130 
metrów nad ziemią – w najwyższym bu-
dynku północnej Polski, Olivia Star. Tam 
relaksuje się po pełnym atrakcji dniu na 
leżaku i  podziwia cudowną panoramę 
Gdańska. Odwiedzający Polsat Plus Arenę 
Gdańsk spotkają lwa Piłkarza oglądające-
go świat przez pryzmat bryłki bursztynu. 
Podróżujących na lotnisku powita i poże-
gna Hewelion Pilot w charakterystycznej 
czapce i  goglach. Trójzębu Neptunowi 
pozazdrościł lew Włada mórz, który łapie 
wiatr w grzywę na molo w Brzeźnie. 

Dotychczas Hewelion odwiedził tak-
że Gdańskie Centrum Informacji Tury-
stycznej, 

Hevelianum, Wielki Młyn, Ołowiankę, 
Długie Pobrzeże, Bramę Wyżynną, Galerię 
Handlową Madison, Długi Targ i Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowe  AmberExpo. 
Od początku projektu rzeźby lewków realizo-
wane są we współpracy z artystą rzeźbiarzem 
Tomaszem Radziewiczem.

WIĘCEJ Z APLIKACJĄ 
MOBILNĄ
Mieszkańcy i turyści mogą zwiedzać mia-
sto wraz z  puchatym bohaterem także 
poprzez aplikację mobilną Questy Visit 
Gdansk. Pobierając aplikację na jeden 
z dwóch systemów operacyjnych (iOS lub 
Android) i włączając funkcję lokalizacji 
w telefonie, użytkownik otrzymuje szereg 
ciekawych informacji od małego lwa. Po 
zbliżeniu się z telefonem do każdej z rzeźb 
Heweliona, na ekranie telefonu wyświetla 
się komunikat w formie tekstu oraz pliku 
audio, poprzez które lew opowiada histo-
rię danego miejsca. Narracja prowadzona 
jest w taki sposób, by najmłodsi odbiorcy 
zdobyli jak najwięcej cennych informacji 
o Gdańsku.

MAPKA I CIEKAWOSTKI
Sympatyczne lwiątko zaprasza wszystkich, 
a zwłaszcza rodziny z dziećmi, na pasjonują-
cy spacer swoim szlakiem. Więcej informacji 
i szczegóły o każdej figurce można znaleźć na 
stronie www.visitgdansk.com. Tam także do-
stępna jest mapka centrum Gdańska z ozna-
czoną lokalizacją rzeźb i ciekawostkami. 
Udanych poszukiwań!   

airport, you will be welcomed and farewelled 
by Hewelion The Pilot in typical hat and 
googles. Lion the Lord of The Seas envied 
Neptun’s trident, while catching the wind in 
his mane on the pier in Brzeźno.

Hewelion also visited the Center of 
Tourist Information in Gdańsk, Hevelianum, 
The Great Mill, Ołowianka Island, Długie 
Pobrzeże, High Gate, shopping center 
Madison, Długi Targ and Amber Expo. The 
lion statues are created in partnership with 
artist Tomasz Radziewicz.

MORE WITH MOBILE APP
Citizens and tourists can sightsee the city 
with mobile app Questy Visit Gdańsk. By 
downloading app on of the two OS (iOS or 
Android) and turning on localization on the 
phone, the user can gain a number of inter-
esting information from the little lion. When 
you put your phone next to Hewelion statue, 
you will get a pop-up text on your screen and 
an audio file through which the lion will tell 
you the story of the place. Narration is creat-
ed in such way so that even the youngest kids 
could gain a lot of interesting information 
about Gdańsk.

MAP AND CURIOSITIES
Friendly lion invites all, especially families 
with children, to a fascinating walk on his 
trail. More details and information about each 
figure can be found on www.visitgdansk.com. 
You can also see a map of the Gdańsk’s center 
on the website with statues locations and may 
interesting facts. Good hunt!   

 Lew Piłkarz po treningu na stadionie podziwia świat przez bryłkę bursztynu. fot. Jerzy Pinkas/ www.gdansk.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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ODNALEZIENIE KOJĄCEJ, NATURALNEJ PRZESTRZENI NIEZAKŁÓCONEJ GWAREM TURYSTÓW TO NIE LADA WYZWANIE. 
A JEDNAK – TRENOWANIE UWAŻNOŚCI, MEDYTACJA CZY MINDFULNESS NA ŁONIE NATURY MOŻLIWE SĄ RÓWNIEŻ W POLSCE. 
PIESZE WĘDRÓWKI, OBSERWACJA PRZYRODY, PRZEBYWANIE WŚRÓD LASÓW I WZGÓRZ PEŁNYCH ROŚLINNOŚCI. CZEGO WIĘCEJ 
POTRZEBA DO PEŁNI SZCZĘŚCIA? BY ZATROSZCZYĆ SIĘ O SWÓJ DOBROSTAN, WYSTARCZY WYBRAĆ SIĘ NA PODKARPACIE.

Z NATU R Ą ZA PA N BR AT 
NA PODK A R PACIU

malownicze tereny przykuwa-
ją uwagę niejednego miłośnika 
dzikiej przyrody. Bo jeśli chodzi 

o miejsca z dala od zgiełku – dziewicze i na-
turalne – to południowo-wschodnia granica 
Polski wiedzie prym. 2 parki narodowe, 10 
parków krajobrazowych oraz 96 rezerwatów 
przyrody – a na ich terenie niezliczona ilość 
szlaków turystycznych. Warto jednak pamię-
tać, że oprócz popularnych miejsc czy tras 
górskich, gdzie można wybrać się o każdej 
porze roku, są również te bardziej ustronne, 
gdzie odpocznie ciało i duch.

KONTAKT Z NATURĄ – 
LEKCJE UWAŻNOŚCI
O wyjątkowym wpływie przyrody na nasze 
zdrowie wiemy coraz więcej. Podczas kon-
taktu z  naturą, uruchamiają i  wyostrzają 

Te
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Z NATU R Ą ZA PA N BR AT 
NA PODK A R PACIU

P O D K A R P A C K I E  O F F - L I N E

z drzew. Poczuć pod dłonią twardość i nie-
równość kory, pod stopami ziemię, a w noz-
drzach zapach ściółki leśnej. Docenić szcze-
góły w gałęziach czy liściach. Obserwować 
owady. Przenieść się myślami w świat emo-
cji i odczuwać. Dzięki temu być może uda się 
zapomnieć o trudach codzienności i chwilo-
wo odrzucić myślenie, planowanie, pamię-
tanie. Być w zgodzie ze sobą i z naturą.

SKARBY W ŚRODKU GŁUSZY
Jednym z najprzyjemniejszych momentów 
podczas górskiej czy leśnej wędrówki jest 
odkrycie na swojej drodze widoku piękne-
go i niespodziewanego, np. spotkanie dzi-
kiego zwierzęcia. To jednak przysporzyć 
może trochę niepokoju. Na Podkarpaciu 
w głębi lasu znaleźć można też wyjątkowe 
miejsca, takie jak na przykład Jeziorka 
Duszatyńskie w rezerwacie Zwiezło. Szlak 
otaczają przepiękne lasy, a te małe skarby 
w środku dżungli ukoją zmysły i będą in-
spirującym miejscem na postój podczas 
spaceru. Może to ten moment, by usiąść 
i oddać się medytacji? By kontemplować 
naturalne piękno lub zwyczajnie odpo-
cząć. Z dala od ludzi, w skupieniu, cieszyć 
się chwilami na Podkarpaciu. 

 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

się nasze zmysły, jesteśmy skierowani na 
zewnątrz i bardziej wrażliwi na bodźce, a tak-
że na siebie – koncentrujemy się na swoim 
wewnętrznym głosie i intuicji. To również od-
poczynek dla wzroku, który na co dzień nara-
żony jest na wchłanianie mnóstwa barw. Wdy-
chamy woń świeżego, czystego powietrza, 
tak rzadko obecnego w centrum miasta. Sły-
szymy odgłosy ptaków i owadów, czujemy po-
wiew wiatru. A poprzez dotyk budujemy swo-
ją więź z naturą, uczymy się bycia “tu i teraz”. 

Jest takie wyjątkowe miejsce na Podkar-
paciu, które określa się jako “najbardziej dzi-
kie miejsce w polskich górach” – Jaśliski Park 
Krajobrazowy. Usytuowany jest we wschod-
niej, najbardziej urozmaiconej krajobrazowo 
części Beskidu Niskiego. Nazywany tak, po-
nieważ obszar parku porastają nieprzebyte, 
niemal pierwotne lasy, w większości bukowe. 
A kiedy już tam się znajdziemy, obserwacjom 
może nie być końca. 

W STRONĘ NATURALNEGO 
ŚWIATŁA
Zarówno nadmiar, jak i brak światła może 
doprowadzić min. do depresji. Latarnie świe-
cące w okna czy widne noce w miastach za-
kłócają produkcję melatoniny, która odpo-
wiada za zdrowy cykl biologiczny człowieka. 
Sztuczne oświetlenie w nocy może powo-
dować też zmęczenie, stres czy niepokój. 
A jednak, na Podkarpaciu istnieją wyjątkowe 
miejsca niezakłócone sztucznym światłem. 
Ostatnio pisaliśmy o Parku Gwiezdnego 
Nieba, czyli “rezerwacie ciemności” znajdu-
jącym się w Bieszczadach Zachodnich. Na 
uwagę zasługuje również Przełęcz Wyżna, 
zwana Przełęczą nad Berehami. Oddziela 
ona pasmo Działu od Połoniny Wetlińskiej. 
Z wysokości 872m n.p.m. zaobserwujemy 7 

tysięcy gwiazd. To tam znajdziemy chwile 
ukojenia nocą, kiedy będziemy chcieli po-
czuć prawdziwą magię dzikich gór. Położyć 
się na trawie, poczuć ich miękkość i wilgoć. 
Odkryjemy, że obserwacja nieba pełnego 
gwiazd to nie tylko moment na wyciszenie 
i lekcja uważności. Taka chwila może być 
również inspiracją dla twórczości czy zwró-
ceniem uwagi na problem zanieczyszczenia 
nieba sztucznym, miejskim światłem i chwi-
lą refleksji. A co więcej, na Przełęczy Wyżna 
nasycimy się pięknym, nocnym widokiem na 
Połoninę Caryńską.

KĄPIEL W LESIE
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie to wy-
jątkowa ostoja dla ptaków, bo występuje 
ich tam aż 150 gatunków. Położony jest na 
styku województw: podkarpackiego i lubel-
skiego. Wokół rozciągają się doliny rzek, 
wydmy, stawy, łąki i torfowiska stanowiące 
przestrzeń komfortową dla licznych popula-
cji dużych ssaków. Nie zaskoczy nas widok 
jelenia, łosia czy dzika. To miejsce, które 
ukoi nasze zmysły zapachami i dźwiękami. 
Warto wybrać się tam na spacer i zanurzyć 
w leśnej kąpieli. By zażyć jej odpowiednio, 
należy usiąść lub położyć się pod jednym 

T E  M A L OW N IC Z E  T E R E N Y 
PR Z Y K U WA JĄ  U WAGĘ 
N I E J E D N E G O  M I Ł O Ś N I K A 
DZ I K I E J  PR Z Y RODY.
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K AWA ŁEK N EA POLU 
NA TWOIM TA LER ZU

to nigdy nie wpadł na jakże oryginalny pomysły na 
obiad – ej, a może zamówimy pizzę – niech pierwszy 
rzuci kamieniem. Co jednak warto podkreślić – nie 

zawsze ten pomysł musi oznaczać kawał placka z serem 
i szynką, który zaskakuje właściwie tylko tym, że ktoś to 
jeszcze podaje. Współczesne pizzerie, a właściwie restau-
racje z kuchnią włoską, wychodzą naprzeciw coraz bar-
dziej wyrafinowanym polskim podniebieniom.

Wśród nich, na mapie Warszawy wyróżnia się od dłuż-
szego już czasu Bottega Napoli. Jest to jedno z niewielu 
miejsc, gdzie możemy poznać klasyczną włoską pizzę 
neapolitańską. Różni się ona ściśle określoną recepturą 

K
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BOT TEGA 
NA POLI

i wyborem oryginalnych składników. Po pierwsze, do jej 
pieczenia można używać tylko pomidorów San Marzano 
z pól wulkanicznych na południe od Wezuwiusza oraz sera 
fior di latte krów z Kampanii oraz Lazio. Dodatkowo, moż-
na używać do niej jedynie mąki typu 00, a grubość ciasta 
nie może przekraczać 3 mm. Każda pizzeria spełniająca te 
warunki otrzymuje certyfikat Stowarzyszenia Prawdziwej 
Pizzy Neapolitańskiej.

Bottega Napoli to nie tylko jedna z najlepszych pizzerii 
w Warszawie, ale także jedna z najbardziej interesujących, 
jeżeli chodzi o składniki. Pizze podzielone są, zgodnie z za-
sadami tworzenia pizzy neapolitańskiej, na pizze rosse 
– z sosem pomidorowym oraz bianco – bez niego. Każda 
tworzona jest ze świeżych, włoskich składników, z których 
większość możemy kojarzyć, ale są pewne zaskoczenia. Na 
przykład, kto nie chciałby spróbować mozzarelli z bawole-
go mleka, plejady włoskich serów, czy pizzy z pistacjami?

Jeśli zatem szukasz wyjątkowego miejsca i jeszcze cie-
kawszego smaku – spróbuj pizzy z Bottega Napoli. Nie tyl-
ko będzie to odmiana od klasycznych pizzowych doświad-
czeń, ale także doświadczenie kulinarne, które sprawi, że 
zakochasz się w pizzy neapolitańskiej! Sprawdź lokal przy 
ul. Oboźnej 9/105 w Warszawie albo w dowozie poprzez 
aplikacje jedzeniowe albo pod numerem 579 717 937. 
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zy któraś z Waszych babć opowiadała Wam kiedyś 
o miłości?

O takiej swojej jedynej, wielkiej i jej zdaniem 
prawdziwej?

Takiej, którą przeżyła dawno, dawno temu, podczas 
jakiejś wakacyjnej przygody? Jeszcze przed poznaniem 
Waszego dziadka i spłodzeniem jednego z Waszych rodziców.

Z zaznaczeniem, że wyłącznie jednego!
Jeśli Wasza babcia spłodziła oboje Waszych rodziców, to 

bardzo mi przykro, ale trzeba to natychmiast zgłosić.
Idąc dalej tropem nieskromnych, babcinych zwierzeń, 

to czy Wasza babcia opisywała Wam kiedykolwiek jakieś de-
tale związane ze swoimi seksualnymi harcami?

Przyznała się Wam kiedyś na przykład, że brała udział 
w płatnych, rozbieranych sesjach?

Może i chodziło o pozowanie do aktu, a nie jakieś wielkie 
sprośności, ale jednak wciąż chodzi o Waszą babcię, w bar-
dzo erotycznym kontekście, która płaci jakiemuś obcemu 
Wam facetowi, żeby rysował ją bez ubrania!

KOMU 
  ZAUFAĆ?

PAWEŁ 
NOWAK

Urodzony w 1983. Pisze. Scenariusze, sztuki, 
copy i dialogi do gier. Wyższe wykształcenie, 
ale bez przekonania. Pełen nadziei pesymista. 
Chciałby umrzeć w chwale albo katastrofie 
lotniczej. Półżyje i tworzy w Warszawie.

C
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Co pomyślelibyście o swoim dziadku, gdybyście się do-
wiedzieli, że babcia nie tylko zapłaciła za tę gołą sesję, ale do 
tego młodemu nędzarzowi, hazardziście, pijakowi i włóczę-
dze z największym pechem w życiu?

Jak by wyglądał w Waszych oczach dziadek, gdybyście 
się dowiedzieli, że tak naprawdę, Wasza babcia nigdy nie ko-
chała go tak mocno, jak tego przegranego, lekkoducha, któ-
ry zawrócił jej w głowie na kilka dni te dekady temu?

Czy którakolwiek z Waszych kochanych seniorek, która 
karmi Was ciastem, ściska za policzki, daje pieniążki i cho-
dzi do kościoła, opowiedziała Wam kiedykolwiek o tym, że 
za młodu grzała się z jakimś przystojniakiem na tylnym sie-
dzeniu samochodu, tak, że aż szyby parowały?

Bo zawsze mnie to frapowało w „Titanicu”, czemu ta stu-
latka opowiada te wszystkie rzeczy?

Podczas oglądania tego filmu, po raz pierwszy zwróci-
łem uwagę na kwestię narratora, jako narzędzia w budo-
waniu struktury dramaturgicznej i problemów związanych 
z wiarygodnością takiego narratora.

Wtedy zrozumiałem, jak ważna jest konsekwencja w do-
bieraniu i używaniu narzędzi narracji filmowej.

I tę myśl, chciałbym, żebyście z tego krótkiego felietonu 
wynieśli. A nie, broń Boże, zaczęli patrzeć na swoje babcie 
jakoś inaczej, albo zaczęli zadawać jej krępujące pytania.

P.S.
Do dzisiaj nie mogę też przestać się zastanawiać, czy Jack 
nie miałby większych szans na przeżycie, gdyby Rose, 
naćpana najpewniej endorfinami po tych samochodowych 
igraszkach, nie wyskoczyła z łodzi ratunkowej?

Bo, że DiCaprio by się zmieścił na tych drzwiach, to je-
stem zupełnie pewien.  





raz z rozpoczęciem roku szkolne-
go, nasze pociechy wrócą do szko-
ły, a przed nami jedno z najwięk-

szych wyzwań – zadbanie o to, by wszędzie 
były na czas, jadły zdrowo i ciepło się ubiera-
ły. Jesień tuż tuż  a przed uczniami pierwsze 
klasówki. Dlatego też dzisiaj my przygoto-
waliśmy kilka porad dotyczących tego, jak 
pomóc ich zdrowiu i dzięki diecie sprawić, 
że nauka będzie dla nich łatwiejsza.

Zacznijmy od rzeczy może oczywistych, 
ale takich, do których trzeba przykładać naj-
większą uwagę. Po okresie pandemii nasze 
pociech, w dużej części dopadła nadwaga 
lub nawet otyłość, jest to bardzo widoczne 
wśród dzieci przemieszczających się ulica-
mi. Bardzo zła dieta, zastępowanie posiłków 
wysokokalorycznymi przekąskami, jedzenie 
często kompulsywne, brak ruchu i wiele in-
nych składowy dało nam obrazek nowej cho-
roby jaką jest otyłość dziecięca. Przed rozpo-
częciem roku szkolnego zatem, przedstawię 
najważniejsze zasady, aby nasze dzieci wróci-
ły do zdrowia i pełnej sprawności.

REGULARNOŚĆ
Nie  bez  przyczyny ktoś wymyślił, że  spo-
żywanie pięciu posiłków to punkt wyjścia. 
Zanim zajmiemy się tematami takimi, jak 
makroskładniki, warto, by zadbać o to, 
by nasze dzieci jadły posiłki regularnie. Głód 
niezależnie od wieku potęguje uczucie zmę-
czenia, wywołuje irytację i sprawia, że mamy 
gorszy nastrój. Dlatego też nawet jeżeli uczeń 
musi spędzić osiem godzin w szkole, waż-
ne jest to by się nim zaopiekować i sprawić, 
że w ciągu dnia nie tylko zje drugie śniada-
nie, ale też po południu zje obiad. Istotę tego 
problemu widać w praktyce, jeżeli dzień za-
czynamy o siódmej rano śniadaniem, a dru-
gie śniadanie skonsumujemy o 11, to fundo-
wanie sobie przerwy od tego czasu do 17-18 
godziny nie tylko nie jest najlepszym pomy-
słem, co jest po prostu niezdrowe. A to w tym 
czasie dzieci wracają ze szkoły i mierzą się 
nieraz z deszczem, dużymi zmianami tem-
peratury i zarazkami. Najłatwiej rozwiązać 

SYLWIA 
BEYER-WYGOŃSKA

Pomagam pacjentom z kłopotami żywieniowym.
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to  jedzeniem własnego, przyniesionych 
z domu II śniadanie, owoców, warzyw po-
krojonych w paski, zdrowej kanapki, czy 
nawet pomidorki koktajlowe i dwa kabano-
ski tak pokrojone aby wydawało się dużo 
więcej. niż tylko drugie śniadanie. Teraz 
na rynku jest taka gama różnorodnych 
opakowań, że nawet kisiel z owocami czy 
deser jogurtowy można bezpiecznie wło-
żyć dziecku do plecaka. Oczywiście można 
też skorzystać z profesjonalnych firm cate-
ringowych, które w najlepszy sposób przy-
gotują posiłki dla Twojego dziecka. Tu nale-
ży bardzo zwrócić uwagę na jakość oferty, 
obecności dietetyka w tej firmie i możliwo-
ści dopasowania diety dla dziecka!   

DLACZEGO OBIADY SZKOLNE 
TO NIE NAJLEPSZY POMYSŁ?
Niestety coraz częściej jest tak, że posiłki nie są 
przygotowywane w  szkole i  nie  są to  zdrowe 
dania, tylko jest to półśrodek dostarczany 
przez firmy zewnętrzne w cenie 5-7 złotych 
od osoby. A znając realia, łatwo się domyślić, 
że połączenie tak niskiej ceny ze zdrowym 
i pełnowartościowym jedzeniem, nie może 
się udać. Dlatego, jeżeli chcesz by Twoje dzieci 
jadły w stołówce szkolnej, dobrze jest najpierw 
sprawdzić, co tam jest podawane.

RÓŻNORODNOŚĆ
Sama byłam dzieckiem i wiem, jak to jest, 
gdy  mama na  siłę wciska dziecku owoce. 
Po prostu nie chcę się tego jeść. Jednak dzisiaj 
wiem już, jak wiele zmienia jedzenie czegoś 
więcej niż mięso, słodycze i słone przekąski. 
W idealnym świecie dziecko zjadło by poma-
rańczę na przerwie w szkole. Jednak realia są 
takie, że obieranie i lejący się po rękach sok 
to nie idealny sposób na spędzanie chwili 
wolnego czasu dla naszego dziecka. Dlatego 
zamiast tego lepiej jest, by w kanapkach 
do szkoły miało warzywa, poza serem i wędli-
ną. A do tego na obiad zjadło spaghetti niż ryż 
z piersią z kurczaka lub co gorsza paluszkami 
rybnymi z paczki.

Potrzeby młodego organizmu są takie 
same jak dorosłego. Młody człowiek potrze-
buje pełnego profilu aminokwasów, witamin 
i makroskładników – białka, węglowodanów 
prostych, jak i złożonych oraz tłuszczy. Z dwoj-
ga złego, gdy chłopiec nie jest fanem warzyw 
lepiej wprowadzić zasadę, że zawsze musi 
zjeść kawałek warzywa, które mu najbardziej 
smakuje, niż próbować kombinować samemu. 
Dzieci potrzebują zasad, to budzi w nich po-
czucie bezpieczeństwa i uwierzcie mi łatwiej 
im sobie poradzić z warzywami, gdy wiedzą, 
że będą musieli zjeść ten kawałek ogórka, niż 
jak się je codziennie zaskakuje przeróżnymi 
“zdrowymi” dodatkami.

JAKIE WARZYWA NAJLEPIEJ 
WYBIERAĆ?
Oczywiście, że brukselka to świetny wybór, 
ale znajdźmy dziecko, które bez mrugnięcia, 
z uśmiechem na twarzy będzie jeść szparagi, 
brukselkę, czy buraki. Może być problem. 
Dlatego lepiej do kanapki dodać rzodkiewki, 
pomidora lub papryki, czy sałaty. Na obiad za-
serwować zupę lub pozwolić na to, by dziecko 
do obiadu koniecznie zjadło kawałek wybra-
nego przez siebie warzywa np. ogórka, sałaty, 
czy papryki. Jeżeli my w domu spożywamy 
warzywa to nasze dzieci będą to robiły z zasa-
dy i tylko wybiorą swoje smaki.

JAK JEST Z OWOCAMI?
Tutaj bardzo różnie bywa. W zasadzie każde 
dziecko, to inne podejście do owoców i tak, 
jak niektóre dzieci jedzą po prostu wszystkie 
owoce, aż im się uszy trzęsą, tak inne po pro-
stu ich nie lubią. Dlatego polecam nie robić 
nic na siłę. Najgorzej jest, gdy dziecko czuję 
presję, więc zamiast tego warto dawać dobry 
przykład – jeść samemu. A nasza pociecha 
sama zainteresuje się tym, co jemy i może bę-
dzie chciała spróbować. Nie mówmy, że coś 
jest pyszne, bo dziecku może nie smakować. 
Po prostu dajmy mu sprawdzać.

A CO, GDY MAMY MAŁEGO 
NIEJADKA – JAK WYJŚĆ 
Z TAKIEJ SYTUACJI?
Najlepiej wprowadzić zasadę, że jeżeli dziecko 
nie zje do końca obiadu, to do kolacji nie ma 
mowy o jedzeniu czegokolwiek poza piciem 
wody. To może wydać się trochę brutalne. 
Jednak, tak jak wspomniałam powyżej zasa-
dy są niezbędne do dobrego funkcjonowania. 
A dzieci tak, jak muszą wiedzieć, co to znaczy 
dobra zabawa, tak też przyda im się świado-
mość tego, czym jest głód. Po kilku dniach, 
gdy muszą wyczekać do 19:30 na kolację, 
zauważą, że dobrze zjedzony obiad zupełnie 
zmienia ich popołudnie na lepsze.
 
ZAMIAST SUPLEMNETOWAĆ, 
PILNUJMY TEGO, CO JE 
NASZE DZIECKO.
Obecnie promuje się model, gdzie rodzice pa-
miętają o odpowiedniej dawce Witaminy D 

w diecie dziecka, w ciągu dnia i o tym, by kwa-
sy Omega-3 były w odpowiedniej ilości. Nie ma 
nic złego w dążeniu do ideału. Mimo to, pa-
miętajmy o tym, że dobre nawyki żywienio-
we zaczynają się u podstaw i jak sama nazwa 
wskazuje nawyki mają być dobre, nie idealne. 
Dlatego lepiej zrobić dziecku do szkoły kanap-
ki, niż dawać X złotych na wydanie w sklepiku 
szkolnym. Gdy naje się w domu, nie będzie 
miało też potrzeby, by jeść chipsy po obiedzie 
i nigdy, przenigdy nie dawajmy dziecku suple-
mentów diety, jeżeli nie zleci tego lekarz.

DLACZEGO?
Dlatego, że dziecko musi wiedzieć, że tabletki 
połyka się tylko wtedy, gdy jest się chorym. 
Leki to nie jest nieodłączny element każdego 
dnia. Poza tym jedzenie na drugie śniadanie 
pełnej cukru drożdżówki torpeduje cały sche-
mat dostarczania odpowiednich składników 
w diecie. A jedzenie chipsów z głodu, a nie dla 
przyjemności, to coś, co sprawi, że nasze 
dziecko może i zaspokoi głód, ale jego orga-
nizm będzie zmagał się z niedoborami wita-
min i minerałów. A tego przecież nie chcemy,

PODSUMOWUJĄC
Sama jestem mamą i choć chcę dla mo-
ich dzieci jak najlepiej, to wiem, że pogodze-
nie wszystkich obowiązków z serwowaniem 
codziennie wyliczonych posiłków oraz dwu-
daniowego obiadu, to jazda bez trzymanki. 
Dlatego zamiast tego stawiam na regular-
ność spożywania posiłków, dbam o detale 
takie, jak warzywa w kanapkach do szkoły, 
czy obiad jedzony w domu lub ze zdrowe-
go cateringu. A jeżeli obiad nie smakował, 
to nie ma mowy o słodyczach, czy podjadaniu 
do kolacji. Nie jest to łatwa droga, ale bardzo 
skuteczna. Zamiast wyliczać, ile moje dziec-
ko je witaminy K czy D, zaczęłam właśnie 
od budowania tej regularności. Wierzcie mi 
lub nie, ale  serwując warzywa tam, gdzie 
to możliwe i pozwalając, by dziecko miało 
też samo wpływ na to, co zdrowego dziś je, 
bez wyliczania ilości witaminy w diecie, uda-
ło mi się sprawić, że dzieci same wiedzą, jak 
dobrze zjeść. A ich organizm jest mniej po-
datny na przeziębienie i dobrze radzi sobie 
z codziennym funkcjonowaniem.   

T U Ż  P R Z E D  R O Z P O C Z Ę C I E M  R O K U  S Z K O L N E G O 

POLEC A M N I E ROBIĆ N IC NA SI ŁĘ. 
NA JG OR ZEJ J E ST, GDY DZI ECKO 
CZ UJ Ę PR E S J Ę, W I ĘC ZA M I A ST 
TEG O WA RTO DAWAĆ DOBRY 
PR Z Y K Ł A D – J E ŚĆ SA M EM U.
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POZNAJ 
WŁAŚCIWOŚCI



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.

lgi morskie cieszą się ogromną po-
pularnością – niemniej do naszego 
kraju zawitały stosunkowo późno. 

Zazwyczaj kojarzone były z zielonymi glo-
nami, które spotykamy podczas wakacyj-
nych wojaży w morzu. Algi są organizmami 
komórkowymi, które nadają się do spożycia 
– są także wykorzystywane w kosmetyce,
przemyśle farmaceutycznym oraz spożyw-
czym. Mało kto wie, że algi morskie, dzięki 
swoim prozdrowotnym właściwościom, zo-
stały uznane za super food.

WŁAŚCIWOŚCI ALG 
MORSKICH
Spirulina jako alga morska, jest bogatym 
źródłem białka, beta-karotenu, magnezu, 
a także takich witamin jak: A, B, C, D, E oraz 
K. Często wykorzystywana jest w przemyśle 
spożywczym – jako składnik suplementów 
diety. Posiada działanie detoksykacyjne,
co pozwala na pozbycie się toksyn z organi-
zmu. Wspiera także układ immunologiczny 
naszego organizmu, stymulując go. To jed-
nak nie wszystko – algi morskie mają ko-
rzystny wpływ na błonę śluzową żołądka.
Spirulina w algach morskich występuje pod 
postacią proszku i często wykorzystywana 
jest, jako dodatek do jedzenia.

Inną, dość popularną, algą morską jest 
chlorella zaliczana do rodziny zielenic. 
Składa się ona w przeważającej ilości z chlo-
rofilu, ale także witamin A, B i C oraz kwa-
su foliowego i aminokwasów. Wykazuje ona 
prozdrowotne właściwości i jest uznawana 
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za substancję detoksykującą. Dzięki chlore-
lli nasz organizm łatwiej się regeneruje, ale 
i oczyszcza. Co ciekawe – regularne spoży-
wanie chlorelli przyczynia się do szybszej 
regeneracji ran oraz uszkodzonych tkanek. 
Co więcej – chlorella posiada zbawienny 
wpływ na układ immunologiczny!

Algi morskie gromadzą w sobie wszyst-
kie minerały, jakie zawarte są w wodzie, 
a które są przyswajalne dla człowieka. Są do-
skonałym źródłem magnezu, potasu, cyku, 
wapnia, fosforu czy fluoru. Właśnie dlatego 
tak chętnie stosowane są jako dodatek do 
posiłków – poprawiają trawienie, a także 
wspierają prawidłowe wchłanianie składni-
ków odżywczych.

ALGI MORSKIE 
W KOSMETYCE
Przemysł kosmetyczny chętnie wykorzystuje 
naturalne składniki do produkcji wyrobów, 
które mają zbawienny wpływ na nasz orga-
nizm. Nic więc dziwnego, że możemy spotkać 
produkty, których jednym ze składników są 
właśnie algi morskie. Ich pielęgnacyjne właści-
wości są na wagę złota! Wyciąg z alg morskich, 
w postaci kremu do twarzy, wspiera regene-
rację naskórka, a także wpływa na poprawę 

wyglądu skóry. Doskonale nawilża skórę, 
przez co ta staje się odżywiona i promienna. 
Warto wspomnieć, że algi morskie wzmacnia-
ją naczynka – skóra twarzy jest bardziej jędrna 
i elastyczna. Algi morskie są swego rodzaju 
tarczą ochronną, która broni skórę przed dzia-
łaniem wolnych rodników. Ilość zawartych 
w algach antyoksydantów skutecznie radzi 
sobie z procesami starzenia się, opóźniając je.

Reasumując:
• witaminy z grupy B, zawarte w algach, po-
budzają regeneracją naskórka,
• posiadają właściwości przeciwutleniają-
ce, co wpływa na poprawę wyglądu i kondy-
cji skóry, a także spowalniają proces starze-
nia się skóry,
• zawarte w algach aminokwasy są zbawien-
ne dla prawidłowego nawilżenia skóry,
•nienasycone kwasy tłuszczowe korzystnie
działają na barierę lipidową skóry.

Właściwości alg morskich są nieocenione 
– właśnie dlatego tak chętnie wykorzysty-
wane są zarówno w kuchni, jak i kosmetyce.
Korzystny ich wpływ na organizm staje się 
solidnym argumentem do tego, aby zaprosić 
je do swojej codzienności. 

P O Z N A J  W Ł A Ś C I W O Ś C I  A L G

M A Ł O  K T O  W I E ,  Ż E 
A L G I  M O R S K I E ,  D Z I Ę K I 
S WO I M  P RO Z D ROWO T N Y M 
W Ł A Ś C I WO Ś C I O M ,  Z O S TA ŁY 
U Z N A N E  Z A  S U P E R  F O O D.
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KTÓRY MI CHCEM Y
SIĘ DZIELIĆ

NA J L EP SZ A 
PR Z YJAC IÓ Ł K A 
KOBI E T Y  
– JEJ I N TU ICJA

ak to możliwe, skąd to wiedziałaś? 
– pyta partner, gdy znów twoje prze-
czucia się sprawdziły. – Nazywają to

kobiecą intuicją – odpowiadasz. Właściwie 
to sama nie wiesz skąd wiedziałaś, aby po-
stąpić właśnie w tej sposób. Intuicja jest 

N A J L E P S Z A  P R Z Y J A C I Ó Ł K A  K O B I E T Y . . .

TEKST Patrycja Zwolinska  ZDJĘCIA Pexels.com

tajemniczą siłą, której nie jesteś w stanie 
do końca poznać. My, kobiety, nieustan-
nie słyszymy wewnętrzny głos, podpo-
wiadający nam, które posunięcie jest naj-
właściwsze. To taki nasz dubler, kompas, 
szósty zmysł. 

CZY INTUICJA ISTNIEJE? 
Intuicję można zdefiniować jako proces 
bezpośredniego dostrzegania (prawdy), 
niezależny od jakiegokolwiek procesu ro-
zumowego. Zdaniem naukowców, intuicja 
odnosi się do wrodzonej zdolności kobiet 
do odbierania i rozszyfrowywania sygnałów 
niewerbalnych oraz bardziej rozwiniętej 
umiejętności spostrzegania. Intuicja nie jest 
niczym namacalnym, dlatego tak ciężko ją 
dokładnie zbadać. Dotychczasowe badania 
nie wykazały istnienia tego zjawiska, ale nie 
udowodniły także, że kobieca intuicja nie 
istnieje. My same najlepiej wiemy, czy w nią 
wierzymy, a przede wszystkim czy umiemy 
rozpoznać jej cichy głos. 

Podobno aż 72 na 83 laureatów Nagrody 
Nobla w dziedzinie nauk ścisłych i medycyny 
przyznało, że intuicja odegrała istotną rolę 
w ich pracy naukowej. Podczas swoich odkryć 
Einstein powiedział: Nie istnieje żadna logicz-
na reguła, według której można odkryć pod-
stawowe prawa przyrody. Zdolna jest do tego 
tylko i wyłącznie intuicja. 

KRAINA CZUCIA 
Intuicja pochodzi z krainy odczuwania, wi-
dzenia więcej. Jest mało racjonalna, a prze-
cież w  dzisiejszym świecie gloryfikujemy 
logiczne myślenie, ucząc się przy tym dys-
kredytowania innych form postrzegania. 
Im wyższe wykształcenie, tym mniej ufamy 
intuicji. Ostatnie pokolenia zdecydowanie 
rozwinęły kult rozumu, nie dopuszczając jej 
do siebie. Ile z nas ma odwagę pójść za głosem 
serca? Stanowczo powiedzieć „wybieram to, 
bo tak mi podpowiada mój wewnętrzny głos”, 
bez żadnych racjonalnych wytłumaczeń? 
Ktoś powie, że brzmisz jak neurotyczka, 
a może najpierw sama tak o sobie pomyślisz? 
Dlaczego dziś tak rzadko słuchamy swego 
wnętrza? Dlaczego tak rzadko wybieramy 
w zgodzie ze sobą? A przecież intuicja to na-

J

T WOJA 
I N T U IC JA  J E S T 
N A J UC Z C I WS Z Y M 
PR Z YJAC I E L E M , 
JA K I E G O 
K I E DY KOLW I E K 

M I A Ł A Ś.

- D o e  Z a n t a m a t a



sza tajna broń. Dostarcza nam informacji, 
do których normalnie nie mamy dostępu. 
Pojawia się często w postaci nieoczekiwa-
nych przebłysków. Nagle po prostu wiemy, 
co zrobić w danej sytuacji. Jeśli kiedyś tego 
doświadczyłaś, wiedz, że komunikowała się 
z tobą właśnie intuicja. 

UŚPIONY SZEPT 
Tak naprawdę wszystkie w dzieciństwie dys-
ponowałyśmy dobrze rozwiniętą intuicją. 
Większość z nas przed 7 rokiem życie oduczy-
ła się tego sposobu postrzegania. W proces 
rozumowania zaczęłyśmy angażować płaty 
czołowe, które tłumią jej głos. Intuicja zosta-
je zepchnięta na bok, gdy dorastamy. Wtedy 
częściej słuchamy innych, którzy mówią 
co powinniśmy robić, jak powinniśmy żyć, 
w co wierzyć. Im bardziej tracimy połącze-
nie z naszym sercem, tym mniej stajemy się 
czułe i wrażliwe na intuicję. Po prostu jej nie 
słyszymy, a przecież stale się z nami komuni-
kuje. Intuicja została zepchnięta na boczny 
tor także przez patriarchat. Zanegował on 
jej istnienie, dlatego, że kobiety wiedziały 
nie z głowy, a z brzucha i z serca. Hinduski 
nauczyciel Osho tłumaczy to w taki sposób: 
kobieta to serce, mężczyzna głowa. Jeśli nie 
przyjmiemy na nowo głosu serca, kobieta ni-
gdy nie zostanie w pełni zaakceptowana ze 
swoją emocjonalnością. 

USŁYSZEĆ NA NOWO 
Utraconą łączność z intuicją możemy na 
szczęście przywrócić w każdym momencie, 
gdyż jest ona naturalnym sposobem rozumo-
wania. Aby to zrobić, trzeba zacząć ją podsy-
cać, słuchać jej podszeptów. Może to być na 
początku wyzwaniem, ponieważ intuicja nie-
chętnie uznaje racje intelektu (i na odwrót). 
Często też wydaje nam się, że nie jesteśmy 
gotowe, aby pójść za wewnętrznym głosem. 
Wiedz, że intelekt będzie się domagał dokład-
nej mapy, racjonalnych wyjaśnień, ale intuicji 
wystarczy twoje zaufanie i pełne oddanie. 
Z czasem nauczysz się rozpoznawać komu-
nikaty intuicji. Mogą pojawić się w słowach 
piosenki, usłyszanej rozmowie w autobusie, 
a czasem wskazówką jest dreszcz na ciele, 
czy ścisk w brzuchu. Codziennie spróbuj po-
święcić sobie chwilę, sama ze sobą, ze swoją 
intuicją, wewnętrzną przewodniczką. Usiądź 
do medytacji, wycisz umysł i po prostu ob-
serwuj (dobrym narzędziem do kontaktu 
z intuicją jest też ręczne zapisywanie swoich 
myśli w dzienniku). Za kilka chwil będziesz 
wiedziała, co powinnaś zrobić i zrobisz to 
z pełnym zaufaniem do siebie i świata. Bo tak 
mówi twoja największa kobieca mądrość. 

I N T U IC JA  J E S T  JA K  M I Ę S I E Ń  –  M U S I M Y 
PR A KT Y KOWAĆ  S ŁUC H A N I E  J E J  I   U FAĆ 
J E J  M Ą DRO Ś C I .  K I E DY  PR Z E Z N AC Z YS Z 
C Z A S  N A  Z A DAWA N I E  P Y TA Ń 
I   S ŁUC H A N I E  ODP OW I E DZ I ,  O S I ĄG N I Ę C I E 
S P OKO J U  S TA N I E  S I Ę  Ł AT W E .

– L i s a  P r o s e n
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BEZ SZTUCZNOŚCI 
I ODPOWIEDZIALNIE

F O R  H E R 6 4 – 6 5

Nie mogę zacząć inaczej niż od pytania 
o waszą nazwę. Jak ją wymawiać? Tak
z francuska?
Małgosia: Nie, po prostu SANS. Choć faktycz-
nie, nazwa wzięła się od francuskiego słowa 
sans oznaczającego “bez”, bez czegoś. Chodzi-
ło głównie o to, by wyrazić nią prostotę – bez 
blichtru, bez sztuczności, bez rzeczy zbęd-
nych. Co prawda ja jej nie wymyśliłam, ale 
uważam, że jest bardzo trafna.

Właśnie o to też chciałam zapytać – bez 
czego chciałybyście widzieć modę?
Małgosia: Przede wszystkim bez sztuczno-
ści właśnie. Jestem pionierką promowania 
na polskim rynku zrównoważonego podej-
ścia i staram się to robić zarówno w pracy, 
jak i przez swój styl życia, we wszystkich 
sytuacjach. Moje dzieci śmieją się ze mnie, 
że mam świra na punkcie eko, ale one też 
to rozumieją. Segregują śmieci, wiedzą, że 

PROZA ŻYCIA DOPROWADZIŁA DO ICH SPOTKANIA. DZIŚ RAZEM TWORZĄ 
MARKĘ ODZIEŻOWĄ, UZUPEŁNIAJĄC SIĘ JAK YIN I YANG. SAME MÓWIĄ, CHCĄ 
PO PROSTU ROBIĆ DOBRE CIUCHY DLA ZWYKŁYCH DZIEWCZYN. BEZ BLICHTRU, 
BEZ SZTUCZNOŚCI. CENIĄ SOBIE JEDNAK ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZARÓWNO 
WZGLĘDEM SWOICH KLIENTEK, JAK I ŚRODOWISKA. TWÓRCZYNIE MARKI 
SANS OFFICIELLE OPOWIEDZIAŁY NAM O SWOJEJ WIZJI I PRACY W DUECIE.
TEKST Paulina Junko   ZDJĘCIA mat. prasowe

W Y W I A D Z M A ŁOR ZATĄ WA LCZA K  

I MICH A LI NĄ SMORSZCZEWSK Ą,  

TWÓRCZ Y N I A MI M A R K I SA NS OFFICIELLE



do tego dojść, w swoim tempie, przejść jakiś 
oczyszczający etap. Pandemia spowodowała, 
że sprzedałam prawie całą swoją szafę. Jak się 
okazało, wróciło do mnie w ten sposób bar-
dzo dużo pieniędzy. I ciągle mam się wybrać 
na zakupy, żeby uzupełnić te luki w gardero-
bie, bo brakuje mi trochę ubrań do pracy, ale 
nie mogę się do tego zebrać. I zastanawiam 
się, czy sobie nie wmawiam, że tych rzeczy 
mi naprawdę brakuje, bo przecież chodzę do 
tej pracy i jakoś się ubieram. Dzisiaj mam na 
sobie na przykład t-shirt mojej córki. Chyba 
jednak to “muszę sobie kupić jakieś ciuchy 
do pracy” jest takim schematem myślowym 
bardziej niż realną potrzebą. Wracając do 
problemów z branżą modową, oprócz szyb-
kiego produkowania, problemami są też skła-
dowanie tej odzieży i tkaniny – większość tej 
szybkiej mody opiera się na poliestrze, który 
staje się problematyczną, zalegającą na Ziemi 
i ciągle rosnącą warstwą. Chodzi o to, żeby 

jedzenia się nie wyrzuca, że do kanapek do 
szkoły nie używamy plastikowych opakowań 
tylko woskowijki. I rozumieją dlaczego to ro-
bimy. Może nie mówią, że to przyczynia się 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych 
do środowiska, tylko po prostu wiedzą, że 
to jest dobre dla Ziemii i dla ich przyszłości. 
W ramach swojej pracy zawodowej stworzy-
łam także fundusz Green Hub, który jest pro-
gramem w ramach Polskiego Funduszu Roz-
woju i ma na celu inwestowanie w projekty, 
które powinny technologicznie pomóc nam 
dojść do neutralności emisyjnej. A jeśli chodzi 
o branżę modową, niestety jest ona na dru-
gim miejscu, po olejowo-gazowej, jeśli chodzi
o wytwarzanie gazów cieplarnianych. Przy-
czyniają się do tego przede wszystkim marki 
fast fashion, które nieustannie wypuszczają 
nowe modele i produkty. Ja z tym walczę i nie
przyczyniam się do tego – nie kupuję w żad-
nych sieciówkach. Chociaż sama musiałam 

robić takie ubrania, które będą dobrze uszyte 
i które będą miały ponadczasowe formy. Tak 
więc widzimy SANS – “bez sztuczności”, “bez 
zbędnego blichtru”. I “bez poliestru”.
Michalina: Myślę, że Małgosia bardzo ładnie
to wszystko podsumowała. Chodzi o to, żeby 
do mody podchodzić też odpowiedzialnie, 
i żeby wszystkie aspekty działania marki skła-
dały się w spójną całość. Oczywiście chcemy 
produkować piękne ubrania, ale chcemy też 
robić to w sposób przemyślany. Na pewno nie 
jest to "bez sensu”.

Czyli realizujecie filozofię: “mniej, 
ale lepiej”?
Michalina: Dokładnie. Ta nasza ostatnia ko-
lekcja jest też mocno kapsułowa. Można z tych 
modeli zrobić zarówno stylizacje luźne i spor-
towe, codzienne, takie do pracy, ale też, przy 
odpowiednich dodatkach, może być to fajny 
strój na wieczór. Można więc mieć tylko kilka 

C HODZ I  O   T O,  Ż E BY  D O 
MODY  P OD C HODZ IĆ  T E Ż 
ODP OW I E DZ I A L N I E ,  I   Ż E BY 
WS Z YS T K I E  A S PE KT Y 
DZ I A Ł A N I A  M A R K I  S K Ł A DA ŁY 
S I Ę  W   S P Ó J N Ą  C A Ł O Ś Ć. 



ubrań w szafie i trochę dodatków. I chociaż 
pojedyncze ubrania być może są droższe od 
tych sieciówkowych, to w ostatecznym roz-
rachunku jest to jednak spora oszczędność. 
A do tego robimy coś dobrego dla środowiska, 
bo nie używamy żadnych syntetycznych ma-
teriałów. Nasze kolekcje są szyte z jedwabiu, 
wiskozy i bawełny, więc jak powiedziała Mał-
gosia, to “bez” oznacza też “bez poliestru”.
Małgosia: I “bez oszukiwania”. Kiedyś na-
tknęłam się na piękny kostium, który kosz-
tował ponad tysiąc złotych. Miałam zamiar 
go kupić, ale najpierw chciałam upewnić 

się z jakiej jest tkaniny. Według metki był to 
jedwab, ale coś czułam, że nie do końca jest to 
prawdą, wyglądało mi to na typowy poliester. 
Zapytałam ekspedientkę, a ta zadzwoniła do 
właścicielki marki. Właścicielka powiedzia-
ła, że właściwie, to nie wie do końca, bo było 
to szyte z tkanin stockowych, czyli składowa-
nych i niewykorzystywanych od dłuższego 
czasu. Powiedziałam jej, że jest na to bardzo 
łatwy sposób, wystarczy jakieś resztki tej tka-
niny podpalić – jedwab się spali, a poliester 
stopi. Potem żałowałam, że nie kupiłam tego 
i nie spaliłam, w ramach pewnej manifestacji. 

Przecież to jest po prostu oszustwo. Wydaje 
mi się więc, że ta transparentność również 
jest elementem odpowiedzialności, o której 
powiedziała wcześniej Michalina. Odpowie-
dzialności też za innych, bo poliester jest po 
prostu toksyczny dla naszej skóry.

Małgosia wspomniała o swojej pracy 
w Green Hubie, rozumiem więc, że 
tworzenie marki nie jest jedyną rzeczą, 
jaką się zajmujecie. Co skłoniło Was więc 
do zwrócenia się ku modzie? Była to chęć 
zmiany czy może prywatne zainteresowanie 
ubraniami i stylem?
Małgosia: Jeśli o mnie chodzi, to jestem 
z modą związana już od dawna, też zawodo-
wo. Zawsze mnie do niej ciągnęło. A jak do-
kładnie to wyszło? Nie wiem, spotkałam tę 
modę gdzieś na swojej drodze. Jak mówił Kan-
tor, nie ma przypadków, są spotkania. 
Michalina: Małgosia ma naprawdę wielką pa-
sję do mody, ale też ogromną wiedzę w tym 
zakresie i wiele się od niej uczę. Jeśli chodzi 
o moje zamiłowania, to jestem raczej fotogra-
fem, ale po tym, jak poznałam Małgosię posta-
nowiłam spróbować swoich sił też w modzie.

To powiedzcie proszę coś więcej o tym 
“spotkaniu, a nie przypadku”, dzięki 
któremu dziś tak dobrze pracuje wam się 
w duecie. Bo zakładam, że jest to udana 
współpraca, w końcu stworzyłyście świetną 
kolekcję.
Małgosia: A widziałaś ją?

Tak, widziałam, i zrobiła na mnie spore 
wrażenie. Odebrałam ją jako... niemini-
malistycznie minimalistyczną, jakkolwiek 
paradoksalnie to brzmi.
Michalina: Ale to jest właśnie trafne określe-
nie moim zdaniem!

Od razu widać w niej to założenie bycia 
podstawą garderoby, ale podstawą z lekkim 
twistem.
Michalina: I tak właśnie chciałyśmy, żeby to 
wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o nasze 
spotkanie, to historia jest bardzo prozaiczna. 
Jesteśmy sąsiadkami, mieszkamy w jednym 
bloku, w jednej kamienicy. Obie mamy po 
trójkę dzieci i te nasze dzieci się przyjaźnią, 
jeszcze niedawno chodziły do jednej szkoły. 
Gdzieś na kanwie codziennych rozmów do-
szłyśmy do wniosku, że chciałybyśmy praco-
wać razem.

A jak ta wspólna praca wygląda w sensie 
bardzo praktycznym? Nie zdarzają wam 
się konflikty w procesie projektowym, 
odmienne wizje?
Michalina: Ja się zdaję często po prostu na Mał-
gosię, bo ona ma szósty zmysł do tego. I wiem, 
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że kiedy powie, że to jest dobre i spodoba się 
klientkom, to można temu wierzyć.
Małgosia: Trzeba też zaznaczyć, że my nie 
jesteśmy projektantkami. Michalina jest bar-
dziej dyrektorem artystycznym, a ja jestem 
od strony bardziej biznesowej. My same nie 
projektujemy, zlecamy projekty, chociaż 
oczywiście są one mocno powiązane z na-
szą estetyką, bo nie wyobrażam sobie, żeby 
miało być inaczej, ale też zastanawiamy się 
co ma po prostu szansę się sprzedać. Przy-
znam szczerze, że ja sama rzadko chodzę 
w rzeczach SANSa, chociaż może wydawać 
się to dziwne. Bardzo lubię nasze ubrania, 
ale jestem po prostu dziewczyną, która cho-
dzi w spodniach, a SANS to głównie sukien-
ki. “S” jak SANS to też “s” jak “sukienka”. 
Jeśli jednak mam założyć jakąś sukienkę, to 
w 99% przypadków wybieram SANS. Mam 
takie podejście do mody jak Halmut Lang, 
najchętniej jeansy, biały t-shirt, marynarka, 
albo czarne spodnie i czarny t-shirt, ewentu-
alnie garnitur. Kiedy muszę założyć sukien-
kę, to jest to dla mnie pewien problem, bo wo-
lałabym po prostu do jeansów założyć szpilki. 
W szufladzie mam same białe t-shirty, modo-
wo jestem nudna, nie mam potrzeby wyraża-
nia i wyróżniania się przez odzież, ale mam 
potrzebę, żeby rzeczy, które kupuję były 
trwałe. Natomiast jeżeli chodzi o to jak współ-
pracujemy z projektantami – oni projektują, 
a my decydujemy o tym, w którą stronę ma to 
pójść, interesujemy się trendami, wybieramy 
palety kolorystyczne. Cały czas się jeszcze 
tego uczymy, to jest cały proces. Staramy się 
mieć dwie kolekcje rocznie, żeby móc być 
zgodnie z trendami. Wiele osób mówi nam, 
że poza tym mogłybyśmy jeszcze produko-
wać coś dodatkowego od czasu do czasu, bo 
“tak się robi” i “tak robią wszyscy". A my mó-
wimy temu nie, nam nie o to chodzi. Chcemy 
wyprzedać to, co wyprodukowałyśmy i woli-
my ewentualnie doprodukować w ramach tej 
samej kolekcji, niż zostać ze starymi kolekcja-
mi. Wiadomo, że w pewnym stopniu się tego 
nie uniknie, bo coś się sprzedaje szybciej, coś 
wolniej, natomiast nie chcemy zwiększać tem-
pa, wolimy mieć stałą kolekcję i rozwijać się 
ewentualnie na poziomie wertykalnym. Nasza 
nowa kolekcja, która teraz powstaje, jest wy-
nikiem długiego procesu i wielu przemyśleń, 
pracowałyśmy też z doradcami z zewnątrz, 
między innymi z doradcą z Saint Laurent. 
A wracając do tego, jak razem pracujemy i jak 
się uzupełniamy, myślę że Michalina wniosła 
do spółki tę dbałość o dokładność i detale. Ja 
nie przykładam do tego aż takiej wagi, chcę, 
żeby było porządnie, ale nie skupiam się na 
szczegółach aż tak bardzo. Myślę, że ja wnio-
słam ten bardziej męski pierwiastek, a Micha-
lina ten powiew kobiecości. Jesteśmy jak Yin 
i Yang, po prostu się uzupełniamy.

N A S Z A  NOWA  KOL E KC JA , 
KT ÓR A  T E R A Z  P OWS TA J E , 
J E S T  W Y N I K I E M 
D ŁUGI E G O  PRO C E S U 
I   W I E LU  PR Z E M YŚ L E Ń, 
PR AC OWA ŁYŚ M Y  T E Ż 
Z   D OR A D C A M I  Z   Z EW N ĄT R Z ...



Czyli można powiedzieć, że jesteście 
twórczyniami marki na poziomie 
konceptualnym?
Michalina: Tak, i oczywiście biznesowym.
Małgosia: I tą biznesową stroną staram się 
zajmować ja, wymyślać nam nowe rynki zby-
tu i nowe sposoby na docieranie do klientów, 
chociaż ciągle w ten sposób odpowiedzial-
ny. A Michalina zrobiła nam też ostatnio na 
przykład stronę internetową, i to w zasadzie 
samodzielnie. Ja bym nie potrafiła tego sama 
zrobić. Z jej strony wymagało to poczucia 
estetyki, ale i orientowania się w tych tech-
nicznych aspektach. A przez to, że jest foto-
grafem, potrafi też sama zająć się obróbką na-
szych zdjęć. Rzadko która marka ma swojego 
fotografa na pokładzie. I chcemy to wykorzy-
stać, żeby Michalina przejęła zupełnie robie-
nie kolejnych sesji. To są wszystko przykłady 
tego, jak się uzupełniamy, jak te nasze energie 
i umiejętności ze sobą współgrają.

To fajne, że mówicie tak otwarcie 
o biznesowej stronie, o myśleniu pod
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sukienkę za pięć lat nadal będzie można bez 
obciachu założyć.
Małgosia: O, “bez obciachu” to też jest dobre
sformułowanie! Ten aspekt estetyczny jest dla 
nas bardzo ważny. Zdecydowanie nie chcemy 
być obciachowe.

A bez czego chciałybyście widzieć polskie 
ulice? Wasza kolekcja na pierwszy rzut oka 
jest raczej wyjściowa...
Michalina: To słowo “raczej” jest kluczowe!

No właśnie, może na pierwszy rzut oka, 
bo faktycznie przy bliższym poznaniu 
widać, że to są rzeczy bardzo uniwersalne 
i spokojnie można w nich chodzić na co 
dzień. Zakładam, że jako twórczynie marki, 
chciałybyście widzieć swoje rzeczy na 
ulicach. Powiedzcie, czego wam na polskich 
ulicach brakuje, a czego jest tam waszym 
zdaniem za dużo i bez czego chciałybyście 
je widzieć.
Małgosia: Bez obciachu...
Michalina: Bez poliestru!

kątem sprzedaży, że się tego nie boicie 
i nie zasłaniacie tylko hasłami o estetyce 
i twórczości. Wspomniałyście o trendach 
i pracy w ich ramach. Jak szukacie 
równowagi pomiędzy zrównoważonym 
podejściem do mody a kwestią 
zmieniających się trendów?
Michalina: To jest balansowanie na cienkiej 
linie, żeby wciąż być w trendach, produkując 
klasykę. Ale przecież nawet klasyka ewoluuje! 
Jak weźmiemy klasyczne jeansy sprzed dwu-
dziestu lat, to będzie widać, że to jest klasyka 
już trochę zakurzona. Co oczywiście nie zna-
czy, że nie można ich nosić, to może być vin-
tage. Trzeba mieć to wyczucie, wiedzieć co 
zrobić, żeby te ubrania mogły przetrwać kil-
ka albo kilkanaście lat i nie wyjść z mody po 
jednym sezonie. I wydaje mi się, że w kolekcji, 
która teraz jest w sprzedaży, zdecydowanie 
udało nam się to osiągnąć. Jak sama powie-
działaś, jest tam minimalizm, ale jednak ma 
on swój twist i wydaje mi się, że właśnie ten 
twist jest tym, co jest teraz w trendach. Je-
stem jednak przekonana, że naszą jedwabną 



Małgosia: Tak, bez poliestru, to na pewno. Kiedyś pewien
polski projektant mocno skrytykował polskie ulice i zo-
stał za to strasznie zhejtowany. Ja myślę, że one wcale nie 
wyglądają źle. Wracając trochę do tego, co nas z Michaliną 
łączy i dzieli, jest między nami ponad dekada różnicy wie-
ku. Ja pamiętam czasy komunistyczne, kiedy moja ciocia 
ubierała się wyłącznie w second handach. I wyglądała jak 
milion dolarów. To, co chciałybyśmy więc zobaczyć, to 
powrót do tego myślenia: co zrobić, żeby te rzeczy, które 
kupiłam dwadzieścia lat temu, jak te spodnie, o których 
wspomniała Michalina, założyć dzisiaj i wyglądać bez ob-
ciachu. Chciałybyśmy widzieć ulice bez tego modowego 
pośpiechu. I właśnie bez poliestru, żeby ta ulica mogła od-
dychać. Bez zapachów generowanych w autobusach latem 
przez ciuchy z poliestru. A nasze sukienki są właśnie dla 
normalnych ludzi. Nie pozycjonujemy się jako pijące non 
stop szampana. My jesteśmy kobiety pracujące, matki trój-
ki dzieci, borykamy się z codziennością. I chcemy widzieć 
nasze sukienki w autobusach i tramwajach, nie tylko na 
koktajlach i fashion weekach. Chcemy dotrzeć do normal-
nych ludzi, którzy docenią, że to są produkty premium, ale 
mimo wszystko dla nich dostępne. Ta wysoka jakość musi 
trochę więcej kosztować, ale to nie jest też przepaść ceno-
wa. U nas dzianinowa sukienka kosztuje na wyprzedaży 
250 złotych, to jest 40 euro, to nie jest zabójcza kwota.
Michalina: Tyle kosztują dwie kawy na lotnisku.
Małgosia: Dokładnie. Chcemy, żeby nasze produkty
docierały do dziewczyn, które niekoniecznie zarabiają 
dziesiątki tysięcy złotych. Do tych, które kupią sobie jed-
ne porządne buty, jedną porządną torebkę, ale które nie 
pójdą do sieciówki. One chętnie przyjdą do polskiej mar-
ki, tylko ta marka musi sprostać ich możliwościom finan-
sowym. I ta dziewczyna pewnie poczeka i kupi tę naszą 
sukienkę na przecenie. Ale wróci do nas, bo tę sukienkę 
będzie miała na lata. 

Wiem, że w modzie zawsze myśli się co najmniej jeden, 
o ile nie kilka sezonów w przód. Zechcecie zdradzić coś
na temat kolejnej kolekcji?
Małgosia: Będą znowu głównie sukienki, ale mamy też 
takie ciekawostki, o których jeszcze mówić nie będziemy. 
Chcemy trochę zaskoczyć rynek, też takim podejściem 
metodologicznym. Wszystko to dobrze sobie przemyślały-
śmy, ale poprosiłyśmy też o pomoc zewnętrznego konsul-
tanta, którzy otworzył nam oczy na wiele kwestii i pomógł 
nam ukształtować pewną wizję. Nauczył nas bycia kon-
sekwentnymi w działaniu. Będzie w tej nowej kolekcji na 
pewno trochę więcej koloru, bo takie też są teraz trendy na 
świecie. Myślę, że po tej pandemii potrzebujemy słonecz-
nych, masłowych i różowych wzorów, radosnych. Jednak 
ciągle ma to swoją prostotę i minimalizm.

A jakie są wasze cele? Jak chcecie się rozwijać, zarówno 
pod względem estetycznym jak i biznesowym?
Małgosia: Teraz w październiku i listopadzie będziemy 
na targach w Dubaju. To dla nas duża szansa, żeby po-
kazać ten aspekt sustainability, bo tam jest to bardzo waż-
ne. I pod tym kątem jesteśmy też innowacyjne, bo staramy 
się osiągać to w całym procesie produkcji. Z resztek tkani-
ny owijamy guziczki, żeby je jakoś zużyć, a ze ścinków skór 
robimy paski. Zależy nam na tym, żeby odpadów było jak 
najmniej. To wszystko chcemy tam wyeksponować.

Michalina: Tak, biznesowo będziemy na pewno próbować
naszych sił na rynkach bliskowschodnich i mamy nadzie-
ję nawiązać współpracę z butikami w tamtym regionie. 
Co nie zmienia faktu, że będziemy dalej się promować 
przez Instagram i sprzedawać głównie przez internet na 
polskim rynku. A jeżeli chodzi o trendy, to będziemy dalej 
przemycać kobiecość w minimalizmie, taka przyświeca 
nam myśl. I jak mówiła już Małgosia, robimy ubrania dla 
normalnych kobiet. A ja nie znam takiej kobiety, która nie 
lubiłaby się lepiej poczuć zakładając fajny ciuch. I tak to 
działa, że zakładamy coś i życie staje się trochę piękniej-
sze. Lepiej się czujemy i lepiej odnosimy się do innych, 
a i oni lepiej odnoszą się wtedy od nas. I to można osiągnąć 
piękną sukienką i czerwoną szminką, w to wierzę. 
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IMPONUJĄCY PORT MORSKI, PIĘKNE PLAŻE, SEA TOWERS, LICZNE MUZEA, MALOWNICZE KLIFY – TO 
JEDYNIE GARSTKA SKOJARZEŃ, KTÓRE NASUWAJĄ SIĘ, GDY MYŚLIMY O GDYNI. JEDNAK SPACERUJĄC 
SŁYNNYM SKWEREM TADEUSZA KOŚCIUSZKI NATKNIESZ SIĘ NA JESZCZE JEDNO, MAGICZNE MIEJSCE, 

KTÓRE Z POWODZENIEM MOŻE STAWAĆ W SZRANKI W ROZGRYWCE O TYTUŁ GDYŃSKIEJ PEREŁKI.
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MOJE MIASTO 
- PO GDYŃSKU, WYJĄTKOWO, WYGODNIE

TEKST Małgorzata Gastoł   ZDJĘCIA Mat. Prasowe

#INHERIOR



M O J E  M I A S T O

ne bogatej przeszłości. Niegdyś mieściła się 
tu historyczna kawiarnia Vienna, następnie 
Mokka. W czasach PRL-u pomieszczenie peł-
niło funkcję biblioteki, którą z czasem zaada-
ptowano na bank. Projekt wnętrza powierzo-
no gdańskiej pracowni projektowej – Cubic 
Design. Hasłami, które przyświecały proceso-
wi projektowemu były: styl art déco, Gdynia 
międzywojenna, modernizm. 

Przearanżowanie dawnej siedziby banku 
oraz dostosowanie go do potrzeb eleganc-
kiego lokalu gastronomicznego, wiązało się 
z oczyszczeniem pomieszczenia do gołego 

estauracja Moje Miasto, choć istnie-
je dopiero od trzech lat, posiada na 
wskroś gdyński klimat oparty na hi-

storii miasta i stworzony dzięki pasji właści-
cieli. Żaneta i Jaromir Wysoccy prowadzą ją 
wspólnie z czworgiem swoich dzieci: Martą, 
Pawłem, Gawłem i Kacprem. Pomysł na Moje 
Miasto zrodził się z ich podróżniczych do-
świadczeń oraz miłości do Gdyni. Restaura-
cja miała być miejscem z dobrym jedzeniem 
i swobodną, komfortową atmosferą. Lokal 
mieści się na parterze jednej z najstarszych 
kamienic – miejsce wyjątkowe, niepozbawio-

PR IORY T E T OW Y M  A S PE KT E M 

BY Ł O  S T WOR Z E N I E  M I E J S C A 

Z   GDY Ń S K I M  S Z N Y T E M , 

W   KT ÓRY M  B Ę DZ I E  MOŻ N A 

S I Ę  KOM F ORT OWO  C Z UĆ.

betonu i przeprowadzeniem wszystkich prac 
praktycznie od zera. 

Priorytetowym aspektem było stwo-
rzenie miejsca z gdyńskim sznytem, w któ-
rym będzie można się komfortowo czuć. Po 
gdyńsku, wyjątkowo, wygodnie – tłumaczy 
Gaweł Wysocki.

Wskazany przez właścicieli styl idealnie 
wpisuje się w ich oczekiwania względem kli-
matu lokalu. To właśnie w okresie art déco 
tworzono na wzór dawnych stylów, z poszano-
waniem rzemiosła, tradycji i historii. Jednak 
kluczowym aspektem dla ówczesnych projek-

R
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tantów była funkcjonalność, perfekcyjne wy-
konanie, szlachetność materiału i człowiek 
– odbiorca i użytkownik. Tworzono inspiru-
jąc się przeszłością, lecz z myślą o nowocze-
sności, a piękno przedmiotu miało wynikać 
z jego funkcji. Miękkie, wygodne, a zarazem 
eleganckie fotele i kanapy wkomponowane 
w aranżację restauracji Moje Miasto doskona-
le wpisują się w nurt wybranego przez właści-

cieli stylu. Meble tapicerowane oraz oryginal-
ne stoły zostały wykonane na zamówienie, co 
dodatkowo podkreśla rzemieślniczy aspekt 
art déco. W elementach konstrukcyjnych, li-
nii ścian oraz sufitów widać charakterystycz-
ną geometryzację form. Mocny, kontrastowy 
wzór posadzki został zestawiony z jednolitą 
czernią ścian oraz przełamany akcentami 
kolorystycznymi: miedzią, oliwką i szmarag-
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dem. Niepowtarzalnego klimatu nadają efek-
towne oprawy oświetleniowe oraz subtelne 
poświaty podkreślające kontury filtrów lub 
malujące świetliste wzory na ścianach. No-
woczesnym elementem nadającym aranża-
cji nuty miejscowego patriotyzmu jest m.in. 
panorama Gdyni z widokiem na Sea Towers 
oraz znajdujący się za barem kontur planu 
miasta. Na uwagę zasługują również plany 
i zdjęcia kilkunastu miast siostrzanych Gdy-
ni, które zdobią jedną ze ścian. Nawiązanie 
do dzisiejszego charakteru miasta harmo-
nijnie łączy się z historią tak cenionego 
przez wielu stylu art déco. 

Po gdyńsku, wyjątkowo, wygodnie – 
tak z pewnością jest w restauracji Moje Mia-
sto. Jest to miejsce, w którym lubi się być, 
w którym można przyjemnie spędzić czas 
zarówno w gronie znajomych, rodziny, jak 
i przy spotkaniu biznesowym. Pomysły na 
menu rodzą się spontanicznie, a inspirowa-
ne są tym, co genialne w kuchniach całego 
świata, ze szczególnym uwzględnieniem 
krajów i miast, z którymi Gdynia utrzymuje 
kontakty partnerskie. 

Nie musisz wsiadać na statek, by wybrać 
się w kulinarną podróż. Wystarczy zajrzeć 
do restauracji Moje Miasto i  wybrać cel: 
Chiny, USA, Rosja, Francja, Norwegia… wa-
chlarz metropolii czeka, by podbić Twoje 
podniebienie. Wszystko w jednym, eleganc-
kim, wygodnym i funkcjonalnym lokalu 
w samym sercu Gdyni. 

Czy już wiesz dokąd się udasz? 
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LILA ASH:  
J E ST E M 
RYSU N KOWĄ 
F R A J ER K Ą
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oznajcie Lilę Ash – zawodową ilustra-
torkę prasową, absolwentkę Akademii 
Sztuk Pięknych w Rhode Island, fe-

ministkę i działaczkę społeczną z Kalifornii, 
USA. Obecnie artystka współpracuje z takimi 
magazynami jak New Yorker, Washington Post 
oraz Real Estate. Publiczność w Internecie 
opisuje jej sztukę jako “dowcipną, łatwą do 
powiązania i tragicznie zabawną”, co zresztą 
nie jest zaskoczeniem - głównym źródłem 
inspiracji dla Lily są wszelkiego rodzaju sy-
tuacje życiowe. W trakcie naszej rozmowy 
cofnęłyśmy się w czasie aż do roku 1925, od 
kiedy to „komiks za piętnaście centów” po-
woli zaczynał się rozwijać by prawie sto lat 
później stać się potężnym czasopismem, 
znanym i chwalonym na całym świecie. 
Wspólnie starałyśmy się odkryć, jak wygląda 
życie zawodowego ilustratora, rozmawiały-
śmy o wolności słowa i kulturze anulowania. 
„Prawdziwa sztuka ma wyższy cel w życiu” 
- mówi Lila. Ma rację.

Czy ilustracja zawsze towarzyszy 
artykułowi? 
Na studiach, w  ramach zajęć na wydziale 
ilustracji często dyskutowaliśmy o tym, 
czym tak naprawdę ilustracja różni się 
od malarstwa. Z reguły ilustracja towa-
rzyszy artykułowi, ale myślę, że tekst nie 
jest warunkiem koniecznym by uwidocz-
nić i  uzmysłowić sobie przekaz, zawarty 
w ilustracji. Ja stworzyłam serię ze stu pięć-
dziesięciu portretów ofiar ataków rasistow-
skich i brutalności policji dla ruchu Black 
Lives Matter; tekst był zupełnie niepo-
trzebny, wystarczy wiedzy kontekstualnej. 
Na tym właśnie polega siła   ilustracji – obraz 
może odnosić się do rzeczy niepisanych lub 
niewypowiedzianych na głos (zakładając 
oczywiście, że ludzie zrozumieją, co próbu-
jesz przekazać). Ilustracja kryje w sobie do-
datkową warstwę myśli, w przeciwieństwie 

J E S T E M  R Y S U N K O W Ą  F R A J E R K Ą

do malarstwa abstrakcyjnego, w którym po 
prostu robisz na płótnie, co chcesz.

Twój styl jest…?
Szalony. Jestem bardzo luźną; rysuję co chcę, 
ale jeśli chodzi o ilustrację prasową, przy 
niej staram się zachować precyzję. Przekaz 

zawsze jest spójny zarówno pod względem 
tematyki, jak i mojego poczucia humoru. 
Rysunki, za które dostaję kasę, są małą prób-
ką moich umiejętności, ale tak, mój „publicz-
ny” styl, powiedziałabym, jest całkiem wy-
raźny, minimalistyczny i perfekcjonistyczny. 

W świecie masowej komunikacji wszystko 
opędza się narracjami. 
Ja wolę narrację wtrącać prosto do rysunku. 
Im mniej obraz jest skomplikowany - tym le-
piej. Kiedyś publikowałam ilustracje rozwle-
kłe lub zbytecznie szczegółowe, ale jeżeli 
szczegóły nie służą celowi narracji, to tworzą 
wizualny bałagan.

Mądra puenta w komentarzu do rysunku 
jest obowiązkowa?
Komentarz zwykle stanowi ciekawą grę słów, 
jednak ja staram się, aby moje prace nie za-
leżały od przypisów. Dla odmiany koncepcja 
lub sposób rysowania mogą przykuć uwagę 
czytelnika. W  rzeczywistości naprawdę 
zabawne ilustracje są rzadko spotykane. 
Czytając New Yorkera nikt nie śmieje się na 
głos w żadnym momencie. 

P
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Monochromatyczne rysunki czy kolorowe?
Moja praca dyplomowa miała formę ręcznie malowane-
go, czarno-białego komiksu; monochromatyczne rysun-
ki wyglądają fajnie, ale po jakimś czasie masz ich dość. 
Malując cyfrowo musisz brać pod uwagę język używa-
nych kolorów – pobudzają one wyobraźnię i dopowiada-
ją historię. Kiedy podjęłam współpracę z One Medical, 
ustaliliśmy określoną paletę, której musiałam się trzy-
mać. Jaskrawe kolory przyciągają uwagę, szczególnie 
w przypadku małych ekranów smartfonów. Co więcej, 
różnymi kolorami mogę reprezentować osób innych 
ras, żadnych ograniczeń - jeśli będę chciała to zrobię 
bohaterów niebieskimi. To samo w przypadku użycia 
przekleństw w komentarzach: New Yorker opublikuje 
rysunek ze słowem „kurwa” w opisie, ale tylko wtedy, 
gdy będzie to absolutnie konieczne. 

Od dłuższego czasu tworzę ilustracje w Photoshopie 
w pełnym kolorze z dodatkową czarno-białą warstwą 
przed wysłaniem ich do New Yorkera. W przypadku od-
rzucenia zawsze mogę sprzedać wersję kolorową innej 
publikacji, która nie ma tej debilnej czarno-białej reguły.

F O R  H E R 7 6 – 7 7

Czy ilustracja opiera się na fabule?
Nie zawsze. Niektóre ilustracje w ogóle nie mają sensu 
i z tego powodu są ciekawe. Dla mnie tworzenie absur-
dalnych rysunków nie jest czymś intuicyjnym. Poza tym 
New Yorker umieszcza artystów w pewnych ramach, 
obowiązuje (raczej milcząca) zasada, że   treść oraz styl 
twoich rysunków powinny być spójne z głównym prze-
kazem marki. Ciężko byłoby mi przyjść do redakcji 
i powiedzieć „patrzcie, zrobiłam ten naprawdę dziwny, 
totalnie pokręcony rysunek, który nie ma nic wspólne-
go z rzeczywistością”.

W latach dwudziestych w sztuce królował 
ekspresjonizm, ale w 1925 roku pierwszy numer 
magazynu New Yorker ukazał się ze skromnym, 
subtelnym rysunkiem dandysa spoglądającego na 
motyla przez monokl. 
Kiedy myślę o rysunkach z lat 20-tych (aż do 60-tych), 
wydaje mi się, że New Yorker miał dużo wyższe standar-
dy odnośnie publikowanych dzieł: rysunki były lepsze, 
a sztuka? Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna. 
Rysunki z XIX wieku mogą być zabawniejsze, ponie-
waż humor wyewoluował, ale pod względem jakości 
trudno jest połączyć kropki między latami 1920 i 2020. 
Podobnie do nurtu abstrakcyjnego ekspresjonizmu, 
społeczność New Yorkera była ultraelitarnym stowa-
rzyszeniem. Na przestrzeni lat czasopismo stawało się 
coraz bardziej prestiżowe, tak samo jak i stanowisko ich 
ilustratora; publikowane prace artystyczne odzwiercie-
dlały otaczający świat. Szkoda, że   historia sztuki jest na 
tyle upolityczniona.

Czy ilustratorzy pomagają bronić wolności słowa?
Idealnie byśmy to robili. Ze dwa lata temu NY Times opubli-
kowali satyryczny rysunek Netanjahu jako psa przewodnika 
dla niewidomego Trumpa. Warsztatowo rysunek był dobry, 
ale redaktor naczelny go wycofał. Natomiast okładka maga-
zynu New Yorker autorstwa Barry'ego Blistera z postaciami 
Michele i Baracka Obamy - przebranymi za muzułmanów 
– przybijających żółwika, palących flagę USA w kominku 
Gabinetu Owalnego była wyjątkowo odważnym stwierdze-
niem, z którego czasopismo mimo wszystko nie zrezygno-
wało. Wszystko zależy od twoich własnych wartości jako
artysty. Wiesz, nie wykorzystywałabym swojej wolności sło-
wa, by starać się powalić postępowych przywódców, takich 
jak Michele i Barack. Zwróciłabym uwagę opinii publicznej 
na hipokryzję Trumpa i republikanów. Jedna wspaniała
rzecz jest w byciu Amerykaninem - mogę mówić, co chcę, 
i nie muszę nikomu się tłumaczyć.

W 2009 roku New Yorker odrzucił okładkę autorstwa 
R. Crumba o małżeństwie osób tej samej płci. Z kolei
w 1993 roku (15 lat wcześniej) ukazał się Pocałunek
Arta Spiegelmana - wysoce kontrowersyjny rysunek
przedstawiał chasydzkiego mężczyznę namiętnie
całującego czarnoskórą kobietę.
Współczesna kultura anulowania zyskuje na popularności. 
New Yorker unika podejmowania ryzykownych decyzji lub 
powiedzenia niewłaściwych rzeczy. Ludzie na tyle boją się 
przez przypadek zranić czyjeś uczucia, że   wolą milczeć.

Kultura anulowania jest prawdziwym zagrożeniem 
dla wolności słowa.

K U LT U R A  A N U L OWA N I A 
J E S T  PR AW DZ I W Y M 

Z AGROŻ E N I E M  
DL A  WOL NO Ś C I  S Ł OWA .



Czy New Yorker publikuje co chce 
czy to, co musi?
Co najbardziej mnie ekscytowało, gdy do-
stałam się do New Yorkera, to możliwość do-
łączenia się do wieloletniej i bogatej historii 
amerykańskiego dziennikarstwa. Chcę, aby 
moja sztuka istniała w tym samym świecie, 
żeby wyglądała na wyrafinowaną, a jedno-
cześnie swobodną, naturalną. Młodzi ar-
tyści - ja byłam jednym z nich - tak bardzo 
starają się stworzyć viralowy rysunek, którą 
na stówę New Yorker (i publiczność interne-
towa) będzie podziwiać. To widać, kiedy za 
bardzo się starasz. 

Czy ilustracja może być zbyt 
kreskówkową, by być przekonującą?
Nie, to tylko specyfika stylu artysty. William 
Haefeli rysuje osobliwych postaci z gigan-
tycznymi uszami i spiczastymi nosami. 
Wykorzystuje jak najwięcej szczegółów, jed-
nocześnie nie niszcząc fizycznej przestrzeni 
obrazu. Bohaterowie ilustracji Lonniego 
Milsapa przypominają mi postaci z komik-
sów Sunday Paper, takich jak Dilbert czy 
Garfield. Prace Harry'ego Blissa wydają się 
być dziecięce, ale patrząc na szczegółową 
teksturę tła, uświadamiasz sobie, że ta oso-
ba potrafi rysować.

Jaka jest zatem różnica między 
karykaturą a rysunkiem satyrycznym?
Tutaj [w  Los Angeles] mieści się Molo 
Santa Monica, gdzie można iść by na czil-
ku ustawić sztalugę i rysować karykatury 
przechodniów za 20 dolarów w gotówce. 
Koniec końców jesteś palantem i nabijasz 
się z wyglądu określonej osoby. Ilustracja 
satyryczna zapożycza swoją kpiarską część 
z karykatury. Chodzi o relację intelektu-
alizm - prymitywizm. 

Czy wersja drukowana różni się od 
cyfrowej treściami?
Zazwyczaj wszystko, co jest w druku, moż-
na zobaczyć online. Myślę, że New Yorker 
traci wiele okazji do rozreklamowania 
swoich artystów w Internecie (by tym sa-
mym popchnąć ich karierę do przodu). 
Moja sztuka znana jest szerszej publicz-
ności tylko dzięki temu, że New Yorker 
opublikował moje rysunki na swoim ofi-
cjalnym profilu na Instagramie. Promocja 
w  mediach społecznościowych stanowi 
realną, wymierną wartość pieniężną - pie-
niądze to nie wszystko, ale artysta też ma 
rachunki do zapłacenia. 

J E S T E M  R Y S U N K O W Ą  F R A J E R K Ą

J E S T E M  C Z Ł OW I E K I E M , 
A  N I E  M A S Z Y NĄ  C Z Y 
KOM PU T E R E M.



F O R  H E R 7 8 – 7 9

Subskrypcja New Yorkera jest jedną 
z najdroższych na świecie.
Młodzi ludzie, którzy zobaczą moje prace na 
Instagramie i pomyślą, że są fajne, nie wydają 
150 USD rocznie na subskrypcję New Yorkera, 
to fakt. Ja płacę pełną kwotę, a jestem współ-
pracownikiem! Różnica pomiędzy ilością po-
święconego czasu i energii a zarobkami jest 
zdumiewająca. Stworzyłam dla nich ponad 
pięćset rysunków, sprzedałam tylko trzyna-
ście. Wydaje mi się, że redaktorzy wybierają 
sobie ulubieńców. Zespół ilustratorów New 
Yorkera jest ekipą dziwaczną na maksa. 

Czym rysunek prasowy różni się od rysunku 
reklamowego?
Kampanie reklamowe z  reguły są bardziej 
szczegółowe. Agencje zwracają się do mnie, 
bo podoba im się mój styl. Oni wykorzystują 
mnie [moją sztukę] jako narzędzie do tworze-
nia dobrego przekazu marketingowego. Jest 
to bardziej sztywne niż bycie ilustratorem 
prasowym, ponieważ starasz się sprzedać pro-
dukt. Reklama wymaga solidnej współpracy 
z  dyrektorami artystycznymi, podczas gdy 
w przypadku rysunku zazwyczaj nie ma żad-
nych wskazówek.

Istnieje sztywna hierarchia czy wszystko 
odbywa się na zasadzie dobrowolnej 
współpracy? 
Rządzą dyrektorzy artystyczni i  klienci. 
Najczęściej współpraca przebiega sprawnie; nie-
porozumienia zdarzają się od czasu do czasu. 
Reklamodawcy niekoniecznie rozumieją, na 
czym polega praca ilustratora. Zdecydowanie 
istnieje zderzenie punktów widzenia w stylu 

„my kontra oni”. Kiedyś jedna firma zatrudniła 
mnie do stworzenia ogromnego plakatu, przy 
czym klienci podali mi niewłaściwe wymiary. 
To spieprzyło całą kompozycję, makieta wyglą-
dała okropnie. Jako artysta nigdy nie pozwoliła-
bym, by dzieło mojego autorstwa prezentowało 

się źle, więc musiałam zacząć pracę od nowa. 
Taka rozbieżność między tobą [jako artystą] 
a ludźmi, którzy cię zatrudniają, jest irytująca. 

Jestem człowiekiem, a nie maszyną czy 
komputerem.

Matki, które mają specjalnie urządzone 
pokoiki do scrapbookingu, są dla ciebie 
jednym ze źródeł inspiracji.
Moja sztuka odzwierciedla to, jak bardzo 
specyficzne wartości praktykuje i przeka-
zuje moje pokolenie. Kiedy byłam w gimna-
zjum często [z rodziną] się przeprowadzali-
śmy i przez dwa lata mieszkaliśmy w stanie 
Georgia. Ameryka Południowa jest zupełnie 
innym światem - tam kwitnie kultura „blo-
gów porad i opinii mamusiek”. Autorkami są 
kobiety o określonym stylu życia – wychodzą 
za mąż w wieku dwudziestu lat, rodzą trzecie 
dziecko w wieku trzydziestu lat, a ich tożsa-
mość staje się czymś w  stylu „och, muszę 
zabrać dzieci na piłkę nożną [czy balet, chór, 
lekcje gry na fortepianie]”. W życiu tych kobiet 
nie dzieje się nic nadzwyczajnego; rzeczy, któ-
re ich interesują, przypominają mi wpisy star-
szych ludzi na Facebooku ze zdjęciami świeżo 
ugotowanej domowej zapiekanki. Dla mnie to 
jest cholernie nudne, jest przeciwne moim po-
glądom i przyzwyczajeniom, a mimo wszystko 
to mnie fascynuje. Czerpię inspirację z życia 
Matek Wariatek; żartuję sobie z niego. 

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

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

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

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

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

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

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

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

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

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W



PIONIER W KWESTII SPORTOWEJ ODZIEŻY I OBUWIA. LEGENDA W DZIEDZINIE MARKETINGU, KTÓRA  
DZIĘKI SWOJEMU LOGOTYPOWI I SLOGANOWI „JUST DO IT” ROZPOZNAWALNA JEST W NAJDALSZYCH 
ZAKĄTKACH GLOBU. ŚWIATOWY GIGANT, MARKA, KORPORACJA I IDEA. NIKE TO FIRMA, KTÓREJ 
WARTOŚĆ RYNKOWĄ SZACUJE SIĘ  NA PRAWIE 100 MILIARDÓW DOLARÓW. A WSZYSTKO 
ZACZĘŁO SIĘ OD PRZYJAŹNI STUDENTA BIZNESU I TRENERA LEKKOATLETYKI.

8 0 – 8 1 F O R  H E R

TEKST Julia Trojanowska  ZDJĘCIA Mat. Prasowe

OD GARAŻOWEJ DYSTRYBUCJI  
DO INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

NIKE

https://www.zalando-lounge.pl/nike-outlet/?fbclid=IwAR1ZX0dz-pN4Ftqxml2TA6Mf2ScEaMYjq4YJi4PV5aF3-Zad-OXi-Pma-Ig
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UCZEŃ I TRENER
Phil Knight jako student Uniwersytetu w Ore-
gonie był członkiem drużyny lekkoatletycz-
nej i biegaczem średniodystansowym. To 
właśnie tam poznał Billa Bowermana, trene-
ra-legendę. Pod okiem Bowermana szkoliło 
się 31 Olimpijczyków, a uniwersytecka dru-
żyna lekkoatletyczna z Oregonu zdobywała 
mistrzostwo praktycznie każdego sezonu. 
Był on nie tylko wielkiego miłośnika sportu 
a przede wszystkim biegania, ale i sportowe-
go obuwia, które pragnął zoptymalizować. 
Sam stworzył kilka modeli butów, które na 
bieżni testowali jego studenci.

Knight jako student biznesu, zafascyno-
wany rynkiem wschodnim, napisał pracę 
pod tytułem „Can Japanese Sports Shoes 
Do to German Sports Shoes What Japanese 
Cameras Did to German Cameras?”, w której 
teoretyzował, że chociaż niemieckie buty do 
biegania uważane są za najlepsze na rynku, to 
ich produkcja powinna zostać przeniesiona 
do Japonii, w której koszty produkcji i siła ro-
bocza są tańsze.

JAPOŃSKI TYGRYS NA 
AMERYKAŃSKIM RYNKU 
W trakcie swojej podróży dookoła świata, pod-
czas której zatrzymał się w japońskim Kobe, 
Phil Knight odkrył japońską markę butów Ti-
ger, produkowaną przez firmę Onitsuka Co. 
(znaną jest obecnie jako Asics) i postanowił 
zająć się importem obuwia. Wystarczyło jed-
no spotkanie, by początkujący biznesmen 
zapewnił sobie prawa do dystrybucji butów 
Tiger w zachodnich Stanach Zjednoczonych. 

W YS TA RC Z Y Ł O  J E D N O 

S P O T K A N I E ,  BY  P O C Z ĄT K UJĄC Y 

B I Z N E S M E N  Z A PEW N I Ł  S OB I E 

PR AWA  D O  DYS T RY B UC J I 

B U T ÓW  T IGE R  W   Z AC HOD N IC H 

S TA N AC H  Z J E D N O C Z O N YC H . 
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Ich transport zajął rok, jednak warto było czekać – 
dwie pary importowanych butów Knight wysłał trenerowi 
Bowermanowi. Ten nie tylko zachwycił się nimi, ale zapro-
ponował pomoc w ich sprzedaży, a nawet wejście w spółkę. 
Efektem ich współpracy było założenie w 1964 roku w Eu-
gene w Oregonie firmy Blue Ribbon Sports. Początkowo 
sprzedawano je w zielonym Chryslerze Plymouth Valiant, 
następnie biuro, magazyn jak i sklep zostały przeniesione 
do garażu. Zainteresowanie obuwiem Knighta i Bowerma-

na było jednak tak duże, że 1966 roku powstał pierwszy 
sklep pod szyldem Blue Ribbon Sports. Miłośnicy sportu 
docenili dobrej jakości buty, które były tańszą alternatywą 
dla takich marek jak Adidas czy Puma.

ZŁE DOBREGO POCZĄTKI
Handel obuwiem sprowadzanym z Japonii nie wystarczał 
Knightowi i Bowermanowi. W 1965 roku zaprezentowali 
oni Onitsuka Co. udoskonalony projekt buta, dedykowany 
biegaczom – miał amortyzowaną wewnętrzną podeszwę, 
a zewnętrzną z twardej gumy. Projekt przyjął się i trafił na 
rynek w 1967 roku jak Tiger Cortez. Model ten okazał się 
nie tylko ogromnym sukcesem, ale i początkiem końca 
współpracy Blue Ribbon Sports z Onitsuka Co. Zaczęły 
się wzajemne oskarżenia – Knight twierdził, że japońska 
firma chciała zerwać umowę i pogrążyć jego firmę, na-
tomiast producenci butów Tiger zarzucili Blue Ribbon 
Sports sprzedawanie butów Tiger Cortez pod nową linią 
o nazwie „Nike”. Ostatecznie, w 1971 roku doszło do za-
kończenia współpracy. Drogą sądową ustalono, że obie fir-
my mają prawa do sprzedawania modelu Cortez, co robią
po dziś dzień, jako Nike i Asics. 

Zaraz po rozwiązaniu współpracy, Blue Ribbon Sports 
w pełni, lecz na razie nieoficjalnie (zmieni się to w 1978), 
przekształciło się w Nike. Początkowo Knight upierał się 
przy nazwie „Dimension 6”, jednak  Jeff Johnson, jeden 
z pierwszych pracowników firmy, po śnie z grecką bogi-
nią zwycięstwa, przekonał Knighta i Bowermana do nowej 
nazwy. Oprócz tego firma potrzebowała jeszcze swojego 
logo – charakterystyczny znaczek „swoosh”, dzisiaj uzna-
wany za najlepszy logotyp na świecie to dzieło Carolyn 
Davis, studentki projektowania z Portland State Universi-
ty. W 1971 kosztował przedsiębiorców jedynie 35 dolarów. 

https://www.zalando-lounge.pl/nike-outlet/?fbclid=IwAR1ZX0dz-pN4Ftqxml2TA6Mf2ScEaMYjq4YJi4PV5aF3-Zad-OXi-Pma-Ig
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Tak też nazywała się pierwsza samodzielna 
linia obuwia. Rok 1972 również okazał się 
przełomowy. Podjęto wówczas, nietuzinko-
wą jak na tamte czasy, współpracę bizneso-
wą z tenisistą Ilie Nastase, którą był jeden 
z pierwszych kontraktów na wyłączność. 
Umowa ta zapoczątkowała serie kolaboracji 
Nike, nie tylko z mistrzami sportu, ale i zna-
nymi osobistościami. 

ULUBIONA MARKA 
MISTRZÓW
Najważniejszą kolaboracją Nike jest zdecydo-
wanie ta z roku 1985. Michael Jordan, wscho-
dząca wówczas młoda gwiazda NBA, został 
twarzą, później ikoną Nike, dzięki czemu mar-
ka uzyskała status jednej z najlepszych firm 
produkujących obuwie i odzież sportową na 
świecie. Linia butów sygnowana jego nazwi-
skiem, Air Jordan, zarobiła w ciągu roku 100 
milionów dolarów, by ponad 30 lat później, 
zwiększyć tę kwotę do 2,8 miliarda dolarów. 

Ale Nike to oczywiście nie tylko słynny 
koszykarz. Na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat marjka podjęła współpracę z takimi spor-
towcami jak Andrea Agassi, Tiger Woods, Mi-
chael Schumacher, Kobe Bryant czy LeBron 
James. Rozszerzono także swoją działalność 
o odzież sportową, podpisując kontrakty
z drużynami piłkarskimi z całego świata, 
w tym z klubem Arsenal Londyn F.C., w 1995
roku. Współcześnie, w ubraniach i butach 
Nike występują sportowcy na całym świecie.

GOFRY I NASA
Buty Nike słyną z innowacji. Pierwszą z nich 
zainspirowały niedzielna śniadania Billa Bo-
wermana. Chropowata powierzchnia poda-
nych przez jego żonę gofrów stała się inspi-
racją do stworzenia w 1974 roku podeszwy 
„Waffle” oraz kultowych Waffle Trainers, sły-
nących ze świetnej przyczepności. Prototyp 
tej podeszwy odlany został przez Bowermana 
w kuchni – wlał on tworzywo podeszwy do 
gofrownicy, by następnie wyciąć z niego od-
powiedni kształt i przyczepić do nowego mo-
delu buta. Z czasem oczywiście technologię 
udoskonalono i używa się jej do dziś. 

5 lat później, w 1979 roku Nike zaprezen-
towało światu technologię Air, stworzoną 
przez Franka Rudy’ego, pracownika NASA. 
Wykorzystano ją w serii butów do biegania 
„Tailwind”. Rudy umieścił w wewnętrznej 
podeszwie poduszkę wypełnioną gazem, 
która amortyzuje większość wstrząsów 
w trakcie biegania. 8 lat później rozszerzono 
ofertę Air o kultowe buty Air Max 1, które 
zostały pierwszym modelem z widoczną na 
zewnątrz poduszką powietrzną. Technolo-
gia ta stosowana jest współcześnie i docze-
kała się ogromnej ilości modeli i wariantów, 
także tych lifestylowych. 

JUST DO IT!
Nike niewątpliwie jest marką-gigantem na 
rynku obuwia i odzieży sportowej. Na prze-
strzeni ostatnich 50 lat z firmy oferującej do-
brej jakości buty, ewoluował, stając się pio-
nierem w dziedzinie sportowych innowacji, 
które łączą ze sobą technologie i biomecha-

niczne dane. Marka stała się też wsparciem 
biznesowo-marketingowym dla sportowców 
i drużyn, ale przede wszystkim ideą, która 
przyświeca sportowcom na świecie. Składają 
się na nią siła w dążeniu do celu, wiara w swoje 
możliwości, no i ten pierwszy krok. Bo prze-
cież wystarczy po prostu to zrobić.  

N I K E  N I EWĄT PL I W I E 
J E S T  M A R K Ą- GIG A N T E M 
N A  RY N K U  OBU W I A 
I   ODZ I E Ż Y  S P ORT OW E J. 

https://www.zalando-lounge.pl/nike-outlet/?fbclid=IwAR1ZX0dz-pN4Ftqxml2TA6Mf2ScEaMYjq4YJi4PV5aF3-Zad-OXi-Pma-Ig
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było prawie 9 lat temu. Poszłam na 
rekrutację do irlandzkich linii lot-
niczych, tam udało mi się przejść 

przez wszystkie etapy. Miałam wtedy 19 lat 
i byłam po maturze. Byłam najmłodszą kan-

To
TEKST Bożena Giszter  ZDJĘCIA Mat. Prasowe

OLA ZACZĘŁA SWOJĄ PRZYGODĘ STEWARDESSY W BARDZO MŁODYM WIEKU. TO PIĘKNA DROGA, KTÓRA NIESIE 
ZE SOBĄ WIELE WYZWAŃ I TRUDNIEJSZYCH CHWIL. TO TAKŻE OTWARTOŚĆ NA ŚWIAT I DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

TO W IĘCEJ N IŻ 
PR AC A  I  PA S JA

dydatką, a potem najmłodszą stewardessą 
w bazie – wspomina Aleksandra. 

–Mieszkałam wtedy we Włoszech w Pizie.
Stamtąd odbywałam służbowe loty. Początek 
pracy nie był taki łatwy, chociażby z tego 

powodu, że była to moja pierwsza praca, 
pierwsza firma, dodatkowo w obcym kraju. 
Rzuciłam się na głęboką wodę. Wtedy wyda-
wało mi się, że będzie pięknie i kolorowo, sko-
ro udało mi się dostać pracę marzeń. Do tego 



T O  W I Ę C E J  N I Ż  P R A C A  I  P A S J A

KLUCZOWA JEST POMOC
Obecnie prowadzona jest zbiórka na rzecz kupna mieszka-
nia, gdzie będzie toaleta i bieżąca woda. Mąż Pooji pracuje, 
ona opiekuje się dzieckiem, jednak życie z bratem i ojcem, 
który jest przemocowcem, dodatkowo sprawia wiele pro-
blemów. Pomieszczenie, w którym obecnie żyją, jest małe. 
Z pensji, którą  otrzymuje jej mąż, nigdy nie będą w stanie 
kupić sobie mieszkania, wypłata wystarczyłaby jedynie 
na utrzymanie i bieżące rachunki. Oczywiście mówimy 
tu o obrzeżach miasta, a nie samym Mumbaju, gdzie życie 
jest bardzo drogie – apeluje o pomoc stewardessa.

Razem możemy pomóc Pooji w stworzeniu normal-
nych warunków do życia dla jej rodziny. Warto poznać bli-
żej losy tych ludzi i przyczynić się do budowy lepszej przy-
szłości, w której będą szczęśliwsi, posiadając własny kąt.

Link do zbiórki na mieszkanie Pooji: pomagam.pl/aeb8ra
Więcej informacji o podnóżach Oli znajdziecie na jej blogu 
na Facebooku: „Życie Stewardessy”. 

N I E S T E T Y  PR AC UJĄC  N A 
B L I S K I M  WS C HODZ I E , 
Z DA Ł A M  S OB I E 
S PR AW Ę,  JA K  BY WA  O N 
OK RU T N Y  DL A  T YC H ,  C O 
P O C HODZ Ą  Z   K R A JÓW 
T R Z E C I E G O  Ś W I ATA .

w tak fantastycznym miejscu,  jakim są Włochy. Jednak 
to tam przeszłam szkołę życia i musiałam szybko doro-
snąć. Musiałam zdać sobie sprawę, że będę za wszystko 
odpowiedzialna. Za własne finanse, za wynajem poko-
ju, rachunki. Szlifowałam swój język angielski, do tego 
uczyłam się języka włoskiego, bo na pokładzie pasaże-
rowie nie mieli litości. Bez znajomości tego języka było 
bardzo ciężko. Poza tym praca z o wiele starszymi ludź-
mi też nie należała do najłatwiejszych. Niektórzy byli już 
wypaleni po kilkunastu latach pracy w liniach niskobu-
dżetowych, miewali swoje humory, a wtedy pojawiłam 
się ja -  młoda, uśmiechnięta, gotowa do pracy oraz na-
stawiona na dobrą zabawę. Tymczasem rzeczywistość 
była inna, pomimo że latanie sprawiało mi ogromną 
przyjemność – podkreśla Ola.

RÓŻNORODNOŚĆ WSPOMNIEŃ
Bywało ciekawie, czasem smutno, czasem zabawnie. 
Latając dla omańskich linii, pamiętam lądowania 
w Dubaju, którym jeszcze jakichś czas się zachwycałam. 
Niestety pracując na Bliskim Wschodzie, zdałam sobie 
sprawę, jak bywa on okrutny dla tych, co pochodzą z krajów 
Trzeciego Świata. Pamiętam jak ludzie z Indii, Pakistanu 
i Bangladeszu na lotnisku w Emiratach Arabskich (byli oni 
odpowiedzialni za ładowanie bagaży z Dubaju), błagali nas 
o wodę – wspomniana stewardessa. 

Tę wodę rzucaliśmy im z samolotu przez drzwi serwi-
sowe. Na ich twarzach malowała się taka beznadziejność 
życia, zmęczenie, wycieczenie. Nie mogłam uwierzyć, 
że w kraju takim jak Emiraty Arabskie, ludziom brakuje 
wody, nie mogłam pojąć, że tak można kogoś traktować 
w państwie, które przecież może pozwolić sobie na naj-
droższe konstrukcje, wypasiony styl życia. Za tą kurtyną 
był taki obraz okrucieństwa…

PIERWSZE SPOTKANIE 
Pooję poznałam podczas mojej pierwszej podróży służ-
bowej do Indii. Wylądowałam w Mumbaju i chciałam zo-
baczyć, jak żyją ludzie w slumsach. Miałam jak zwykle ze 
sobą aparat, by fotografować, bo to też moja pasja. Pooja 
zwróciła moją uwagę, bo miała niebieski kolor oczu, co jak 
się potem okazało, było  spowodowane jej chorobą. Pooja 
dodatkowo nie słyszy i nie mówi. Wszystkie te objawy  to 
Zespół Waardenburga i jest uwarunkowany genetycznie– 
podkreśla zatroskana o przyjaciółkę Aleksandra.

Gdy poznałam jej historię, postanowiłam jej pomóc 
i ułatwić funkcjonowanie w slumsie, bo żyje się tam  na-
prawdę ciężko. Sam fakt, że nie miała ona dostępu do 
edukacji, nie słyszała i nie mówiła, sprawił, że zechcia-
łam ułatwić jej funkcjonowanie w tym świecie. System 
kastowy wyklucza ich w dużym stopniu ze społeczeń-
stwa. Nie mają opieki społecznej i medycznej, asysten-
tów rodziny, kuratorów czy benefitów. Pooja ma o tyle 
ciężej, że nie zna nawet języka migowego i jest całkowi-
cie zależna od kogoś z rodziny.

Pooja wraz z 2- letnim dzieckiem, mężem, ojcem i bra-
tem, żyje w ciężkich warunkach, gdzie nie ma nawet bieżą-
cej wody, a do jej slumsu wchodzą gryzące w nocy szczury. 
Nie ukrywam, że nie są to warunki dla małego dziecka. 
Jest problem z higieną, nie ma toalety, a za każdym razem,  
gdy Pooja chce z niej skorzystać, musi płacić za użycie pu-
blicznej, tak samo by wziąć prysznic. – mówi Ola.



MIAŁA 13 LAT, KIEDY POD 
STOŁEM IGOR STRAWIŃSKI 
PODAWAŁ JEJ SZKLANKI 
WHISKY. 16, KIEDY WRZUCAŁ JEJ 
PŁATKI RÓŻ ZA DEKOLT. GDY 
MA 18 LAT, W LIŚCIE O POMOC 
WYDAWNICZĄ DO JOSEPHA 
HELLERA PISZE ŻE JEST PISARKĄ, 
ALE I „CYCATĄ BLONDYNKĄ 
Z SUNSET BOULEVARD”. W WIEKU 
20 LAT PRZEGRYWA TRZY 
PARTIE SZACHÓW Z MARCELEM 
DUCHAMPEM, SIEDZĄC PRZY STOLE 
NAGO. ŻYCIORYS EVE BABITZ 
BRZMI JAK SCENARIUSZ FILMOWY 
ALBO IMPREZA ŻYCIA, NA KTÓREJ 
ALKOHOL LEJE SIĘ STRUMIENIAMI, 
MĘŻCZYŹNI SĄ BOGACI, KOBIETY 
PIĘKNE, A ŹRENICE WSZYSTKICH 
GOŚCI NIEPOKOJĄCO ROZSZERZONE.
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TEKST Julia Trojanowska  
ZDJĘCIA materiały prasowe grupy Foksal,  
autor zdjęć Mirandi Babitz

W K R A I N IE EV E



W  K R A I N I E  E V E

cynizmu, a przy tak wielkiego pragnienia do-
świadczania i hedonistycznego umiłowania 
życia. Jak sama pisze, „Pragnęłam wszyst-
kiego (…). Wszystkiego – lub tyle, ile mogłam 
dostać z tego, co było do dyspozycji”.
Wydana po raz pierwszy w 1974 roku, „Eve 
w  Hollywood” była debiutem pisarskim 
Babitz. Na okładce znalazły się wówczas zdję-
cia autorstwa Annie Leibovitz, na których 
Eve pozuje w czarnym staniku i w boa z piór. 
Debiut pisarski Babitz to zaproszenie do świa-
ta Los Angeles – Eve dzieli się z czytelnikiem 
wszystkimi tajemnicami, które miała szan-
se poznać. Robi to w swoim przewrotnym, 
zmysłowym stylu – jak przyjaciółka siedzą-
ca w Boutique na rogu Little Santa Monica 
i Beverly Drive, pochylona nad kryształowym 
kieliszkiem francuskiego, wytrwanego szam-
pana. Jest wyrafinowana, ironiczna, myślą 
porównywana do Joan Didion, w wykonaniu 
jednak lżejsza, przystępniejsza. Zabawa i in-
teligencja, środek pomiędzy kulturą wysoką, 
a tym co na ulicy – oto jej przepis na sukces. 
Po „Eve w Hollywood” wydała jeszcze kilka 
książek, między innymi „Slow Days, Fast 
Company”, „Sex and Rage” czy „Black 
Swans”. Po wypadku, w wyniku którego 
doznała poważnych poparzeń połowy cia-

LA WOMAN
Eve Babitz urodziła się w 1943 roku, w krainie, 
gdzie zachody są pomarańczowo-turkusowe, 
a błękit nieba nad Palisades wypala palmy. Los 
Angeles – to jej miejsce na ziemi. Dom Eve od 
zawsze był pełen artystów. Matka Mae była ar-
tystką-rysowniczką, a ojciec Sol, skrzypkiem 
klasycznym związany z 20th Century Fox. 
Mała Eve od zawsze obracała się towarzystwie 
ludzi nietuzinkowych, ale gdy twoim ojcem 
chrzestnym jest Igor Strawiński, nie może być 
inaczej. Zamiast kołysek, mama usypiała ją nu-
cąc Rosewood Casket, a żona Strawińskiego, 
Wiera, uczy ją jeść kawior. Młoda Eve zaczyty-
wała się w Virginii Woolf i Colette, a na wielkim 
ekranie podziwiała Marilyn Monroe, by krótko 
potem przeżywać jej śmierć.

Była dzieckiem ponurym, leniwym i cy-
nicznym – a przynajmniej tak o sobie pisze. 
Cyniczność została, lenistwo i ponurość nie-
konicznie. Młoda Eve reprezentuje wszystko 
to, co w Hollywood najlepsze i najgorsze zara-
zem. Najlepsze, bo każdy z nas chciałby tak 
żyć, najgorsze, że nikomu się to nigdy nie uda. 
Jej liceum to Hollywood High School, gdzie 
dziewczyny są piękne, chłopcy zbuntowani, 
a każdy dzień przypomina serial coming of 
age. Studia wybrała ze względu na lepszy 
parking. It-girl Zachodniego Wybrzeża sta-
je się jednak dzięki jednemu zdjęciu – ona, 
całkowicie nago, kontra Marcel Duchamp 
w szachowym pojedynku. Zdjęcia autorstwa 
Juliana Wassera ozdobią później plakaty 
MoMA, a Babitz stanie się ikoną popkultury. 

Zanim to się stanie, wyjedzie do Nowego 
Jorku, by napisać kilka tekstów dla „Rolling 
Stone”, szybko się znudzić i wrócić tam, gdzie 
jej miejsce. Pod koniec lat. 60 pisze i projek-
tuje okładki albumów dla takich artystów 
jak Linda Ronstadt czy Buffalo Springfield. 
Oczywiście w międzyczasie obserwuje, bawi 
się i romansuje – jej kochankami byli między 
innymi Harrison Ford i Jim Morrison. Znacie 
L.A. Woman The Doors? To o niej.

IMPERIUM 
SAMOUWIELBIENIA
Skąd jesteś? 
Z Hollywood. 
Urodziłaś się tam? 
Yhm. 
Jak to właściwie jest: tam się urodzić? 
Inaczej. 
Tak rozpoczyna się książka Babitz, „Eve 
w Hollywood”, która ukaże się 29 września 
dzięki wydawnictwu W.A.B. Jest to pierwsza 
przetłumaczona (przez Andrzeja Wojtasika) 
na język polski książka Babitz i kompendium 
wiedzy nie tylko na temat Los Angeles lat 50., 
60. i 70., ale i samej Eve – złożoności jej per-
sony, nietuzinkowej osobowości, wiecznego 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

ła, Eve w 1997 roku wycofuje się z życia pu-
blicznego. Świat przypomina sobie o niej 
prawie 20 lat później i zakochuje się na nowo. 
Na Instagramie aktywistki, influencerki 
i gwiazdy, w tym aktorka Emma Roberts 
i piosenkarka Marina promują jej książki, 
a w „Black Swans” zaczytują się bohaterowie 
nowej „Gossip Girl”. Polskiemu czytelniko-
wi nie pozostaje nic innego, jak zaczytać się 
w pierwszej polskiej Babitz i czekać na więcej. 

EVE CHCE SIĘ BAWIĆ
W krainie Eve piękne, piwonookie dziewczyny 
z turkusowym cieniem na powiekach i orze-
chowymi włosami umierają na sofie po pomie-
szaniu leków przeciwbólowych z amfetaminą, 
a mężczyźni podwożą do domów zdecydowa-
nie za młode kokietki. W krainie Eve miłość jest 
ważna, ale seks jest lepszy. Dla niej (i całego Los 
Angeles) przyjemność i figlarność to chleb po-
wszedni. Babitz widziała kiedyś nekrolog, gdzie 
nieboszczyk opisany był jako bystry, dowcipny, 
porywczy, błyskotliwy”, natomiast „w spra-
wach, które popierał, był demonem”. To samo 
chce mieć kiedyś na swoim nagrobku. 

Bo Eve nie chce spać, Eve chce się ba-
wić i pokazać nam jak to robiło Zachodnie 
Wybrzeże. 
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LIŚCIE NA DRZEWACH ZACZYNAJĄ SIĘ ŚWIECIĆ I RUMIENIĆ – NADCHODZI SEZON JESIENNY, 
KTÓRY OBFITUJE W WYDARZENIA, NA KTÓRE POŁASI SIĘ KAŻDY BYWALEC KULTURALNYCH 

SALONÓW. CO WARTO ZOBACZYĆ W STOLICY W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH?

Z KULTURĄ 
ZA PA N BRAT, 

TEKST Katarzyna Paczóska ZDJĘCIA Pixabay.com (1) Wikimedia.org (2-3)

CZ Y LI CO NOW EGO 
W WA RSZAW IE?



tworzone autorską metodą pracy z gipsem. 
W wielu swoich realizacjach artystka, zafa-
scynowana Europą Środkowo-Wschodnią, 
przyglądała się Polsce oczami przybysza.

Hege Lønne (1961–2018) mieszkała 
i tworzyła między Polską a Norwegią, czer-
piąc inspiracje z tych dwóch odmiennych 
kręgów kulturowych., w pracowniach Je-
rzego Jarnuszkiewicza i Grzegorza Kowal-
skiego. Debiutowała wystawą indywidualną 
w Galerii Foksal w 1986 roku. Od początku 
swojej kariery artystycznej konsekwentnie 
zajmowała się rzeźbą i instalacją. W ramach 
debiutu w Polsce pokazała m.in. rzeźbiar-
skie i reliefowe prace z betonu i stali kom-
ponowane jako instalacje, których układ 
przestrzenny zmieniał się w trakcie wysta-
wy. W latach 80. eksperymentowała z ma-
teriałem, formą i przestrzenią, czemu to-
warzyszyło eksponowanie samego procesu 
twórczego rozumianego jako postawa kon-
ceptualna. Lata 90. to czas pracy z seriami 
krajobrazów, najczęściej wykonywanych 
w gipsie, z przedstawieniem zróżnicowa-
nych formacji terenu. Artystka kompono-
wała z takich modułów przestrzenne pejza-
że i prezentowała je na podestach i półkach, 
Niekiedy w krajobraz włączała obiekty —np. 
śpiwór, termos, pocztówki z gór Norwegii. 
Obok gór kluczową rolę w jej twórczości od-
grywał motyw lasu.

Hege Lønne od lat 90. podejmowała te-
matykę ekologii — jeden z najbardziej palą-
cych problemów współczesności. W wielu 
realizacjach artystki, m.in. w interwencjach 
w obrębie przekształconego przez człowie-
ka naturalnego krajobrazu, wybrzmiewają 
tematy relacji człowiek–natura, globalnego 
ocieplenia, procesów geologicznych czy bo-
gactwa zasobów naturalnych. Pełna tajem-
nic natura jawi w nich jako nieokiełznana 
siła, którą człowiek za wszelką cenę próbuje 
sobie podporządkować. Twórczość Lønne, 
którą przypomina wystawa w Zachęcie, jest 
głosem w sprawie zachowania równowagi 
między egoistycznym działaniem ludzi 
i funkcjonowaniem planety. 
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PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ, 
TEATR NARODOWY
Nowa – tym razem sceniczna adaptacja po-
wieści Joan Lindsay. Rzecz dzieje się pod 
koniec XIX wieku. Pewnego słonecznego 
dnia, pani Appleyard wraz z innymi na-
uczycielkami zabiera uczennice na piknik 
pod Wiszącą Skałą na cześć dnia św. Wa-
lentego. Dziewczynki za zgodą opiekunek 
wybierają się na spacer po okolicy, ale tyl-
ko jedna z nich powróci. Pozorny porządek 
prywatnej szkoły zostaje zakłócony, a po-
szukiwania rozpoczęte.

„NIE PIJĘ, NIE PALĘ, CHĘTNIE 
ZROBIĘ Z PANI MAMĘ”, 
TEATR WARSAWY
Teatr Warsawy przygotował musical o współ-
czesnych Polakach. Co by było, gdyby…nas 
odłączyło? Facebook, WhatsApp, Tinder nie 
działają, nawet Google protestuje. Wszelkie 
urządzenia stają się bezużyteczne, a Ty jesteś 
wystawiony na ludzi. Co się stanie, kiedy bę-
dziemy skazani na relacje, a ekran wyświe-
tlacza nie będzie nam „pomagał” w codzien-
nym życiu?

JĄDRO CIEMNOŚCI, TEATR 
POWSZECHNY
Artyści Powszechnego postanowili wziąć 
na warsztat słynną powieść Josepha Con-
rada. Jednym z głównych tematów podej-
mowanych przez autora jest wpływ obcego 
środowiska na człowieka. Charles Marlow, 
główny bohater, który opowiada swoją hi-
storię swojej wyprawy do Konga. Choć 
pierwotnie chciał przewieźć z terenów cen-
ny towar, tak decyduje się na zamieszkanie 
w  Afryce. Zarobki nie zawsze są jednak 
proste, a praca niewolnicza jest niemal na 
każdym kroku. Jak zostanie ukazane pra-
wo dżungli w Powszechnym?

WYSTAWA COSMOS 
DISCOVERY, MUZEUM  
NOWA PRAGA
Po raz pierwszy w Polsce będzie miała miej-
sce kosmiczna wystawa z  eksponatami 
NASA! Będzie można obejrzeć przyjrzeć 
się prawdziwym podzespołom statków ko-
smicznych, dawnym elementom strojów ko-
smonautów oraz stacji orbitalnej MR w skali 
rzeczywistej, statek Apollo 11 oraz Mercury, 
a także statek kosmiczny Sojuz. Wystawa 
jest zbiorem oryginalnych eksponatów z Ro-
sji i Stanów Zjednoczonych, które znajdo-
wały się w kosmosie i zostały udostępnione 
dzięki uprzejmości NASA.

WYSTAWA HEGE LØNNE, 
ZACHĘTA NARODOWA 
GALERIA SZTUKI
Hege Lonne jest norweską artystką zwią-
zaną z Polską – Studiowała w Kunstakade-
miet w Trondheim, a następnie w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. W Zachna 
obejrzeć rzeźby (wpisujących się w kate-
gorię rzeźb rozszerzonych), instalację 
oraz niepublikowane dotąd fotografie War-
szawy z okresu transformacji lat 80. i 90.
prezentuje rzeźby, instalacje, prace wideo 
oraz dokumentację działań artystycznych 
z różnych okresów jej twórczości. Ekspozy-
cję uzupełniają niepublikowane fotografie 
Warszawy — barwne slajdy z okresu trans-
formacji lat 80. i 90. XX wieku oraz filmy 
animowane. Najstarsze z prac na wystawie 
— rzeźby wykonane w Norwegii i w Polsce 
w  latach  80. — są efektem eksperymen-
towania zarówno z materiałem, jak i me-
dium rzeźby. Wpisują się w pojęcie rzeźby 
rozszerzonej — rzeźbiarskich działań per-
formaty wnych oraz otwartych układów 
rzeźbiarskich zapisanych na seriach foto-
grafii. Główną oś wystawy stanowią rzeźby 
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BRUKSEL A-CHARLEROI
– CENTRUM EUROPY

Loty obsługuje Ryanair, a  lotniskiem do-
celowym jest dedykowany tanim liniom 

lotniczym Port Lotniczy Bruksela-Charleroi 
(CRL). Pełna nazwa w języku angielskim brzmi 
Brussels South Charleroi Airport. I to określenie 
wiele wyjaśnia. Lotnisko zlokalizowane jest nie-
opodal miejscowości Charleroi, a od stolicy Bel-
gii dzieli je 46 kilometrów, co w skali tego kraju 
nie jest dużą odległością.

Znakomita infrastruktura komunikacyjna 
krajów Beneluksu (Belgia, Niderlandy, Luksem-
burg) czyni dalszą podróż szybką i  wygodną. 
Możemy wypożyczyć samochód lub skorzy-
stać z  sieci połączeń komunikacji publicznej. 
Do centrum Brukseli łatwo dotrzemy zarówno 
autobusem (na Dworzec Południowy – Brus-
sel-Zuid), jak i  pociągiem. Przy lotnisku jest 
przystanek linii autobusowej kursującej na 

dworzec kolejowy Charleroi-Sud. W internecie 
znajdziemy oferty różnych przewoźników. Ra-
dzimy zapoznać się z obowiązującymi obecnie 
procedurami i cenami, które w przedsprzedaży 
są zazwyczaj korzystniejsze.

STOLICA KRÓLESTWA
Chociaż metrykalnie Bruksela jest równolat-
kiem Gniezna czy Poznania (pierwsze źródła 
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pisane dotyczą 966 roku), to staż jako stolica pań-
stwa ma zdecydowanie krótszy. Samo Królestwo 
Belgii jest jednym z najmłodszych na kontynen-
cie europejskim. Oddzielenie się od Królestwa 
Niderlandów i  ogłoszenie niepodległości nastą-
piło w roku 1830. Przez wieki poszczególne pro-
wincje, wchodzące obecnie w skład belgijskiego 
królestwa, były pod rządami Francuzów, Bur-
gundczyków, Hiszpanów i Austriaków, a o ich te-
rytoria, na przestrzeni ponad tysiąca lat, toczono 
wojny między hegemonami ówczesnej Europy.

Położenie Brukseli na ważnych szlakach 
handlowych sprzyjało rozwojowi miasta. Dzi-
siejsze centrum Starego Miasta – Grand Place, 
jest miejscem dawnego, średniowiecznego tar-
gowiska. O zamożności ówczesnych mieszkań-
ców świadczy średniowieczny ratusz – jeden 
z  piękniejszych w  Europie i  chyba najbardziej 
znany belgijski zabytek, wpisany zresztą na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Okalające 
plac kamieniczki pamiętają też dawne czasy, 
chociaż wygląd większości z nich jest wynikiem 
skrupulatnej rekonstrukcji po zniszczeniach 
drugiej wojny światowej. Dzisiaj to miejsce jest 
jednym z obowiązkowych punktów każdej trasy 
turystycznej. Jedną z atrakcji, na którą przyjdzie 
nam jednak poczekać do przyszłego roku, jest 
też układany pod koniec sierpnia przepiękny, 
kwiatowy dywan.

CENTRUM EUROPY
Prestiż współczesnej Brukseli wynika z  umiej-
scowienia w  niej najważniejszych europejskich 
instytucji. W  1958 roku została siedzibą Eu-

ropejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), 
przekształconej w 1992 roku we Wspólnotę Eu-
ropejską – filar Unii Europejskiej. Od 1967 roku 
mieści się tu też kwatera główna Sojuszu Północ-
noatlantyckiego (NATO). Mimo że oficjalną sto-
licą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg, to 
właśnie w Brukseli odbywają się negocjacje i roz-
mowy kuluarowe, wypracowywane są stanowi-
ska oraz zapada większość najważniejszych de-
cyzji. W wybudowanym na przełomie XX i XXI 
wieku kompleksie urbanistycznym Espace Le-
opold (w budynku im. Paula Henriego Spaaka) 
mieści się sala posiedzeń plenarnych oraz sale 
posiedzeń europejskich komisji.

CZEKOLADA, PIWO I FRYTKI
Są najlepszymi kulinarnymi ambasadorami Bel-
gii. Mieszkańcy mają tę świadomość i  chętnie 
z tych dobrodziejstw korzystają. Słynne belgijskie 
praliny kupimy nie tylko w  historycznych ma-
nufakturach, a  niepowtarzalne piwo górnej fer-
mentacji nie tylko w poklasztornych browarach. 
Aczkolwiek zwiedzenie takich miejsc z pewnością 
należy do sympatycznych, turystycznych atrakcji.

Belgia jest krajem mozaiki kulturowej i języ-
kowej, z  pięknymi zabytkami i  europejskością 
w  najszerszym współczesnym tego słowa zna-
czeniu. Loty na lotnisko Bruksela-Charleroi po-
winny się zatem cieszyć wielką popularnością.
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CENTRUM KOMUNIKACJI
Położenie lotniska powoduje, że destynacja ta 
jest atrakcyjna dla osób udających się nie tylko do 
Brukseli. W oparciu o ten lot możemy planować 
dalszą podróż do Liege, Antwerpii czy Gandawy. 
Położone na wschodzie kraju, nieopodal granicy 
z Niemcami i Holandią, Liege jest stolicą francu-
skojęzycznej Walonii. To trzecia co do wielkości 
aglomeracja Belgii (po Brukseli i Antwerpii).

Położona na północy Belgii, w  Regionie 
Flamandzkim, półmilionowa Antwerpia jest 
pełnym zabytków, tętniącym współczesnością 
ośrodkiem miejskim. Po drodze do portów 
w  Brugii i  Ostendzie miniemy uchodzącą za 
jedno z  najpiękniejszych miast tego regionu 
Europy, stolicę Regionu Flandria – Gandawę. 
Dobrze zachowany kompleks Starego Miasta 
i liczne zabytki ściągają co roku rzesze turystów.

Lot na lotnisko Bruksela-Charleroi pozwoli 
też na sprawne dotarcie do Luksemburga i pół-
nocnych regionów Francji – Lille czy Lens, oraz 
stolicy Szampanii, Reims. Aglomeracja Lille jest 
największą w północnej Francji. Miasto Lille jest 
siedzibą prefektury i  departamentu Nord oraz 
stolicą regionu Hauts-de-France. Z  Charleroi 
jest także dobrze skomunikowane. Podróżni, 
chcący skorzystać z  transportu publicznego, 
mają do wyboru pociąg lub autobus. Jest to war-
ta wzięcia pod uwagę alternatywa dla lotu na lot-
nisko Paryż-Beauvais.

Reims to wisienka na turystycznym torcie. 
Jest stolicą regionu słynącego z  produkcji naj-
słynniejszego wina świata – szampana. To tu 
mają swoje siedziby najsłynniejsze Domy Szam-
pańskie. Miasto słynie też z  gotyckiej katedry, 
będącej przez wieki miejscem koronacji królów 
Francji, w  tym koronowanego za sprawą Joan-
ny d’Arc – Karola VII. Świątynia, wybudowana 
w latach 1211-1300, nazywana jest matką katedr 
francuskich lub katedrą aniołów – z racji zdobią-
cych ją, wyrzeźbionych postaci. 

  IN ENGLISH

BRUSSELS-CHARLEROI – THE 
CENTRE OF EUROPE

A LONG-AWAITED CONNECTION HAS 
BECOME A FACT. STARTING FROM 
NOVEMBER IT WILL BE POSSIBLE TO FLY 
FROM POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT TO 
BRUSSELS-CHARLEROI.

The flights will be operated by Ryanair 
and the destination airport is Brus-
sels-Charleroi (CRL) dedicated to low-cost 
airlines. Its full name in English is Brussels 
South Charleroi Airport and it explains 
a lot. The airport is located outside the town 
of Charleroi and is 46 kilometres away from 
the capital of Belgium, which in Belgium is 
not considered a long distance. 

Excellent transport infrastructure of 
the Benelux countries (Belgium, the Neth-
erlands, Luxembourg) makes onward travel 
fast and convenient. You can rent a  car or 
use a public transport network. The centre 
of Brussels is easily reached by bus (to Brus-
sel-Zuid South Station) or train. At the air-
port there is a bus stop of the line that will 
take you to the railway station Charleroi-
Sud. On the internet you will find offers of 
various carriers. We advise you to check 
the current procedures and prices as you 
can get a better offer if you buy in advance. 

THE CAPITAL OF KINGDOM
Although Brussels is a  contemporary of 
Gniezno or Poznań (the first written sources 
refer to 966), it has been the capital much 
shorter. The Kingdom of Belgium itself is one 
of the youngest on the European continent. 
It separated from the Kingdom of the Neth-

erlands and declared independence in 1830. 
Over the centuries, the provinces that now 
form the Belgian kingdom were ruled by the 
French, Burgundians, Spaniards and Aus-
trians, and their territories were the subject 
of wars between the hegemons of Europe for 
more than one thousand years.

Brussels' location on important trade 
routes was conducive to the city's develop-
ment. Today's Old Town centre, the Grand 
Place, is the site of a  former medieval mar-
ket place. The medieval town hall, one of the 
most stunning in Europe and perhaps the 
most famous Belgian monument, included 
in the UNESCO World Heritage List, testifies 
to the wealth of the inhabitants. The houses 
surrounding the square also remember the 
old times, although the appearance of most of 
them is the result of meticulous reconstruc-
tion after the destruction of the Second World 
War. Nowadays, this place is one of must-visit 
spots of every tourist route. One of the attrac-
tions, however, for which we will have to wait 
until next year, is a  remarkable floral carpet 
laid at the end of August.

THE CENTRE OF EUROPE
The status of modern Brussels stems from 
the location of the most important Europe-
an institutions. In 1958, it became the seat of 
the European Economic Community (EEC), 
which in 1992 was transformed into the Eu-
ropean Community, the pillar of the Euro-
pean Union. Since 1967, it has also been the 
headquarters of the North Atlantic Alliance 
(NATO). Although the official capital of the 
European Parliament is Strasbourg, it is in 
Brussels that negotiations and backstage 
talks take place, positions are taken and the 
most crucial decisions are made. Built at the 
turn of the 21st century, the Espace Leopold 
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urban complex (the Paul Henri Spaak Build-
ing) houses the plenary chamber and the 
meeting rooms of the European committees.

CHOCOLATE, BEER AND FRIES
They are Belgium's best-known delicacies. The 
locals are well aware of that and they are more 
than happy to take advantage of it. The famous 
Belgian pralines can be bought not only in his-
toric manufactories, and the unique top-fer-
mented beer not only in monastery breweries. 
However, visiting such places is certainly one 
of the nicest tourist attractions. 

Belgium is a  cultural and linguistic melt-
ing pot, with beautiful monuments and Eu-
ropean vibe in the broadest sense. Flights to 
Brussels-Charleroi airport should therefore 
become very popular.

THE CENTRE OF  
COMMUNICATION 
The location of the airport makes the des-
tination attractive to travellers going not 
only to Brussels. Based on this flight, you 
can plan further travel to Liege, Antwerp 
or Ghent. Situated in the east of the coun-
try, close to the border with Germany and 
the Netherlands, Liege is the capital of 
French-speaking Wallonia. It is Belgium's 
third largest agglomeration (after Brussels 
and Antwerp).

The city of Antwerp located in the north 
of Belgium in the Flemish Region, with 
a  population of half a  million, is an urban 
centre full of monuments and bustling with 
modernity. On the way to the ports of Bru-
ges and Ostend, you will pass Ghent, the 
capital of the Flanders Region and consid-

ered one of the most beautiful cities in this 
region of Europe. The well-preserved Old 
Town complex and numerous monuments 
attract crowds of tourists every year.

The flight to Brussels-Charleroi Airport 
will also allow you to reach Luxembourg and 
the northern French regions of Lille or Lens, 
as well as Reims, the capital of Champagne. 
The agglomeration of Lille is the largest in 
northern France. The city of Lille is the seat of 
the prefecture and department of the Nord and 
the capital of the Hauts-de-France region. It is 
also well connected to Charleroi. Travellers 
who opt for public transport have the choice of 

train or bus. This is a worthwhile alternative to 
flying into Paris-Beauvais Airport.

Reims is the icing on the tourist cake. It is 
the capital of the region famous for producing 
the world's most famous wine – champagne. It is 
here that the most famous Champagne Houses 
have their headquarters. The city is also famous 
for its Gothic cathedral, which for centuries was 
the coronation place of kings of France, includ-
ing Charles VII, who was crowned thanks to 
Joan of Arc. The cathedral, built between 1211 
and 1300, is known as the mother of French ca-
thedrals or the cathedral of angels because of 
the carved figures that adorn it. 
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DWA RAZY W TYGODNIU, W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI, A REALIZOWAĆ 
JE BĘDZIE RYANAIR.
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Destynacją jest Queen Alia International 
Airport (AMM), lotnisko położone ok. 30 

km od centrum Ammanu, nazwane imieniem 
królowej Alii, trzeciej żony zmarłego króla Jor-
danii Husajna I. Ten port lotniczy jest hubem dla 
narodowego przewoźnika Royal Jordanian, ob-
sługującego wiele kierunków, w tym do krajów 
arabskich, oraz tras międzykontynentalnych.

TYGIEL BLISKIEGO WSCHODU
Współczesna Jordania to powstałe po zakończe-
niu drugiej wojny światowej królestwo konsty-
tucyjne. Jego władca – Abd Allah II ibn Husajn, 
król Abdullah II, jest czwartym przedstawicie-
lem panującej od początku powstania tego pań-
stwa dynastii. Wszechstronnie wykształcony 
władca rządzi krajem, którego współczesna hi-
storia jest dynamiczna i wielowątkowa. Jordania 
graniczy z Izraelem, Palestyną (Zachodni Brzeg 
Jordanu), Syrią, Irakiem i Arabią Saudyjską.

Tereny te są zresztą w  tyglu dziejowym od 
tysiącleci. Zamieszkałe przez starożytne ple-
miona Ammonitów, Edomitów i Moabitów, były 
władane między innymi przez królów Izraela, 
Babilonu czy Persji.

Tajemnicze królestwo Nabatejczyków ist-
niało już w VI w. p.n.e. W drugim stuleciu naszej 
ery weszło w skład Cesarstwa Rzymskiego, a na-

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

AMMAN 
– ŚLADAMI NIE TYLKO

INDIANY JONESA
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stów sprzed prawie dwóch tysięcy lat, taki jest 
bowiem szacowany wiek najbardziej znanych 
zabytków. U wylotu wąwozu znajduje się najbar-
dziej znany zabytek – Al-Chazna, zwany przez 
zamieszkujących dolinę Beduinów Skarbcem 
Faraona. Jest to jedno z miejsc, których pierwot-
nego przeznaczenia nie udało się w stu procen-
tach ustalić. Fasada tej piętrowej budowli znana 
jest z większości materiałów promocyjnych oraz 
trzeciej części filmowych przygód słynnego ar-
cheologa – Indiana Jones i ostatnia krucjata. 

stępnie Bizancjum. W  większości kamieniste 
i  pustynne tereny dzisiejszej Jordanii zostały 
w  VII wieku podbite przez Arabów, następnie 
przez krótki okres wypraw krzyżowych przeszły 
panowanie chrześcijańskiego Królestwa Jerozo-
limskiego. Po jego upadku dostały się pod hege-
monię turecką, która trwała do 1918 roku.

Tak burzliwe dzieje pozostawiły po sobie 
mnóstwo niespotykanych gdzie indziej zabyt-
ków. W  samej stolicy kraju, Ammanie, najbar-
dziej znane i  warte obejrzenia są: pozostałości 
rzymskich budowli z  II wieku, w  tym ruiny 
teatru na 6 tysięcy widzów, oraz górująca nad 
miastem cytadela, wybudowana przez Arabów 
prawie 1300 lat temu.

NOWY CUD ŚWIATA
Największą atrakcją Jordanii jest jednak Petra. 
Ponad dwa tysiące lat temu miejsce to było stolicą 
królestwa Nabatejczyków. Niewiele wiemy dziś 
o  jego mieszkańcach. W  źródłach im współcze-
snych określani są jako niezwykle waleczni wo-
jownicy i mądrzy administratorzy. Fakt, że przez 
kilkaset lat ich stolica nie została zdobyta, zdaje
się potwierdzać tę opinię. Dzisiaj możemy podzi-
wiać pozostałości po ich kulturze. Są to wykute
w skałach, otaczających skalistą dolinę, świątynie, 
pomieszczenia mieszkalne i grobowce. Pierwotne 
przeznaczenie części z nich owiane jest tajemnicą. 
Naukowcy mogą jedynie przypuszczać w  jakim
celu zostały zbudowane, gdyż na przestrzeni wie-
ków, kolejni mieszkańcy używali ich do różnych
celów. Cały kompleks został wpisany na listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO, a od 2007 roku jest 
jednym z 7 nowych cudów świata.

Dzisiaj przybywający tu tłumnie przez skali-
sty wąwóz turyści mogą podziwiać kunszt arty-

W  końcowej sekwencji tu właśnie znajduje się 
wejście do komnaty – miejsca ukrycia Świętego 
Graala i jego ostatniego strażnika.

Wycieczki zorganizowane przez większość 
biur podróży zobaczenie tego właśnie miejsca 
traktują jako główny i  zazwyczaj jedyny punkt 
zwiedzania Petry. Tymczasem cała dolina ukry-
wa w sobie wiele innych, równie pięknych zabyt-
ków, jak chociażby Kasr Bint Firaun, zwany też 
Pałacem Córki Faraona, Ad-Dajr, czyli Klasztor 
(został zaadoptowany przez wczesnochrześci-
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jańskich mnichów), czy potężny zespół Grobow-
ców Królewskich. Na zwiedzenie całości trzeba 
zarezerwować przynajmniej kilka do kilkunastu 
godzin, zwłaszcza że monumentalizm komplek-
su zasługuje na coś więcej, niż zwykłe, tury-
styczne odhaczenie z listy „wartych zobaczenia” 
i zrobienie selfika. Loty do Ammanu pozwalają 
samodzielnie zaplanować czas w  tym jedynym 
na świecie miejscu.

SALADYN I MORZE MARTWE
Planując trasę z lotniska, konieczne jest zarezer-
wowanie minimum jednego noclegu w  Petrze, 
zwłaszcza że po drodze mamy do zobaczenia 
mnóstwo innych atrakcji. Wśród nich jest słyną-
ce nie tylko z mozaikowej mapy Egiptu i Palesty-
ny (VI wiek) miasto Madaba. Warto zatrzymać 
się też w  Al-Karak (Kerak) i  zwiedzić zamek, 
zaliczany do najpotężniejszych wybudowanych 
przez krzyżowców. Historia jednego z  dziedzi-
ców, znanego z  okrucieństw Renalda z  Châtil-
lon, znalazła się w jednym z wątków Królestwa 
Niebieskiego – scena, gdy słynny wódz muzuł-
manów – Saladyn, ścina mu głowę, miała miej-
sce w rzeczywistości.

Oczywiście Jordania to też wypoczynek, 
choć jej dostęp do Morza Czerwonego jest dość 
skromny i  wynosi zaledwie 26 kilometrów. 
Miejscowość Akaba, znajdująca się nad zatoką 
o  tej samej nazwie, cieszy się olbrzymim zain-
teresowaniem mieszkańców nie tylko Jordanii.
Nieopodal znajduje się piesze przejście granicz-
ne z  Izraelem i  izraelski kurort Ejlat. Zaintere-
sowanym radzimy przed wyjazdem zasięgnąć
informacji o  możliwości odwiedzenia Izraela
i związanych z tym procedurami.

Morze Martwe jest także granicą tych dwóch 
krajów. Lustro wody w  tej najniższej na Ziemi 

depresji ciągle się obniża. Sam akwen, z  racji 
zasolenia, nie jest zamieszkiwany ani porośnię-
ty przez żadne żywe organizmy. Jednak mikro-
klimat panujący wokół i skład chemiczny wody 
powoduje, że do znajdujących się tam resortów 
hotelowych przyjeżdżają osoby z całego niemal 
świata. To jedyne w swoim rodzaju „sanatorium” 
pomaga w leczeniu wielu schorzeń, a kosmetyki 
produkowane na bazie tamtejszego błota poma-
gają pielęgnować skórę. 
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AMMAN – FOLLOWING IN NOT 
ONLY INDIANA JONES’ FOOTSTEPS

THIS YEAR’S NOVEMBER WILL 
GO DOWN IN THE HISTORY OF 
CONNECTIONS FROM POZNAŃ-
ŁAWICA AIRPORT. AMONG MANY 
OTHERS, THERE WILL BE A PREMIERE 
DIRECT FLIGHT TO AMMAN, THE 
CAPITAL OF JORDAN. THE FLIGHTS 
WILL TAKE PLACE TWICE A WEEK, 
MONDAYS AND FRIDAYS, AND WILL BE 
OPERATED BY RYANAIR.

The destination is Queen Alia International Air-
port (AMM) located about 30 km from the centre 
of Amman, named after Queen Alia, the third wife 
of the late King Hussein I of Jordan. This airport 
is a hub for the national carrier Royal Jordanian, 
operating a number of destinations, including to 
Arab countries and intercontinental routes.

THE MELTING POT  
OF THE MIDDLE EAST
Modern Jordan is a post-World War II constitution-
al kingdom. Its ruler, Abd Allah II ibn Hussein, 
King Abdullah II, is the fourth representative of 
a dynasty that has ruled since the country's incep-
tion. A well-educated monarch rules the country 
whose modern history is dynamic and multifacet-
ed. Jordan borders Israel, Palestine (West Bank), 
Syria, Iraq and Saudi Arabia.
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Actually, this area has been the melting pot 
of history for millennia. Inhabited by ancient 
Ammonite, Edomite and Moabite tribes, it was 
ruled by kings of Israel, Babylon and Persia, 
among others

The mysterious kingdom of the Nabataeans 
existed as early as the 6th century BC. In the sec-
ond century AD it became a part of the Roman 
Empire and later the Byzantine Empire. The 
largely rocky and desert terrain of present-day 
Jordan was conquered by the Arabs in the 7th 
century, and then for a short period of the Cru-
sades came under the rule of the Christian King-
dom of Jerusalem. After its fall, it fell under Turk-
ish hegemony, which lasted until 1918.

Such a turbulent history has left a wealth of 
unique monuments. In the capital city of Am-
man, the most famous and worth seeing spots 
are the remains of Roman buildings dating 
back to the 2nd century, including the ruins of 
a theatre for six thousand spectators, and the 
citadel towering over the city, built by the Ar-
abs almost 1300 years ago.

THE NEW WONDER  
OF THE WORLD
Jordan's biggest attraction, however, is Petra. For 
over two thousand years this place was the capital 
of the Nabatean kingdom. Little do we known to-
day about its inhabitants. In contemporary sourc-
es they are described as extremely brave warriors 
and wise administrators. The fact that their capi-
tal was not conquered for several hundred years 
seems to confirm this opinion. Today we can ad-
mire the remains of their culture. These are tem-
ples, living quarters and tombs carved in the rocks 
surrounding a rocky valley. The original purpose 

of some of them remains a  mystery. Scientists 
can only guess at the purpose for which they were 
built, because over the centuries, successive in-
habitants have used them for various purposes. 
The whole complex was inscribed on the UNES-
CO World Heritage List and since 2007 it has been 
one of the 7 New Wonders of the World.

These days, tourists coming here in great 
numbers through the rocky gorge can admire the 
craftsmanship of artists from almost two thou-
sand years ago, which is the estimated age of the 
most famous monuments. At the mouth of the 
gorge is the most famous monument – Al-Khazna, 
called the Pharaoh's Treasury by the Bedouins 
living in the valley. This is one of the places whose 
original purpose has not been one hundred per-
cent established. The facade of this two-storey 
building is known from most promotional mate-
rials and the third part of the film adventures of 
the famous archaeologist – Indiana Jones and 
the Last Crusade. In the final scene, this is the en-
trance to the chamber – the place where the Holy 
Grail and its last guardian are hidden.

Tours organized by most travel agencies 
consider visiting this place the main and usually 
the only point of visiting Petra. Meanwhile, the 
entire valley hides many other, equally beautiful 
monuments, such as Kasr Bint Firaun, also called 
the Palace of the Pharaoh's Daughter, Ad-Dajr, or 
the Monastery (was adapted by early Christian 
monks), or the massive complex of Royal Tombs. 
You should reserve at least a few hours to visit the 
entire complex, especially since its monumental-
ism deserves something more than a simple tour-
ist ticking off the "worth seeing" list and taking 
a selfie. Flights to Amman allow you to plan your 
own time in this unique place.

SALADIN AND THE DEAD SEA
When planning your route from the airport, 
it is essential to book  at least one night in 
Petra, especially as there are plenty of other 
attractions to see on the way. Among them is 
the city of Madaba, famous not only for its mo-
saic map of Egypt and Palestine (6th century). 
It is also worth stopping at Al-Karak (Kerak) 
and visiting the castle, regarded as one of  the 
most powerful constructions built by the Cru-
saders. The story of one of the heirs, Renald of 
Châtillon, known for his cruelty, was includ-
ed in one of the plots of Kingdom of Heaven 
– the scene when the famous Muslim leader
Saladin beheads him really took place.

Of course, Jordan is also about leisure, 
although its access to the Red Sea is quite 
modest at just 26 kilometres. The town of 
Aqaba, located on the bay of the same name, 
is hugely popular with people not only from 
Jordan. Nearby, there is a pedestrian border 
crossing with Israel and the Israeli resort of 
Eilat. Those interested are advised to inquire 
before departure about the possibility of vis-
iting Israel and the procedures involved.

The Dead Sea is also the border between 
the two countries. The water table in this 
lowest depression on Earth is constantly re-
ceding. The basin itself, due to its salinity, 
is not inhabited or covered by any living or-
ganisms. However, the surrounding micro-
climate and the chemical composition of the 
water attract people from almost all over the 
world to the hotel resorts located there. This 
unique "spa" helps treat many illnesses, and 
the beauty products made of local mud are 
great for skin. 
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BUDAPESZT JEST ZNAKOMITYM KIERUNKIEM NA KILKUDNIOWY WYPAD. 
OD 31 PAŹDZIERNIKA DLA PODRÓŻNYCH PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-
ŁAWICA DOSTĘPNE BĘDZIE BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE OBSŁUGIWANE 
PRZEZ RYANAIR. LOTY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ DWA RAZY W TYGODNIU – 
W CZWARTKI I NIEDZIELE.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM
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To jeden z  najkrótszych międzynarodo-
wych lotów realizowanych z  Poznania. 

W  ciągu niespełna półtorej godziny możemy 
znaleźć się na lotnisku im. Ferenca (Franciszka) 
Liszta w Budapeszcie (BUD). Port lotniczy usytu-

BUDAPESZT 
– CITY BREAK
NAD DUNAJEM

owany jest niedaleko centrum stolicy Węgier (ok. 
15 km), zatem transfer do wybranego miejsca 
w  mieście też przebiega w  miarę sprawnie. Do 
wyboru mamy transport miejski, specjalnie de-
dykowane autobusy wahadłowe oraz taksówki.

O  ponadczasowej przyjaźni polsko-węgier-
skiej mówi się od stuleci. Postać Ferenca Liszta, 
którego imię nosi budapesztański port lotniczy, 
jakże symbolicznie wpisuje się w  tę tradycję. 
Kompozytor przez lata przyjaźnił się z  Fryde-
rykiem Chopinem, a podczas pobytu w Paryżu 
poznał też patrona poznańskiego lotniska – 
Henryka Wieniawskiego.

W  naddunajskiej stolicy możemy z  powo-
dzeniem poszukać polskich wątków. Tutaj uro-
dziła się prawnuczka Władysława Łokietka, 
późniejsza królowa Polski – Jadwiga Andega-
weńska. Miasto to było siedzibą węgierskich 
królów z  dynastii Jagiellonów, a  trzeba wspo-
mnieć, że należało do największych w  póź-
nośredniowiecznej Europie.

Budapeszt zawsze był wyjątkowy. Z czasów 
świetności zachowało się wiele wspaniałych 
zabytków, począwszy od monumentalnych za-
budowań Zamku Królewskiego, przepięknego 
gotyckiego kościoła p.w. św. Macieja, po neoro-
mański zespół Baszty Rybackiej (niezwykle ro-
mantycznego miejsca, skąd podziwiać można 
panoramę lewobrzeżnej części miasta). Najbar-
dziej rozpoznawalną budowlą jest zaś potężny, 
neogotycki budynek parlamentu, porównywal-
ny z  londyńskim Palace of Westminster. Mało 
kto wie, że w 1896 roku właśnie w Budapeszcie 



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

This is one of the shortest international flights 
from Poznań. In less than an hour and a  half, 
you will reach Budapest Ferenc (Franz) Liszt 
Airport (BUD). The airport is located near the 
centre of the Hungarian capital (about 15 km), so 
the transfer to the chosen place in the city is also 
quite convenient. You can choose between pub-
lic transport, dedicated shuttle buses and taxis.

The atemporal friendship between Poland 
and Hungary is legendary. The figure of Ferenc 
Liszt, who the Budapest is named after, is a sym-
bol of this tradition. The composer was a  long-
time friend of Fryderyk Chopin, and during his 
stay in Paris he also met the patron of Poznań 
Airport, Henryk Wieniawski

In the Danube capital we can successfully 
search for Polish traces. It was here that the 
great-granddaughter of Władysław the Short, 
the future queen of Poland, Jadwiga Ande-
gawenska, was born. The city was the seat of 
Hungarian kings from the Jagiellonian dynasty, 
and it should be mentioned that it was one of the 
largest in late medieval Europe.

Budapest has always been unique. There are 
many magnificent monuments preserved from 
its glory days, from the monumental buildings of 
the Royal Castle, the beautiful Gothic St. Matthi-
as Church, to the neo-Romanesque complex of 
the Fisherman's Bastion (a very romantic place, 
where you can admire the panorama of the left 
bank of the city). The most recognisable build-
ing is the massive neo-Gothic parliament build-
ing, comparable to London's Palace of Westmin-
ster. Few people know that it was in 1896 that 
the first metro on the European continent was 
opened in Budapest (only the London metro is 
older) – its route is marked in yellow. The inhab-
itants waited almost 80 years for the opening of 
another one, until 1970.

Nowadays, the capital of Hungary ranks 
among the 10 most populous agglomerations of 
our continent. For tourists it is a city full of charm-
ing places and wonderful Hungarian cuisine. The 
buildings on the right bank of the old Buda, nes-
tled in the hills, are full of romantic atmosphere 
and quiet corners. The left-bank Pest is full of the 
life of the metropolis it became in the 19th century. 
Wide streets, beautiful Art Nouveau and historical 
buildings, hotels and public buildings remind us of 
the glorious history of the city.

Local cuisine is commonly associated with 
tomatoes and red peppers. This is quite right, 
as these vegetables have excellent growing con-
ditions in this country. The Hungarian menu is 
cheerful and inviting with many unique dishes, 
from Gulyásleves goulash soup, bogracz to the 
famous Gundel palacsinta pancakes. Of course, 
Hungary is also the home of the "wine of kings 
and the king among wines" – sweet Aszu tokaj. 
The beautiful interiors of many historic venues 
and the sparkling waves of the Danube are also 
conducive to feasting. What do you need for 
complete happiness? A fiery czardas!  

oddano do użytku pierwsze na kontynencie eu-
ropejskim metro (starsze jest tylko londyńskie) 
– jego trasa jest oznaczona kolorem żółtym. Na 
otwarcie kolejnego mieszkańcy czekali prawie
80 lat – do 1970 r.

Współcześnie stolica Węgier zaliczana jest 
do 10 najludniejszych aglomeracji naszego kon-
tynentu. Dla turystów jest miastem pełnym uro-
kliwych miejsc i wspaniałej, węgierskiej kuchni. 
Zabudowania prawobrzeżnej, dawnej Budy, usa-
dowione na wzgórzach, pełne są romantycznej 
atmosfery i  cichych zaułków. Lewobrzeżny 
Peszt tchnie życiem metropolii, którą stał się już 
w XIX wieku. Szerokie ulice, piękne, secesyjne 
i nawiązujące na historycznych stylów budynki 
kamienic, hoteli i  obiektów publicznych, przy-
pominają o chlubnej historii miasta.

Miejscowa kuchnia potocznie kojarzona jest 
z pomidorami i czerwona papryką. I jest w tym 
sporo racji, gdyż warzywa te mają znakomite 
warunki wzrostu właśnie w tym kraju. Węgier-
skie menu jest radosne i zachęcające do zakosz-
towania wielu wyjątkowych potraw, począwszy 
od zupy gulaszowej Gulyásleves – bogracz, 
a  kończąc na słynnych naleśnikach Gundel 
palacsinta. Oczywiście Węgry to też ojczyzna 
„wina królów i  króla wśród win” – słodkiego 
tokaja Aszu. Biesiadowaniu sprzyjają też piękne 
wnętrza wielu zabytkowych lokali oraz skrzące 
się fale Dunaju. Czego potrzeba do pełni szczę-
ścia? Ognistego czardasza! 
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BUDAPEST – CITY BREAK  
ON THE DANUBE

BUDAPEST IS AN EXCELLENT 
DESTINATION FOR A FEW DAYS 
TRIP. FROM 31 OCTOBER, A DIRECT 
CONNECTION OPERATED BY RYANAIR 
WILL BE AVAILABLE TO PASSENGERS 
OF POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT. 
FLIGHTS WILL TAKE PLACE TWICE 
A WEEK, THURSDAYS AND SUNDAYS.
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POZNAŃ ZAPRASZA
WRZESIEŃ

8. POZNAŃ DESIGN FESTIWAL
10-18.09.2021 | CK Zamek, Stary Browar,
Poznań
Poznań Design Festiwal to działania wokół twór-
czości, architektury i  przestrzeni publicznej, 
promujące design jako sposób myślenia i  twór-
czego rozwiązywania istotnych społecznie 
i  ekologicznie problemów. ZAKORZENIENIE. 
Inspiracja tradycją – to hasło tegorocznej edy-
cji festiwalu. Tym razem projektanci zmierzą się 
z tematem dziedzictwa kulturowego i spojrzą na 
nowo na tradycję, sztukę ludową czy rękodzieło. 
Poznań Design Festiwal to nie tylko wystawy. 
Program imprezy jest bogaty i  różnorodny, do-
stępny dla wszystkich i  bezpłatny. W  sumie 
przygotowano 39 wydarzeń w 5 blokach progra-
mowych: kids design, cinema design, warsztaty 
dla dorosłych, wystawy oraz wydarzenia towa-

rzyszące. Festiwal zainauguruje poświęcona te-
gorocznemu hasłu konferencja, podczas której 
w 3 panelach dyskusyjnych głos zabierze 17 pre-
legentów. Uczestnicy porozmawiają o  tym, jak 
skutecznie łączyć tradycję ze współczesnością 
w sektorach kreatywnych. 
Szczegóły: 2021.poznandesignfestiwal.pl

PLEASE, STAND-UP!
20.09.2021 | Stadion Poznań
Największe widowisko stand-upowe w  historii! 
Po długich miesiącach przerwy wracamy – od 
tego wszystko zacznie się na nowo! Najlepsi 
polscy komicy, multimedialne show i  gość spe-
cjalny. Bądź świadkiem odrodzenia sceny w naj-
piękniejszych polskich arenach.

Gospodarzem spektaklu będzie uwielbiany 
przez tłumy Łukasz Lotek Lodkowski. Wystąpią 
Piotr Zola Szulowski, Błażej Krajewski, Michał 
Leja, Darek Gadowski, Tomek Kołecki. O oprawę 
muzyczną i wizualną zadba fenomenalny Falcon1. 
Gościem specjalnym będzie kolekcjoner platyno-
wych płyt, raper KęKę. Nie możesz tego przegapić!

WARTO ZOBACZYĆ!
SZTUKA UNIKATOWA
Szkło, ceramika, tkanina zazwyczaj służą do 
wyrobu przedmiotów użytkowanych w życiu co-
dziennym. Czasem jednak te materiały są wyko-
rzystywane w  kreacji artystycznej (tkaniny nie 
służą do ubrania, wazony są jak rzeźby itp.) i wów-
czas mówimy o obiektach sztuki unikatowej. 

Ekspozycja w  Muzeum Sztuk Użytkowych 
pokazuje osiągnięcia polskich twórców od lat 
60. XX w., po czasy współczesne. Sześćdziesiąt
nazwisk, sześćdziesiąt postaw twórczych, sześć-
dziesiąt różnych osobowości i  tyleż prac. To
dzieła piękne i  inspirujące, bogate w  różnorod-
ne wątki. W ekspozycji prowadzą ze sobą dialog. 
Zwracają uwagę jakością i  wizualną atrakcyj-
nością, wrażliwością na zjawiska otaczającego

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL
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świata, z zacięciem do eksperymentu formalne-
go i swoistej gry z emocjami – zarówno własny-
mi, jak i odbiorcy. 

  IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES 
SEPTEMBER

8TH POZNAŃ DESIGN FESTIVAL
10-18.09.2021 | CK Zamek, Stary Browar, 
Poznań
Poznań Design Festival revolves around cre-
ativity, architecture and public space, promot-
ing design as a way of thinking and creatively 
solving socially and environmentally signifi-
cant issues. ROOTING. Inspired by tradition 
is the leitmotif of this year's festival. This time, 
designers will face the topic of cultural heri-
tage and will take a new look at tradition, folk 
art or handicraft.

Poznań Design Festival is not only about 
exhibitions. The programme of the event 
is rich and diverse, accessible to everyone 
and free of charge. In total, 39 events have 
been prepared in 5 programme blocks: kids 
design, cinema design, workshops for adults, 
exhibitions and accompanying events. The 
festival will be inaugurated by a conference 
dedicated to this year's motto, during which 
17 speakers will take the floor in 3 discussion 

UWAGA: ARCYDZIEŁO!
ATTENTION: A MASTERPIECE! 

panels. The participants will talk about how 
to effectively combine tradition with moder-
nity in creative sectors.
More info: 2021.poznandesignfestiwal.pl

PLEASE, STAND-UP!
20.09.2021 | Poznań Stadium
The greatest stand-up show ever! After 
a  long break we are back and it is all going 
to start again! The best Polish comedians, 
a  multimedia show and a  special guest. 
Witness the rebirth of the stage in Poland's 
most beautiful arenas.

The show will be hosted by the audience’s 
favourite Łukasz Lotek Lodkowski. Piotr Zola 
Szulowski, Błażej Krajewski, Michał Leja, 
Darek Gadowski, Tomek Kołecki will perform. 
The musical and visual setting will be provided 
by the phenomenal Falcon1. The special guest 
will be the collector of platinum records, rap-
per KęKę. You can't miss it!

WORTH SEEING!
UNIQUE ART
Glass, ceramics, fabric are usually used to 
make objects used in everyday life. Some-
times, however, these materials are used in 
artistic creation (textiles are not used for cloth-
ing, vases are like sculptures, etc.) and then we 
speak of unique art objects.

The exhibition at the Museum of Applied 
Arts shows the achievements of Polish art-
ists from the 1960s to the present day. Sixty 
names, sixty creative attitudes, sixty differ-
ent personalities and as many works. These 
are beautiful and inspiring works, rich in di-
verse themes. In the exhibition they engage 
in a  dialogue with one another. They attract 
attention with their quality and visual attrac-
tiveness, sensitivity to the phenomena of the 
surrounding world, with a flair for formal ex-
perimentation and a specific game with emo-
tions – both their own and the viewer's. 
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FIGURINE OF A DANCER
Gerda Gottstein (Gerado), Dancer in Futurist Orientalist 

Costume, Vienna 1920s, own the National Museum in Poznań

During the interwar period, figurines of dancers, 

dancers, athletes and animals, reflecting the dy-

namics of movement, were extremely popular. 

The exhibit on display is made of brass painted 

with colourful varnishes, carved in ivory and 

onyx. It represents the quintessence of the art 

déco style, fashionable in the 1920s and 1930s. 

The figure, frozen in a dancing pose, in a fanciful, 

geometric, multi-coloured costume has a  subtle 

face, slender fingers artfully arranged in a  the-

atrical gesture, creating a  graceful and stylish 

composition. The figure, which can be seen in the 

Museum of Applied Arts – a branch of the Nation-

al Museum in Poznań, evokes the crazy fun of the 

interwar period, masquerades and inspirations 

from exotic cultures. 

FIGURKA TANCERKI
GERDA GOTTSTEIN (GERADO), TANCERKA W FU-

TURYSTYCZNYM ORIENTALIZUJĄCYM STROJU, 

WIEDEŃ LATA 20. XX W., WŁ. MUZEUM NARODOWE 

W POZNANIU

W  okresie międzywojennym figurki tancerek, 

tancerzy, sportowców i zwierząt, oddające dyna-

mikę ruchu, cieszyły się ogromną popularnością. 

Prezentowany eksponat wykonany jest z  mosią-

dzu malowanego barwnymi lakierami, rzeźbiony 

w  kości słoniowej i  onyksie. Stanowi kwintesen-

cję stylu art déco, modnego w latach 20. i 30. XX 

wieku. Postać zastygła w tanecznej pozie, w fan-

tazyjnym, zgeometryzowanym, wielobarwnym 

kostiumie ma subtelną twarz, wysmukłe palce 

kunsztownie ułożone w teatralnym geście tworzy 

wdzięczną i stylową kompozycję. Figurka, którą 

można obejrzeć w Muzeum Sztuk Użytkowych – 

oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, przy-

wołuje szalone zabawy międzywojnia, maskarad 

i inspiracji egzotycznymi kulturami.



DANIEL STABRAWA 
WICEPRZEWODNICZĄCYM JURY 
KONKURSU WIENIAWSKIEGO

AUGUSTIN DUMAY, 
PRZEWODNICZĄCY JURY:
Cieszę się, że mogę wraz z  moim przyjacie-
lem, Danielem Stabrawą – wielkim muzy-
kiem, który przez wiele lat był wspaniałym 
koncertmistrzem Filharmoników Berlińskich 
– stworzyć swoisty tandem i w jego towarzy-
stwie omawiać istotne sprawy dotyczące
przyszłego Konkursu. Można powiedzieć, że
podejmujemy prace nad jego nową formułą.
Daniel Stabrawa został mianowany Wice-
przewodniczącym Jury. Będziemy pracować 
ramię w  ramię, ponieważ zauważyliśmy,
że w  ten sam sposób analizujemy muzyczny
świat, który nas otacza, jak również podobnie
rozumiemy oczekiwania młodych artystów
w ich muzycznym życiu, a mianowicie: czego 
może im brakować czy też co może przynieść
im Konkurs. W  tym właśnie jest sedno spra-
wy. Konkurs nie kończy się bowiem na fina-
łach – jego aura trwa…

Wielkie to dla mnie szczęście być wspólnie 
z Danielem Stabrawą gwarantem i przewod-
nikiem w tym pięknym współzawodnictwie.

DANIEL STABRAWA, 
WICEPRZEWODNICZĄCY JURY:
Chciałbym zaprosić wszystkich chętnych 
i zdolnych (nie ma ludzi bez talentu!) do udzia-
łu w tym Konkursie, który na pewno przynie-
sie im wiele satysfakcji. 

Mam nadzieję, że będzie to piękne spo-
tkanie z  muzykami, z  nową generacją, ze 
skrzypkami z całego świata. Przybywajcie na 
Konkurs, bo jest to szansa, w pewnym sensie – 
życiowa. Zapraszamy!

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL
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Kandydaci będą kwalifikowani do 16. Między-
narodowego Konkursu Skrzypcowego im.  
H. Wieniawskiego na podstawie zgłoszeń i  na-
grań ocenianych przez Jury Preselekcyjne, w któ-
rym zasiądą skrzypkowie: Augustin Dumay, 
Daniel Stabrawa i Madeleine Caruzzo. 

Nowa data nadsyłania zgłoszeń to 31 grud-
nia 2021. Formularz zgłoszeniowy online zosta-
nie opublikowany wkrótce na stronie konkurs.
wieniawski.pl. 

  IN ENGLISH

DANIEL STABRAWA APPOINTED 
DEPUTY CHAIRMAN OF 
WIENIAWSKI COMPETITION JURY

A MEETING WAS HELD IN BERLIN BETWEEN 
MEMBERS OF THE BOARD AND MANAGE-
MENT OF HENRYK WIENIAWSKI MUSICAL 
SOCIETY, ORGANISER OF INTERNATIONAL 
HENRYK WIENIAWSKI VIOLIN COMPETITION 
IN POZNAŃ, AND AUGUSTIN DUMAY, 

CHAIRMAN OF THE JURY OF THE EVENT’S 
16TH EDITION, AND DANIEL STABRAWA, 
WHOM MR DUMAY APPOINTED DEPUTY 
CHAIRMAN OF THE JURY.

AUGUSTIN DUMAY, CHAIRMAN 
OF THE JURY:
I am glad my friend Daniel Stabrawa – great 
musician, for several years illustrious concert-
master of the Berlin Philharmonic Orchestra – 
and I have set up a duo, if you like, to discuss 
vital issues concerning the future event. One 
may say, we begin work on the event’s new 
formula. Daniel Stabrawa has been appointed 
Deputy Chairman of the Jury. We are going to 
work in close collaboration, as we have noticed 
we perceive the surrounding musical world in 
a like manner, and similarly understand young 
artists’ expectations related to their musical 
life: what they miss, or, what the Competition 
can offer them. This is what the whole thing 
boils down to, for the Competition does not end 
with its final stage – its allure goes on…

I find myself very fortunate to be – alongside 
Daniel Stabrawa – the underwriter and guide 
of this splendid rivalry.

DANIEL STABRAWA, DEPUTY 
CHAIRMAN OF THE JURY:
I  wish to extend an invitation to all talented 
(and there are no people devoid of talent!) 
young players who would like to take part in 
the Competition, which will surely become for 
them a source of great satisfaction.

I  hope it will be a  beautiful meeting with 
musicians, with a  new generation of violin-
ists from all over the world. Do come to the 
Competition, as it is a chance, so to speak, of 
a lifetime. Welcome!

Candidates are qualified for the Competition 
subject to submission of application forms and 
recordings judged by Preliminary Selection Jury 
made up of violinists: Augustin Dumay, Daniel 
Stabrawa and Madeleine Caruzzo. 

New application deadline for the 16th 
International Henryk Wieniawski Violin 
Competition is December 31, 2021. The on-
line application form will be published soon 
on konkurs.wieniawski.pl. 

1 0 4 – 1 0 5
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SPOTTERZY
SPOTTERS

Daniel Stabrawa, fot. Stephan Rabold, Berliner Philharmoniker

PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU I BIURA TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO  
IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO, ORGANIZATORA MIĘDZYNARODOWEGO 
KONKURSU SKRZYPCOWEGO IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO 
W POZNANIU, SPOTKALI SIĘ W BERLINIE Z AUGUSTINEM DUMAY 
– PRZEWODNICZĄCYM JURY 16. EDYCJI KONKURSU, ORAZ
DANIELEM STABRAWĄ, KTÓREGO P. DUMAY MIANOWAŁ NA
WICEPRZEWODNICZĄCEGO JURY.

TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA   ZDJĘCIE: STEPHAN RABOLD
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SPOTTERZY  
SPOTTERS

Lockheed C-5M Galaxy U.S. Air Force, w tle: 2 x Boeing 737-8AS Ryanair, Bombardier CRJ900LR Lufthansa i Boeing 737-800 Enter Air, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)

Embraer ERJ190LR Helvetic Airways, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)

Boeing 737-8AS Ryanair, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)
Boeing 787-8 LOT Polish Airlines z silnikiem Rolls Royce,  
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.
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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)

(BHX)

(HEL)

(MAN)

(CRL)



  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)

(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!

  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

  Wenecja Treviso (TSF) 
www.ryanair.com

  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.

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

  Korfu (CFU) /  Corfu

www.ryanair.com

www.ryanair.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

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.

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

NEW!

NEW!

  Birmingham (BHX)
www.ryanair.com

  Pula (PUY)
www.ryanair.com

NEW!

  Split (SPU)

(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!

  Helsinki (HEL)
www.ryanair.com

NEW!

  Manchester (MAN)
www.ryanair.com

  Bruksela - Charleroi (CRL) NEW!

www.ryanair.com

  Amman (AMM) NEW!

www.ryanair.com



(POZ)

 

(DBV)

(RMF)

(CHQ)

(KGS)

(CFU)

(HER)
(RHO)

(ZTH)

(TFS)
(ECN)

(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.!

(HRG)

(POP)
(TGD) (VAR)

(FUE)

(MAH)
(PMI)

(SKG)

(EFL)

(VRA)

(CUN)

(BKK)

(MIR)

(DJE)

(ZN
Z)

(BJV)

(AYT)



(POZ)

(DBV)

(RMF)

(CHQ)

(KGS)

(CFU)

(HER)
(RHO)

(ZTH)

(TFS)
(ECN)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA)

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD)

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER)

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN)

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP)

Ibiza (IBZ) nowość / new

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE)

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB)

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

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

POŁĄCZENIA CHARTEROWE
CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA)

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD)

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER)

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN)

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP)

Ibiza (IBZ) nowość / new

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE)

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB)

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

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.

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.

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.

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:

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.

Ercan (ECN) 
nowość / new

BUŁGARIA/BULGARIA:

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.

Hurghada (HRG)

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.

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.

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:

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:

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.






