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Dobry wieczór Państwu, z Festiwalu Filmów Polskich
w Gdyni wita was Grzegorz Kapla, z nami jest Anita
Sokołowska, gwiazda serialu „Przyjaciółki”.

Haha! To o tym będziemy rozmawiać?
Nie, ale jakoś tak zacząłem.

A czy mogę zapytać ile kosztuje chleb?

Zależy z jakiej piekarni, kilogram to już ze 12, 13, 16 złotych.
Nie chcesz powiedzieć o Twoim nowym projekcie, więc
pytam o co innego.

Gwiazda.

Nie chcę opowiedzieć, bo boję się zapeszyć. Wiesz jak to
jest, ktoś coś mówi, opowiada, a potem się okazuje, że długi czas jest do spełnienia marzenia. Wyśniłam marzenie,
jestem na dobrej drodze, żeby je realizować. Jest to serial.
Stawiam kropkę.

Nie lubisz tego, co robisz?

Taki, który będzie trwał przez 9 lat?

Kocham to, co robię, uważam, że jestem jedną ze szczęśliwszych osób, ponieważ moja praca jest moją pasją,
w której się spełniam. Jestem szczęśliwa, tylko protestuję
na miano gwiazdy.

Jak „Przyjaciółki”?

Tytułujesz mnie trochę haniebnie.
Dlaczego?

Nie było w tym ironii, ludzie robią różne rzeczy.
Niezależnie jednak od tego, co robią, chodzi tylko
o to, żeby to robili z pasją. Jeżeli to robią z pasją i są
szczęśliwi to w czym rzecz?

Pamiętam taką anegdotę, którą kiedyś opowiadał Kobuszewski - jest w niej wszystko na temat statusu gwiazdy w tym kraju. Wołają Go Panie Janie - nasza Gwiazdo, a on mówi: Jaka ze mnie gwiazda? Ja rano po bułki
chodzę i mleko.
Angela Merkel też chodziła po bułki, tak mówi
telewizja.

Tusk też chodzi po bułki – pewien portal plotkarski donosi, ale śmieję się z tego, bo po prostu myślę, że w Polsce status gwiazdy może tak naprawdę mieć z 10 osób. Ale to jest
bardzo miłe, że tak mnie nazwałeś. Myślę, że jestem osobą
rozpoznawalną, popularną, żadną gwiazdą.
Czyli nie musisz chodzić po bułki?

Nie, ja chodzę po chleb razowy.

Tak, czy taki 10 odcinkowy?

Jeśli znajdę takiego widza, który będzie chciał oglądać
mnie przez 9 lat to go nie puszczę.
Masz takiego widza.

Mam, ale musiałabym zrobić coś w formacie „Przyjaciółek”, a mój pomysł na serial jest zupełnie inny, to krótki
format, mieszający konwencje i stylistyki w narracji.
Jesteśmy w Gdyni i rozmawiamy o kinie.

Właśnie zobaczyłam „Najmro”, fantastyczny film. Bardzo
potrzebowałam takiego kina. Mam poczucie, że my w Polsce trochę nie potrafimy się bawić konwencjami, ale być
może za mało oglądam. Sporo pracuję, jestem matką, więc
nie mam tak dużo czasu, na zaspakajanie swoich potrzeb
jeśli chodzi o kino czy seriale. Wydaje mi się jednak, że nie
lubimy kina gatunkowego.
W sensie, komedii kryminalnej?

Komedia kryminalna, pastisz, z przymrużeniem oka, trochę komiksu,
Jest miłość, rewelacyjne zdjęcia.

Zdjęcia są wspaniałe, jest też dynamika w opowiadaniu,
dowcip, dystans, zabawa konwencją, świetne aktorstwo,
dobre dialogi - to wszystko znajdziesz w filmie „Najmro”.

W YŚ N I Ł A M
MARZENIE,
J E S T E M NA
D OBR E J
DRODZ E ,
Ż EBY J E
R E A L I Z OWAĆ.

Tak, światowy poziom. „Mistrz” też światowy poziom
i światowy temat. Są filmy, z którymi możemy bez
wstydu wyjść do świata i ludzie, którzy wchodzą
na rozrywkowe kino nawet w przypadku „Mistrza”
spokojnie sobie z tym poradzą.

Miałam taki znak zapytania przy „Najmro”, bo wszystko się
dzieje w latach 80. Po czym nagle wchodzimy w czas współczesny, lata 90., mafia i trochę już wiemy, trochę pamiętamy - obawiałam się, czy moja bańka - która mi się podobała
zaraz nie pęknie, nie zostanie przekłuta i czar pryśnie, aż
mnie skręciło, ale nie, pointa filmu, historia, napięcie,
wszystko absolutnie się zgadało do samego końca.
To komiksowy film.

Tak i świetnie. Nowa narracja w kinie. Okazuje się, że jak
ktoś wie co chce opowiedzieć poprzez film, jest przygotowany, to może zrobić wszystko i to jest super.
Chwalimy bardzo „Najmro”, „Mistrza” też.

Z przyjemnością zobaczę, bo bardzo lubię Piotrka Głowackiego, uważam, że jest totalnie zdolnym artystą.

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

NAJLEPSZE PRZED NAMI
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Udźwignął to.

To przede wszystkim bardzo przejmująca
historia.
Tak, bardzo przejmująca w taki sposób,
że można ją obejrzeć bez tego obciążenia
traumą. Były też takie filmy jak „Mój brat
Szaweł”, które były trudne do obejrzenia.
Nie można ich było pokazać szerokiej
widowni w rozrywkowym kinie, a ten film
jest przede wszystkim o tym, że jeżeli masz
wiarę, nadzieję i robisz to, co robisz dobrze,
to w każdej sytuacji ocalisz to, co istotne.

Mówisz o bokserze?
Tak.

Bardzo dużo pracuję w teatrze. Bawimy się
tam różnymi konwencjami i opowiadamy
temat rożnymi narracjami i uważam, że tak
samo jak w teatrze polskim jest miejsce na
różne stylistyki, różnego rodzaju teatr, tak
samo powinno być w kinie. Nie ma jednego,
dobrego przepisu na to jak zrobić film, który
się podoba, bo wychodzę z założenia, że jeżeli
coś jest uczciwie powiedziane z tzw „myślą”,
to się zawsze obroni, zawsze widza przytrzyma i magnetycznie zwiąże.
Jedną rzecz powiedziałaś dobrą, „pracuję
dużo w teatrze”, a to znaczy, że teatr
przetrwał epidemię.

I tak, i nie. Przetrwał, bo musiał, bo jest nas za
dużo, aktorów, ludzi, którzy żyją z teatru i za
dużo instytucji, które są związane z teatrem,
więc musiał przetrwać.
A widzowie wrócili?

W Warszawie wrócili, ale w innych miastach
podobno nie wrócili. Też zorganizowanie
spektaklu jest podobno teraz bardzo trudne. Ja mam odwoływane spektakle, bo o ile
w państwowych teatrach możesz grać, bo
masz dotacje, więc te koszty - straty są wpisane w ryzyko, to w tych tetrach komercyjnych, prywatnych to już jest trudno o tego
widza. Trochę się nie dziwię, bo jednak
większość z nas została mocno wyciszona
przez pandemię.
Skoro znikają artyści ze środków masowego
przekazu to w ich miejsce wchodzą politycy,
oni też grają.

A jak grają! Ostatnio widzieliśmy na urodzinach pewnego dziennikarza.
Teraz oglądamy spektakl, oni zagarnęli tę
przestrzeń.

Ale słabo grają, nie zapłaciłabym za bilet.
Ale rozepchali się i angażowali te
społeczne emocje przez ponad rok, więc
przywykli do tego.

NAJLEPSZE PRZED NAMI

Tak. Ja mam bardzo niestety nieciekawą
i smutną konkluzję a propos tego czasu pandemicznego, jeśli chodzi o kulturę. W naszym
kraju, z przykrością to mówię, ale kultura obchodzi tylko osoby, które się zajmują kulturą,
dla naszego państwa, rządzących, kultura
w ogóle nie jest priorytetem, właściwie jest
żadnym sprawą, jest pomijana, spychana na
margines, nikt nie dba o przestrzeń intelektualną, artystyczną - to wielki błąd, który napewno będzie miał swoje reperkusje. Bez kultury człowiek nie istnieje.
Sprzedaż książek bardzo poszła.

Super!
Tego się udało nie zepsuć.

Świetnie, naprawdę. Ale cały sektor związany z kulturą, wystawy, muzea, spektakle,
koncerty, masa osób związana z przestrzenią
artystyczną…

W NA SZ Y M K R A J U, Z PR Z Y K ROŚCI Ą
TO MÓW IĘ, A LE KU LTU R A
OBCHODZI T Y LKO OSOBY, KTÓR E
SIĘ ZA J M UJĄ KU LTU R Ą...
Tak, ci wszyscy, którzy ustawiali dźwięk
i światła na koncertach.

„Najmro” miał 70 tysięcy, to budzi
optymizm.

Ludzie albo zmieniali zawody, jeśli potrafili, albo wracali na garnuszek do swoich
rodziców.

Zobaczymy co się będzie działo w tym roku.
Jesteśmy ewidentnie jeszcze przed kolejną
falą pandemii.

Powiedziałaś, że teatr ma szansę,
a kino? Skoro jest 20 tysięcy otwarcia dla
niektórych filmów to mało.

Miejmy nadzieję, że zaszczepiło się dość,
żebyśmy przetrwali.

Chcemy, żeby ta rozmowa była optymistyczna czy nie?

Nie zaszczepiło się dość, wiesz, że nie. Dość
może w Warszawie, a to nie zmienia faktu,
że te wszystkie mniejsze ośrodki są ciągle

NAJLEPSZE PRZED NAMI
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TO CH Y BA NA J LEPSZA R ECENZJA
SPEKTA K LU, K IEDY W IESZ, ZE
ROZŚM IESZ Y ŁEŚ W IDZA A LE
J EDNOCZEŚN IE WZRUSZ Y ŁEŚ, ZE
W YCHODZI Z TEATRU Z R EFLEKSJĄ.
w niedoszczepieniu. Mam poczucie, że jedynym działaniem, które nasz rząd robi to będzie zamknięcie nas - sektora związanego z kulturą.
Albo nas zmusi do szczepień, ale nie może nas zmusić,
bo musiałby zmienić konstytucję.

Tak, ale widzimy co się dzieje we Włoszech, tam są najbardziej restrykcyjne powroty po pandemii. Jak nie masz
szczepienia to nie możesz korzystać z niczego, wejść do
metra, kina, korzystać z instytucji publicznych. Tam są
najbardziej restrykcyjne zasady.
A powiedz mi, filmy są super w tym roku, tak?

Super, wspaniałe i cieszę się bardzo, że pomimo tych trudności te filmy albo czekały na swoją premierę albo ten rok
był taki dobry. Ja ciągle czekam na premierę filmu „Furioza”, w której zagrałam. Widziałam zwiastun, byłam na planie, na którym była niesamowita energia, widziałam fotosy z planu, czuje, że coś fajnego się wydarzy. Moi koledzy
i koleżanki wspaniale tam zagrali. Wejdzie inna energia!

Zdarza się, że te niespodzianki są przyjemne,
ale też się może zdarzyć, że są przykre.

Tak, ale to nigdy nie wiesz tak do końca w czym bierzesz udział.
Zawsze to jest niespodzianka?

W wielu przypadkach jest to niespodzianka, bo co
z tego, że masz dobry scenariusz, jak zostanie on źle zrealizowany. Albo co z tego, że masz słaby scenariusz, jak
potem na planie okazuje się, że jest taka energia, która
poniosła i powstał wspaniały film.
Kilka lat temu może jeszcze było tak, że się nie udał
dźwięk, światło, że to było takie trochę paździerzowe,
ale po tym, co widzimy dzisiaj to widać, że jesteśmy
w czołówce naprawdę.

Tak, tylko pamiętajmy, że masz tu w Gdyni, selekcję najlepszych filmów, ktoś siedział nad tym i zbierał te najważniejsze, najlepsze, najciekawsze, najlepiej zagrane,
z najlepszym scenariuszem, z najlepszą muzyką.
Poziom jest wyższy niż bywał wcześniej.

Jestem niestety dopiero drugi raz na Festiwalu - zawsze mam jakieś zajęcia zawodowe, spektakle, plan
zdjęciowy, teraz też za chwilę wracam do Warszawy,
bo gram spektakl, nie mam takiego oglądu, ufam Tobie w tej materii.
Te, które widziałem naprawdę są świetne.

Nie, nie rozrywkowa, bo to film o gangach kibolskich.

Nigdy nie wiesz. Jak w teatrze masz świetnego reżysera, świetny tekst i nagle coś wydarzy się w czasie prób,
że ten temat nie niesie i wieje nudą albo nie udało się
uchwycić jakiegoś tematu. W filmie masz montaż, na
montażu możesz sporo uratować, jak mawiał Kieślowski, możesz zrobić zupełnie inny film niż go kręciłeś.

Można o tym opowiedzieć na różne sposoby.

Opowiedz co robisz w teatrze? Co to za spektakl?

Jak o „Najmro”. Dokładnie nie wiem jaka jest konwencja,
dlatego z przyjemnością czekam na premierę.

Teraz jestem po premierze sztuki napisanej i wyreżyserowanej przez Wawrzyńca Kostrzewskiego, bardzo
fajna, przewrotna analiza współczesnej pozycji kobiety
w naszym świecie. Są tam trzy różne kobiety, z innych
środowisk, które biorą udział w show telewizyjnym. Są
poddawane różnym testom, zabiegom, pytaniom, quizom i nagle uświadamiają sobie, że są w jakiejś gonitwie
i mają już dość, dość siebie, świata, męża, dzieci, i że muszą o siebie w tym zwariowanym świecie zawalczyć.

Taka rozrywkowa energia?

Jak to nie wiesz, skoro jesteś na planie, masz swoją
rolę? To nie znasz całego scenariusza?

To wszystko zależy od reżysera, tutaj scenariusz był owiany tajemnicą.
Każdy z was miał tylko swoją kartkę?

Swoje sceny
Tak?

Czyli to nie jest komedia? Komedia jest
w pierwszym akcie.

Osoby, które grały główne role myślę, że znały scenariusz,
ale chodziło o to, żeby fabuła nie wyciekła. To jest ważny
film, oparty na faktach. Wszystko to po to, żeby to się nie
ulało wcześniej niż powinno. To już jest super, żeby wziąć
udział w takiej tajemnicy!

Tak, ale żonglujemy tu konwencjami - nazwałabym to
tragikomedią. Słyszymy salwy śmiechu, a potem jak ludzie płaczą. To chyba najlepsza recenzja spektaklu, kiedy wiesz, ze rozśmieszyłeś widza ale jednocześnie wzruszyłeś, ze wychodzi z teatru z refleksją.

Jesteś w tym kręgu wtajemniczenia, więc kto ma
o tym opowiedzieć, jak nie Ty? Trzeba mieć piąty
poziom dostępu?

Czego Ci życzyć? Wracamy do Twojego projektu.

Tego, żeby się marzenia spełniały.

Szósty poziom – montażysta.

Żeby Państwu też się marzenia spełniały.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Anywhere.pl na Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Albo mieć intuicje i nad-wiedzę.

Pozdrawiam i dziękuję bardzo.

Tak, tak.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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IT’S TH E BE ST R EV IEW OF
TH IS SHOW, W H EN YOU
K NOW TH AT YOU M A DE
TH EM L AUGH, BU T YOU
A LSO NOTICED TH AT
TH EY GO OU T OF TH E
TH EATR E W ITH SOM E
K I N D OF THOUGHT.

There is no irony in that, people do different things.
Independently of what they do, it’s all about doing it
with passion and if they’re happy then what’s the deal?

I remember an anecdote that Kobuszewski said and it
encapsulates the meaning of being a star in Poland. They
call him – Mr Jan, Our Star! And he says – what kind of
star am I if I go to buy bread and milk every morning?
Angela Merkel also did go for bread. That’s what TV said.

Tusk also went to get some bread – that’s what some
gossipy website said. It’s all funny. I just think that in Poland, about 10 people can be called stars. It’s very nice
that you called me that, though. I think I’m recognizable, popular, but no star.
So you don’t need to get bread?

No, I go for wholewheat one.
How much does it cost?

It depends where you get it. 12, 13, even 16 zł for a kg?
Tell me, what do you do in theatre? What is this
spectacle of yours?

ENGLISH

ANITA SOKOŁOWSKA: THE BEST
IS YET TO COME!
Good evening, Ladies and Gentleman. From Film
Festival in Gdynia welcomes you Grzegorz Kapla. With
us – Anita Sokołowska, star of the “Friends” TV show.

Haha! That’s what we’re talking about?
No, but had to start some way.

You address me in a fowl way.
How’s that?

A star.
You don’t like what you do?

I love what I do! I think that I’m one of the happiest people in the world, because my job is also my passion. I am
happy, just don’t like being called a “star”.

I’ve just had a premiere of a play written and directed by
Wawrzyniec Kostrzewski. It’s a great play, a perverse analysis of the position of a modern woman in our world. There
are three women from different backgrounds that participate in a TV show. They are tested, worked on, quizzed
and they suddenly understand that they are in some kind
of race that they don’t want to be in, that they’re fed up
with themselves, husband, kids, everything, so they need
to fight for themselves in this crazy world.
So it’s not a comedy? Comedy is just in first act.

Yes, but we juggle conventions – I would say it’s a tragicomedy. We hear laughter and then people cry. It’s the
best review of this show, when you know that you made
them laugh, but you also noticed that they go out of the
theatre with some kind of thought.
What should I wish you? Going back to your project.

To make my dreams come true.
So, I wish that yours and our audience’ wishes came
true. Thank you very much!

Thanks.

S TREFA VIP / VIP ZONE

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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I NAGLE TAKA DOJMUJĄCA CISZA ZAPANOWAŁA NA PLANIE. LUDZIE MILCZELI. I WTEDY POCZUŁEM, ŻE SIĘ COŚ
WYDARZYŁO. KRZYSZTOF KOLBERGER SPOJRZAŁ NA MNIE TAK ZNACZĄCO, WOJTEK WÓJCIK PODSZEDŁ I PYTA:

TY!
Z ŁUKASZEM SIMLATEM ROZMAWIA GRZEGORZ KAPLA

TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Marcin Bosak

A JAK TY SIĘ
WŁAŚCIWIE
NAZY WASZ?

T Y ! A JAK T Y SIĘ WŁ A ŚCIWIE NA Z Y WA SZ ?

:

Grzegorz Kapla Śniegu już nigdy nie będzie, Rojst
’97, Sonata, Furioza, Broad Peak… Jesteś wreszcie
naprawdę zapracowany.
Łukasz Simlat Dlaczego wreszcie?

:

Bo był taki czas, że nie grałeś tyle, ile mógłbyś grać.

Naturalną koleją rzeczy są momenty takie i takie, mówię to
z pełną świadomością. Pewnie nadejdą też, to naturalna kolej rzeczy, momenty przesytu moją obecnością na ekranie,
przesytu tym rodzajem aktorstwa jaki uprawiam. I myślę,
że też jeszcze nadejdą takie dobre momenty, bo jeżeli ktoś
robi coś dobrze, z pasją, jeśli wkłada w to serducho, to ten
dobry moment musi przyjść. Wierzyłem, że mnie to spotka.
Czy rola w Bożym Ciele była tym decydującym
momentem? Wtedy się zakręciło w twoim
zawodowym życiu?

Myślę, że to się stało już wcześniej. Kiedy skończyłem
szkołę było najtrudniej, z doskoku musiałem się posiłkować zupełnie innymi zawodami. Prowadziłem, korzystając z umiejętności nabytych w szkole teatralnej,
jakieś imprezy, bo tej prawdziwej pracy nie było. Ale
w końcu dostałem propozycję od Izabeli Cywińskiej
w 2004 roku. Kochankowie z Marony to była moja
pierwsza duża rola i ona spowodowała, że coś zaczęło się dziać. Oczywiście pamiętam te momenty, kiedy
narzekałem, że ten telefon nie dzwoni, ale teraz pracuję dużo i już to czuję. Czuję zmęczenie i czasami
myślę, że chciałbym zmierzać do tego momentu, kiedy można sobie pozwolić na pewnego rodzaju komfort
i aż tyle nie pracować.
Ale pracujesz w dobrych produkcjach.

Jestem w dobrych rękach?
Bezwzględnie. Sonata ma rewelacyjne recenzje
i mówią, że to metafizyczny film, chociaż niełatwy
temat.

Aż byłem trochę przestraszony kiedy dostałem scenariusz
Sonaty. Pomyślałem sobie, że takich filmów już w Polsce
było całkiem sporo.
Maciej Pieprzyca zrobił kiedyś taki film. Chce się żyć
i do dzisiaj go pamiętamy.

Prawda, ale i potem tych filmów przeróżnych widzieliśmy
naprawdę sporo tej, więc kombinowałem co z tym zrobić,
jak to ugryźć żeby niczego nie powielić. Postanowiliśmy
sobie, że kompletnie nie chcemy robić następnego martyrologicznego filmu opowiadającego o ludzkim nieszczęściu. Postanowiliśmy narzucić na ten temat płaszczyk poczucia humoru i to w takim „niepolskim stylu”. Nazwałem
to, a moim zdaniem dobrze się to udało, filmem ze skandynawskim poczuciem humoru. A to jest ten rodzaj poczucia
humoru, za którym przepadam. W tym kierunku zmierzaliśmy i mam nadzieję, że to się udało i myślę, że ten właśnie
walor decyduje, że film Bartosza Blaschke niesie ten promyczek, nadzieję.
Ponieważ to wiwisekcja prawdziwej rodziny, żywych
ludzi, którzy wpuścili was do swojego życia, musiałeś
rozpoznać gdzie są granice tego na ile sobie możesz
w tej roli pozwolić.

... J EŻ EL I KT O Ś
ROBI C O Ś D OBR Z E ,
Z PA S JĄ , J E Ś L I
W K Ł A DA W T O
S ER DUC HO, T O T E N
D OBRY MOM E N T
M U S I PR Z YJ Ś Ć.
W I ER Z Y Ł E M, Ż E
M NIE TO SPOTK A.
Bałem się tego momentu. Wiedziałem, że muszę z Małgosią Foremniak, z całą naszą filmową rodziną pojechać do
prawdziwej rodziny. No i tuż przed wyjazdem do Murzasichla przypomniała mi się anegdota jak Robert De Niro
przyjechał do Polski w 1989 roku, bo miał zagrać Wałęsę.
Oj tak! Zdjęcia z tego spotkania królują w internecie.

Spędzili wspólnie cały dzień, przy czym, pod koniec dnia,
De Niro powiedział, że chce jechać do hotelu, pakuje się
i jedzie na Okęcie, i że się nie będzie tłumaczył dlaczego
wraca, bo on nie będzie tego człowieka grał. Więc się bałem
takiego zderzenia. Jedziemy i oto jesteśmy przyjęci z pełną
odwagą, świadomością przez rodzinę Płonków, bez krzty
udawania przez nich czegokolwiek, bo są ludźmi hardymi
i odważnymi i to spowodowało, że mieliśmy możliwość
umieszczenia tego żabiego oka. Byliśmy, funkcjonowaliśmy z nimi w ich domu, funkcjonowaliśmy w relacjach partnerskich, ale nie da się uciec od sytuacji, żabie oko musiało
z nami być. Mieli pełną świadomość tego, że są podglądani,
aczkolwiek funkcjonując razem przez kilka dni robiliśmy
wszystkie rzeczy, które człowiek w życiu robi. „Kawę chcecie? Pomogę, obiorę ziemniaki”.
Tak się uczyliśmy rodziny Płonków. Od tej pory musieliśmy być za to zadanie odpowiedzialni. Oczywiście
Bartek Blaschke jako scenarzysta i reżyser to wszystko
w partyturze scenariuszowej umieścił, ale do nas należało
aptekarskie wyważenie tej sytuacji, żeby nie przeciążyć
tematem, żeby nie dociążyć emocjonalnością, która jest
spowodowana przez rangę tematu, o którym opowiada
film. W życiu są sytuacje ciężkie, lżejsze ale nawet tym
najcięższym towarzyszy jakaś odrobina absurdu, kolorytu, który otacza trudną i czasami drastyczną sytuację.
I tak się staraliśmy o tym myśleć. Wyważyć tak, żeby ten
film był do samego końca okraszony poczuciem humoru,
bo tak się mieni nasze życie.
Muszę zapytać, bo bardzo lubię tę twoją postać,
o Rojsta, w którym jak mówią, naprawdę bardzo
wysoko zawiesiłeś poprzeczkę.

Tak mówią?
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Tak mówią. Stworzyłeś fascynującą
postać i widza naprawdę interesuje jaka
przemiana się w nim dokona i czy będzie
wiarygodna. To nie jest łatwe zadanie.
Gratuluję.

Czyli się udało?
Doskonale.

To jest tak jak w muzyce, dostajesz partyturę
i widzisz kiksy, widzisz gdzie coś nie wyszło,
gdzie nie siedzi, gdzie kompletnie schodzi
w jakąś inną, poboczną stronę i nie tkwi, jak
powinno, w tym ciągu muzycznym, który
jest dominujący w tym utworze. Jeśli gdzieś
skręca, to nie daje możliwości spełnienia. A ja

w Rojscie dostałem genialnie napisaną partyturę postaci. Ja musiałem tylko wyważyć jak
to grać, z jakim natężeniem ustawić potencjometry, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby
widza zamagnesować i żeby go też w pewien
sposób oszukać tą przemianą, która była bardzo sprawnie zapisana.
Łatwo było przeholować.

-Łatwo było przeholować, łatwo było dociążyć,
łatwo było zrobić sprawy z rzeczy kompletnie
nieistotnych w tym scenariuszu.
Powiedziałeś, że oglądałeś ten film
dopiero teraz.

Tydzień temu skończyłem oglądać drugą
część Rojsta, a pierwszą zobaczyłem też dopiero po skończeniu zdjęć do drugiej.
Powiedz, kiedy patrzysz na siebie na
ekranie…

- Nie mogę patrzeć. To jest straszne, bo ja nie
mam dystansu, mnie to za dużo kosztuje.
Jeszcze pandemia spowodowała, że stałem
się trochę odludkiem i w ogóle wyjście w tłum
mnie dużo kosztuje, bo zdziczałem trochę i to
się też przekłada na inne rzeczy. Zawsze mnie
dużo kosztowało oglądanie siebie, bo zawsze
widzę błędy, których już nie mogę poprawić
i powtórzyć, w teatrze te błędy jesteś w stanie

PODZIĘKOWANIA DLA
Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej j (plac Grunwaldzki 1, Gdynia)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu
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powtórzyć, bo jesteś w stanie przemyśleć co poszło nie tak,
ale jutro masz szansę to zmienić, a tu już nie i widzisz te
błędy. Może to są mikroskopijne, może jakieś aptekarskie
błędy, ale dla mnie błędy to są błędy. To mnie spala i męczy,
trudno jest mi patrzeć na siebie.
A teraz na premierę czeka kilka kolejnych dużych
produkcji z twoim udziałem, więc będziesz musiał się
z tym mierzyć jeszcze nie raz.

Jak długo będę pracował, to ciągle się będę z tym zmierzał.
Zacznijmy od Furiozy. Jest otoczony jakąś
tajemnicą, nikt nie chce ujawnić szczegółów
fabuły, nie wiem z czego to wynika, ale nawet
w kuluarowych rozmowach trudno się przebić przez
tę zmowę milczenia.

To film o półświatku kibolskim z Trójmiasta, opowieść
o inwigilacji tego kryminalnego środowiska, grup przestępczych związanych z ultrasami, ustawek po lasach
i smutnego policjanta, którego miałem przyjemność
wykreować, jedynego chyba który wierzy, że to się uda
wszystko rozwiązać. Niestety system jest tak zakrzaczony, że to się wszystko wysypuje i to jest sytuacja patowa,
niezmienna. Jest też o miłości.
Czyli jest nadzieja?

Jest odrobina nadziei, ale myślę, że o wiele wiele mniej niż
w Sonacie. Brutalne kino, ale dobrze zrealizowane przez
Cypriana Olenckiego, reżysera. Miałem okazję oglądać
surową wersję pół roku temu, premiera jest bodajże 18 października. Jeśli ktoś oczekuje mocnego kina kryminalnego i z dobrze zrobionymi scenami bójek to myślę, że nie
będzie zawiedziony.
Dużo krwi się leje?

Trochę tak.
Zawsze mnie interesowało jak to się dzieje, że na
ekranie to jest tak strasznie brutalne, a przecież
wychodzicie z tego bez szwanku?

Ktoś mi ostatnio opowiadał, pewien aktor starszy mówił:
„to jest właśnie pokłosie mojego zawodu, że tu już mnie
boli, tu boli i tutaj… to są konsekwencje scen kaskaderskich. Pamiętam taki wywiad z Russelem Crowem, opowiadał o filmie Gladiator, bo namiętnie realizował sceny
nie posiłkując się pomocą kaskaderów. Opowiadał o poszczególnych partiach swojego ciała, co mu się zdarzyło
i w jakiej scenie. To ciągłe urazy, wybicia, krwiaki. Nigdy
niczego sobie nie złamałem, ale nie jest lekko.
Oj, to było duże ryzyko.
W dramatycznych okolicznościach przyrody, Dawid
Ogrodnik mówił mi, że był chory wtedy cały czas
i będzie na ekranie widać, że on jest mało przytomny
od gorączki, bo naprawdę to był dramat.

Nie powiem ci o tym, bo film był kręcony etapami i wyjazd w Alpy był w dwóch terminach: styczeń 2018 i styczeń
2019, czyli tak naprawdę w chwili przed pandemią. Ja partycypowałem w styczniu 2018 i wtedy siedziałem na lodowcu, Dawid pojechał rok później, bo wtedy realizowali sceny
z wyprawy 2013 roku. Więc razem tego nie kręciliśmy. Ale
powiem, że to jest poważne doświadczenie. Ja nienawidzę

Z AWS Z E M N I E DUŻ O
KO S Z T OWA Ł O
O GL Ą DA N I E
S I EBI E , B O Z AWS Z E
W I DZ Ę B Ł ĘDY,
KT ÓRYC H J UŻ N I E
MO GĘ P OPR AW IĆ
I P OW T ÓR Z YĆ...
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Ł A PI Ę S I Ę NA T Y M, Ż E
BR A K UJ E M I C Z A S U NA
MOJ E W Ł A S N E Ż YC I E ,
NA MOJ E W Ł A S N E
PR Z E M YŚ L E N I A , NA
D OJ Ś C I E D O KON S E N S U S U
Z SA M Y M S OBĄ , B O
C I ĄGL E M U S Z Ę MÓZ G
MOBI L I Z OWAĆ, Ż EBY
BYĆ K I M Ś I N N Y M.
zimna, mnie zimno paraliżuje i tego się obawiałem najbardziej. Ja mogę funkcjonować i pracować w 50 stopniowym upale, ale jak tylko się zaczyna robić mroźno,
to mój organizm się hibernuje i jadę na pamięć, tzn.
odtwórczo. Staram się jak mogę, ale ciężko jest o jakąś
kreację zawodową podczas pracy i to mnie bardzo przerażało. Byliśmy bardzo dobrze zabezpieczeni, ale to było
takie doświadczenie piorunujące, było np. tak: Dobra,
mamy pół godziny przerwy, siadamy, każdy bierze swoją
menażkę, siadamy i odpoczywamy chwilę i dalej do pracy. I widziałem jak zmęczona jest ta ekipa, która była na
tych wszystkich trawersach ze starymi czekanami, bo
odgrywamy realia ’88 roku.
Czyli działacie na sprzęcie z minionej epoki.

Ubrani na cebulę, bo nie masz współczesnej puchówki,
która ci oddycha, tylko masz puchówkę z piór gęsi, która
jest wielka i nie oddycha. Jeszcze w przypadku mojej postaci, czyli Krzysztofa Wielickiego mam te wszystkie samoróbki, które mu zawsze towarzyszyły, kominy, szaliki,
tego typu rzeczy. To powoduje, że się od razu pocisz, więc
jak masz przerwę, to siadasz mokry. Ekipa tylko patrzy
gdzie jest słońce, bo zaraz schodzi za skałę. Otwierasz menażkę, a ona nie paruje, czyli już wystygła. I to są takie momenty, gdzie robi ci się bardzo słabo, ale zaciskasz zęby,
oddajesz serce i realizujesz to, po co przyjechałeś. Aczkolwiek nie było łatwo.
Kiedy będzie premiera?

Myślę, że premierą będzie data śmierci w przyszłym roku,
czyli marzec 2022 roku.
To był najtrudniejszy film jaki robiłeś?

Momentami fizycznie tak, bo nie psychologicznie, to nie
wymagało ode mnie takiej potrzeby zanurzenia się w jakiejś tak totalnej psychologii i emocjonalności, z której nie
mógłbym wrócić, aczkolwiek fizycznie to było czasami
bardzo bolesne. Pamiętam taki moment, że stanęliśmy na
takim trawersie, przed skałą, jesteśmy podlinowani, widzę
te 5 metrów dystansu jaki mam pokonać na kamerę, niby

niedaleko, ale muszę podejść w trudnym terenie, tam siedzi Irek Czop, który pozoruje Berbekę, już zamarzającego,
wyzutego z sił, nie mogącego chodzić. Muszę pokonać te 5
metrów, na ujęciu są odpalane propelery, łopatami sypią na nie śnieg, żeby pozorować wichurę, ruszam i to jest
najdłuższe 5 metrów w karierze, bo jak pokonujesz te 5 metrów, serce masz pod gardłem, bo idziesz w tej wysokości
śniegu, w rakietach, nie jest to środowisko, w którym się
poruszasz na co dzień, w którym funkcjonujesz. Fizycznie
czasami było bardzo ciężko, ale mobilizujące były krzyki:
Wielicki by dał radę! A, ok, to ja też dam radę.
Ale chyba dlatego zostałeś aktorem, żeby przeżyć
przygodę taką, żeby przeżyć życie, którego byś w inny
sposób nie miał szans doświadczyć.

Myślę, że dlatego, żeby nie być dwa razy w tym samym
miejscu, bo nawet jak grasz ten sam spektakl, to jest zupełnie inny, niby ten sam, ale zupełnie inne są przecież
emocje. Myślę, że właśnie dlatego, żeby móc przeżyć sobie
kilka żyć, aczkolwiek zaczynam czuć coś takiego i to pojawia się w momentach przesytu, że ja już mam dość życia
życiem jakiejś postaci z kartki papieru, bo łapię się na tym,
że brakuje mi czasu na moje własne życie, na moje własne
przemyślenia, na dojście do konsensusu z samym sobą, bo
ciągle muszę mózg mobilizować, żeby być kimś innym.
Żeby czytał partyturę napisaną przez kogoś innego.

Tak. I żeby się poddał tej partyturze, bo ten zawód też jest
dla mnie oszukiwaniem organizmu. Niestety. Jestem wyznawcą zasady, żeby nie odgrywać czegoś przed kamerą,
tylko żeby to przed kamerą przeżyć. A kiedy się coś przeżywa, to organizm dostaje jakieś zafałszowane bodźce, jakieś nieoczekiwane impulsy – jak to? przed chwilą nic się
nie działo, jadłeś spokojnie śniadanie, a teraz jest 8:30 i co
się z tobą dzieje? Dlaczego nagle wszystko jest o 180 stopni
inaczej, bo idziesz w śniegu po pas w kierunku kogoś kto
umiera. To jest oszukiwanie organizmu, więc mnie to nie
dziwi, że wiele osób w tym zawodzie, w tym środowisku się
wspomaga, żeby sobie to zbuforować, rozluźnić, aby to jakoś wyrzucić. Wszelkiego rodzaju używki czy alkohol… To
dla mnie zupełnie zrozumiałe, choć nie mówię, że słuszne.
Nie oceniam tego broń Boże, ale jest to dla mnie zupełnie
zrozumiałe, kiedy na co dzień oszukujesz swój organizm
jakiś sztucznym procesem chemicznym.
Jak myślisz, dlaczego aktorzy rzadko mówią o tym jaka
jest cena uprawiania tego zawodu?

We współczesnej naszej narracji, w naszym kraju będą mówili coraz rzadziej, bo wychylisz się z tym opowiadaniem
jakie to jest trudne, to z drugiej mańki dostajesz strzał, że
przecież jesteś darmozjadem. W takiej narracji funkcjonujemy, więc co kogo interesuje prawda, skoro wszystkim
się wydaje, że jesteśmy „celebrytami” i nikt nie bierze pod
uwagę tego, że czasami pracuje się 7 dni w tygodniu, czasami się pracuje 31 dni w miesiącu, czasami jedziesz na
plan, jedziesz na niego godzinę, funkcjonujesz 12 godzin
w zupełnie wywróconych do góry realiach, zmuszając
swój organizm do jakichś sztucznych przeżyć, oszukując
go jakąś chemią, którą ten proces wywołuje i ponosząc potem konsekwencje fizyczno-biologiczne jakie on wywołuje w twoim organizmie. Kończysz pracę, jedziesz 45 minut
do teatru, przygotowujesz się do spektaklu, spędzasz dwie
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godziny na scenie jako ktoś jeszcze zupełnie
inny i wracasz po 18 godzinach do domu.
O tym nikt nie mówi. A tak wyglądają czasami całe tygodnie i ja się teraz nie żalę, tylko
mówię jak jest. O czym tu opowiadać? Taka
specyfika zawodu, poznajesz ją w trakcie
funkcjonowania, w trakcie partycypowania
w tym zawodzie i teraz trzeba umieć to sobie
jakoś wypośrodkować, żeby nie zwariować,
żeby nie dać się zajechać i żeby to człowieka nie wytrawiło.
Ale kiedy szedłeś do szkoły, to
myślałeś, właśnie, że to będzie tak po
celebrycku fajnie?

Nie. Po prostu chciałem, żeby się dużo działo.
Nie wierzyłem w to, że się dostanę, ale chciałem żeby się dużo działo. Zawsze kręciły
mnie filmy, nie wierzyłem kompletnie w to,
że się znajdę w filmie. Przegrywałem castingi
na początku, nawet kiedy castingerzy przychodzili do szkoły teatralnej w poszukiwaniu
kogoś młodego i posiłkują się wtedy studentami, to ja nigdy nic nie dostawałem. Nie chcieli
mnie więc zapomniałem nawet o tym całym
filmie, zwłaszcza że teatr dał i bezpieczną niszę. Pracowałem sobie w teatrze dopóki nie

...W F I L M I E J E S T TA PR Z EPI ĘK NA ,
D OJ M UJĄC A C I S Z A . W T EDY W I E S Z ,
Ż E C O Ś S I Ę U DA Ł O Z ROBIĆ I NAW E T
S I Ę N I E C HC E PR Z E C HODZ IĆ D O
NA S T ĘPN E J S C E N Y, T Y L KO J E S Z C Z E
T RO C H Ę P O T R Z Y M AĆ T E N S TA N.
poczułem tego impulsu, bodajże w serialu
Sfora Wojtka Wójcika, kiedy grałem scenę ze
śp. panem Krzysztofem Kolbergerem. Zrobiliśmy to i nagle taka cisza zapanowała na planie. Ludzie się nie odzywali, milczeli. I wtedy, jak to mówi Jewgienij Griszkowiec, jeden
z moich ulubionych pisarzy rosyjskich ”poczułem, że się coś wydarzyło”. Pan Kolberger
spojrzał na mnie, Wojtek Wójcik podszedł
i zapytał „ty, a jak ty się właściwie nazywasz?
I takie momenty, sekundy spotkań, spojrzeń,
poszanowania czyjejś pracy, tej intensywności milczenia sprawiły że wtedy zrozumiałem. W teatrze to się wszystko odbywa
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

inaczej – masz aplauz, śmiech niewymuszony, spontaniczny, dzieje się coś, że sprowokowałeś te 300 osób do jakiejś reakcji, bo nie
śmiejemy się sztucznie, tylko z automatu i nawet nie wiemy, że się śmiejemy. Wtedy wiesz,
że coś się stało prawdziwego. A w filmie jest ta
przepiękna, dojmująca cisza. Wtedy wiesz, że
coś się udało zrobić i nawet się nie chce przechodzić do następnej sceny, tylko jeszcze trochę potrzymać ten stan. Jeszcze trochę go
poprzeżywać, żeby wyżarło.
Życzę ci, żebyś tę ciszę słyszał
jak najczęściej.
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Suddenly, it was quiet on the set. Everyone was
silent. Then I felt, that something happened.
Krzysztof Kolberger looked at me in a certain
way, Wojtek Wójcik came up to me and said:

“YOU! WHAT’S YOUR NAME?”
Grzegorz Kapla in conversation with Łukasz Simlat

:

Grzegorz Kapla “Never Gonna Snow
Again” , „Rojst ‘97”, “Sonata”, “Furioza”,
“Broad Peak” – you’re definitely
overworked at last.
Łukasz Simlat Why at last?

:

There was a time when you didn’t play as
much as you could.

It’s a natural consequence that there are moments where you play more and when you
play less. Probably, there will be a time where
people will get sick of me on the screen, of my
way of acting. And there will also be good moments, because if someone does something
right, with passion, put everything into it,
then those good times must come. I believed
it will happen to me.
Was the role in “Corpus Christi” a deciding
moment for you? Did it change anything for
you professionally?

I think it happened earlier. When I finished
school it was the hardest, I had to have another job just to survive. Fortunately, I received
an offer from Izabela Cywińska in 2004. “Lovers from Marona” was my first big role and
things started to happen. Of course, I remember the times when I complained that the

phone doesn’t ring, but now I work and I feel
it. I feel tired and sometimes I want to go back
to that moment, when I had some comfort to
not work as much.

anecdote about when Robert De Niro came to
Poland in 1989 to play Wałęsa.

You’re in great productions!

They spend one day together. At the end of
it, De Niro said that he wants to go to the hotel, pack his bags and leave. He won’t explain
why, but he will not play this man. I was afraid
of this collision. We went there and here we
are, welcomed with courage, with conscious
Płonka family, without pretending, because
they are tough and brave people. It made it
that we had a possibility to peak into how the
live, how they act. We were there, we lived
with them, in their house, we were in their relationships, but we couldn’t get away from the
fact that we’re just peaking. They were aware
that they are being watched, although we
were functioning together for a few days, doing things that people do. “Do you want some
coffee? Here, I’ll help you peel potatoes”.
That’s how we learned about Płonka family.
We had to be responsible. Of course, Bartek
Blaschke as a screenwriter and director put
everything in the script, but we had a job to
be meticulously precise to not overload this
situation, not overload them with emotionality caused by the subject of the movie.
There are hard situations in life, lighter ones
as well, but the hardest one are always with
a pinch of absurdity, that surrounds this
hard and drastic situation. We tried to think
of it that way. Balance everything so it will
be humorous until the end, because that’s
how our life will change.

Am I in good hands?
Definitely. “Sonata” has great reviews.
They say it’s a metaphysical movie
although it’s difficult.

I was a bit surprised when I got “Sonata’s”
script. I thought to myself, that there were
many movies like that in Poland.
Maciej Pieprzyca made a movie like that
once. “Life feels good” – we remember it
to this day.

That’s true. There have been many similar
movies since then. I wanted to make something different. We decided not to do another
martyrdom movie about human suffering.
We wanted to cover it with humor in “not-polish” type of way. I called it, and I think we
succeeded in that, Scandinavian movie with
some humor in it. It’s the type of humor that
I love. We wanted to go this way and I hope it
went well. I think that’s the reason why Bartosz Blaschke’s film gives people a little hope.
It’s a vivisection of a real family, real
people, who let you into their lives. You
needed to set the boundaries of how far
you can go?

I was afraid of this moment. I knew that me,
Małgosia Foremniak and crew from “our
family” needed to visit the real family. Before going to Murzasichle, I remembered an

Oh yes, photos from that meeting are all
over the internet!

Thanks for the conversation.
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P U M A 1 .0 155 K M M H E V

– O D P O W I E DZ I A L N Y, A L E N I E B E Z P O L O T U
TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Jakub Wejkszner (1,2), Jan Wieriór (3)

W

iele mówi się obecnie o modzie na
crossovery. Niektórzy twierdzą, że to
abominacja, która powinna zniknąć
z ulic. Większość natomiast uważa, że to jedyna słuszna droga i faktycznie, całość motoryzacji przyklasnęła temu pomysłowi i hatchbacki zaczynają zniknąć z ulic, sedany są coraz
mnie popularne, coupe leży w odmętach przeszłości lub luksusu, a coraz to nowsze pomysły
producentów wyglądają coraz bardziej, cóż,
crossoverowato właśnie.
Skoro zatem tak już jest i tak już będzie, będziemy musieli również i my pochylić się nad
owym fenomenem i stwierdzić – cóż warto,
skoro i tak trzeba?
W nasze ręce trafiła słynna onegdaj i w zasadzie znowu – Puma z silnikiem 1.0, 155 KM,
miękka hybryda z ciekawym pomysłem na siebie. Jak wypada na tle konkurencji i czy warto
było szaleć z nią?
Odpowiedź prosta brzmi: tak. Odpowiedź
skomplikowana natomiast – to zależy od potrzeb. Czym bowiem Puma jest? Definitywnie

KARS: FORD KUGA ECOBLUE MHEV 2.0 DIESEL ST LINE...

jest samochodem. Zaskakująco sprawnym, bo
setkę osiąga w 9 sekund. Jak każdym fordem
jeździ się fajnie, zawieszenie jest miękkie i, co
jasne, jest to nowy, współczesny samochód,
więc nie będzie miał większych usterek. To już
nie są czasy, kiedy wypuszczało się cokolwiek,
bo to już ten czas. Coraz mniej jest typowych
gniotów, które są zupełnie bez sensu. Co zatem jest więcej w Pumie niż być powinno?
Otóż – wszystko co potrzeba i trochę więcej. Można podłączyć telefon kabelkiem i cyk,
mamy np. Android Auto. Mamy indukcyjną ładowarkę. Mamy sporo trybów w zależności od
potrzeb. Mamy niskie spalanie przy jeżdżeniu
odpowiedzialnym i średnie przy trochę mniej.
Mi wychodziło koło 7-8/100, ale nie oszczędzałem jej zupełnie. Standardowo da radę zrobić
pewnie coś koło 5l/100, czyli nie ma tragedii.
Mamy sprężarkę typu turbo, która nawet jest
w stanie nadać autu całkiem ciekawej natury na
drodze. Mamy też wysokie auto, któremu niestraszne jest 90% Warszawy. Nic nie czuć, przyjemnie, fajowsko i w ogóle. Mamy też całkiem
sporo miejsca. Może nie są to wielkości suvove,
ale ze trzy walizki wejdą, wózek też, wszystko
się zgadza. W dodatku, linia odróżnia się nieco
na tle crossoverów marek dalekowschodnich,
nie jest kalką, ale wariacją na temat tej budy, co
sprawia miłe ostatecznie wrażenie.

PU M A W SWOJ EJ K L A SIE
J EST ZA SA DN ICZO J EDN Y M
Z NA JSENSOW N IEJSZ YCH
W Y BORÓW, A LE N IE
J EST TO W Y BÓR T Y LKO
Z ROZSĄ DKU. J EST W T Y M
AUCIE TROCHĘ FA N TA ZJ I.
Z rzeczy, które myślę, że mogłyby zniknąć lub zmienić się to raczej niepotrzebna
już dźwignia ręcznego, bo to tylko miejsce
zajmuje i dość standardowa konstrukcja
skrzyni biegów. Wydaje się, że koncepcja
z Kugi, czyli pokrętła skrzyni automatycznej
dodałoby wnętrzu nowoczesności i elegancji, a jednocześnie oszczędziłoby całkiem
sporo miejsca. Prawdopodobnie kolejne
wersje będą już bez tego.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Innymi słowy, Puma w swojej klasie jest zasadniczo jednym z najsensowniejszych wyborów, ale nie jest to wybór tylko z rozsądku. Jest
w tym aucie trochę fantazji. Nie jest to Mustang
rzecz jasna, ale pobawić się można i naprawdę,
nikt nie będzie się wstydził, wysiadając z Pumy.
Nie dziwota więc, że tyle udało się jej wygrać nagród. Kolejna z nich, czyli szczera polecajka ze
strony Anywhere.pl, może wylądować w wirtualnej gablocie Forda.
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CRE ATIV E
– GDZ IE AUDIO SP OT Y K A S IĘ
Z V IDEO I DA JE R A DĘ !
TEKST I ZDJĘCIA mat. prasowe

C R E AT I V E – G DZ I E A U D I O S P O T Y K A S I Ę Z V I D E O . . .

D

ostaliśmy ostatnio do testów redakcyjnych zestaw audiowizualny od jakże
przemiłej firmy Creative. Ucieszyliśmy
się serdecznie, zwłaszcza redaktor, który,
szczęście w nieszczęściu, częstokroć musi komunikować się z zespołem przez kamerkę i na
słuchawce, gdyż ekipa rozproszona jest po całej PL i tego rodzaju udogodnienia są kwestią to
be or not to be czy coś takiego. Cóż to zatem
było i jak wypadło?

AUDIO
Otóż tak, pierwsze do testów zostały wzięte
słuchawki Creative Sound Blaster Jam V2. Jest
to wersja rozwojowa strasznie popularnych
onegdaj słuchawek Kriejtiwa, które zawsze cieszyły jakością i zaskakiwały ceną. Jakże zatem
sprawiały się one w walce z trudami home office’u? Po pierwsze – bardzo dobrze.
Creative słusznie poszedł w koncepcję
– nikt nie ma wejścia mini jack w niczym
– więc mamy tu słuchawki ładowane przez
usb, a słuchane przez bluetooth. Plusy – brak
kabli, możliwość chodzenia i pokazywania
współpracownikom swojej tężyzny fizycznej,
a także chodzenia do toalety bez konieczności uciekania od jakże ciekawych treści konferencyjnych. Minusy – brak, nie ma co gadać, jest to technologia teraźniejszości, a jeśli
w dodatku mamy aż 22 godziny działania na
jednym ładowaniu to, jak wszyscy, będziemy
je ładować co trzy dni, bo nie wpadniemy na
to, żeby zrobić to w międzyczasie. Ładuje się
na szczęście całkiem sprawnie, więc nie powinno być problemów.
Słuchawki są świetnie wykonane, leciutkie, nie męczą głowy i faktycznie ucho po ich
zdjęciu nie boli (chyba, że ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby w nich spać to rano może
odczuwać dziwnego rodzaju odsłuchawkowanie). I, co bardzo istotne, słuchawki mają

C A M S Y NC 1080P T O
NA J NOWS Z A K A M ER K A
S I NGA PU R S K I E J F I R M Y,
NA S TAW IONA NA NOW E
W YZ WA N I A Ś W I ATA P O S TPA N DE M IC Z N E G O.
wbudowaną aktywną technologię redukcji
szumów, dzięki czemu nawet modlitwy sąsiadek czy imprezy studenckie w Waszym
skromnym apartamentowcu, nie wpłyną na
jakość korzystania ze słuchawek. Super spra-

wą jest także możliwość podłączenia dwóch
urządzeń, co by np. przełączać się pomiędzy
telefonem a komputerem bez konieczności podłączania i odłączania, podłączania
i odłączania, i tak w nieskończoność. Same
słuchawki możemy dostać za ok. 160-190 zł,
co jest całkiem przystępną ceną za oferowaną
jakość. Audio – na plus!
MEDIAEXPERT

VIDEO
Przejdźmy zatem do video. Creative Live!
Cam Sync 1080p to najnowsza kamerka singapurskiej firmy, nastawiona na nowe wyzwania świata post-pandemicznego. Posiada
szerokokątny obiektyw Full HD z polem widzenia 77 stopni. Co to oznacza w praktyce?
Będzie widać Was i to, co jest bo Waszych
bokach w jakości HD.
Jeśli nie posiadacie wspomnianych wyżej
słuchawek, kamerka ma także wbudowany cyfrowy mikrofon, który sprawdza się poprawnie,
ale nie posiada wszystkich zalet, które można
by przypisać mikrofonom przy słuchawkach.
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Dzięki specjalnemu uchwytowi, możemy
również obrócić naszą kamerkę 360 stopni
w poziomie i 30 w pionie, a także dobrać do
niej uniwersalny statyw i zrobić sobie salę
konferencyjną np. na pralce, jeśli starczy nam
kabelka. Wyświetla obraz zazwyczaj w 30
FPS-ach (dla niewtajemniczonych – tak jak
normalnie się ludzi widzi mniej więcej), co
jest jak najbardziej w porządku. Dzięki niej
nasi współpracownicy będą mogli dokładnie
obejrzeć naszą kolekcję transformersów, którą dumnie prezentujemy na naszej półeczce
w biurze. A przecież – po to żeśmy to kupili,
prawda? Kupimy ją za ok. 200 zł, więc też nie
ma tragedii, a nie musimy już polegać na jakże wspaniałych kamerkach komputerowych,
gdzie możemy sobie pogadać jak ziemniak
z ziemniakiem. Albo plama z plamą, jak kto
woli. WIDEŁO – na plus.
MEDIAEXPERT

LUKSUS
W PRZYSTĘPNEJ CENIE

…a mianowicie Sound BlasterX Katana, nawiązujący do niosących niegdyś postrach i zachwycających doskonałością i estetyką wykonania japońskich mieczy. Co warto zauważyć
jako pierwszą i podstawową rzecz – Katana jest
bardzo eleganckim urządzeniem. Soundbar
pięknie prezentuje się zaraz pod ekranem i nadaje całości wyrafinowany i atrakcyjny wygląd.
60 mm sprawia, ze naprawdę pasuje do wszystkich konfiguracji, u mnie natomiast świetnie łączy się z monitorem podczas grania na konsoli.
W praktyce natomiast…jest bardzo dobrze. Naprawdę, listwa przekroczą oczekiwa-

nia jak na sprzęt w tej cenie. System głośników
z pięcioma przetwornikami i najwydajniejszy
w rodzinie Creative’a układ DAC sprawia, że
dźwięk pochodzący z Katany (sic!) jest głęboki i realistyczny, a także czysty. Dodatkowo,
przy połączeniu USB można uzyskać 24-bitowy dźwięk przestrzenny 7.1 przy 96 khz, czyli,
naprawdę, więcej niż przyzwoicie.
I, choć to bajer, ale w bajerach tkwi moc, nie
sposób nie wspomnieć o systemie oświetlania
soundbaru. 49 diod LED wzdłuż krawędzi będzie wyświetlać 16,8 miliona kolorów na nasze
zawołanie. Wyobraźcie sobie miny Waszych
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

rodziców jak zobaczą urządzenie z przyszłości,
a teściu od razu zacznie kombinować jak tu
przebić te kolorki.
MEDIAEXPERT

Serdecznie polecamy zatem zestaw audiowizualny + Katana firmy Creative. Polecamy także
siebie, by podsyłać nam coraz więcej tych produktów, gdyż niewątpliwie prawdą jest, iż zawsze lepiej mieć więcej niż mniej technologii.
Jeśli macie wątpliwości – przypomnijcie sobie
film Robocop. I wszystko stanie się jasne.
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Strzyżenie damskie i męskie
Koloryzacje / dekoloryzacje
Rytuały pielęgnacyjne włosów

Czesanie i stylizacje
Diagnoza skóry głowy i włosów
Koki i upięcia

FORUM GDAŃSK | poziom -1, Targ Sienny 7, Gdańsk
tel. 888 922 964 & 58 732 61 75
GALERIA MOKOTÓW | ul. Wołoska 12, Warszawa
tel. 794 900 680 & 22 161 36 44
CEDET | ul. Krucza 50, Warszawa
tel. 780 107 920 & 22 290 41 80
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Michał Ciesielski, fot. Mariola Adela Karpowicz

M ICH A Ł
CI E SI EL SK I
TEKST Jakub Wejkszner

ANYWHERE STUDIO

Cześć Michale.

Cześć Kuba.
Widzę, że witasz mnie ze słonecznych Chin.

Słonecznych, bo świeci lampa. Jest ciemno na
dworze, ale owszem, w Pekinie mamy zazwyczaj bardzo słoneczną pogodę o tej porze roku.
Jak to się stało, że w ogóle znalazłeś się
w tym jakże urokliwym miejscu? Z tymi
nieurokliwymi elementami.

Wiesz co, w zasadzie jest to sprawka mojej
żony. Jest skrzypaczką i dostała propozycję
kontraktu w orkiestrze NCPA, czyli National
Center for the Performing Arts w Pekinie,
taki ichniejszy teatr narodowy. Trafiła się jej
taka okazja, więc stwierdziliśmy oboje, że głupio byłoby z niej nie skorzystać. Na początku,
powiem Ci szczerze, byłem trochę sceptycznie nastawiony do całej tej sytuacji, bo żyjąc
w Polsce nie słyszy się za dużo o chińskiej scenie jazzowej. Nawet nie wiedziałem czy takowa w ogóle istnieje.
Myślałeś, że jest zakazana?

Wiedziałem, że nie jest zakazana, ale też wiedziałem, że historia tej muzyki tu jest dużo krótsza niż w Europie, a tym bardziej niż w Ameryce. Ola, moja żona, przyleciała tu pierwsza
i przy okazji naszych rozmów telefonicznych
zaczęła mnie coraz bardziej przekonywać: Słuchaj Michał, tu są takie fajne kluby i fajni muzycy. Więc stwierdziłem, że przylecę na miesiąc
i zobaczę co się wydarzy. Ten miesiąc wystarczył, żebym przeprowadził się tutaj i już jestem,
z przerwami, ale ponad 3 lata.
To w takim razie jak udało Ci się nagrać
ostatnio w Gdańsku płytę?

Wiadomo co stało się na świecie w roku 2020.
Przyleciałem do Polski z Chin w lutym, kiedy
w Polsce jeszcze pandemii nie było, natomiast
w Chinach już była na całego i oboje z moją
Olą myśleliśmy, że przylatujemy może na
dwa, trzy tygodnie, aż się sytuacja w Chinach
uspokoi. Tymczasem – wiadomo jak się skończyło. Epidemia przerodziła się w pandemię
i byliśmy w Polsce do października, bo zapewne pamiętasz jak wyglądała sytuacja z lotami
międzynarodowymi – to był bardzo duży bałagan. Zasadniczo nie mogliśmy się przedostać z powrotem do Chin, na szczęście i Oli
pracodawca, i mój pracodawca byli bardzo
wyrozumiali w tej kwestii i po prostu przesiedzieliśmy ładnych parę miesięcy w Polsce.
Ten czas, jak okazało się, był bardzo owocny
dla mojego tria Confusion Project i „zaowocował” nawet płytą, którą nagraliśmy na początku października 2020 roku. Nagraliśmy,
zaczęliśmy miksować i pod koniec października leciałem już do Chin. Reszta pracy z mojej strony była zdalna.

JA ZZ J EST M UZ Y K Ą, KTÓR A
ZBU DOWA NA J EST W DUŻEJ M IER ZE
NA I M PROW IZACJ I. GR A JĄC W TR IO
CZ Y W JA K I M KOLW IEK I N N Y M
SK Ł A DZIE, W ZA SA DZIE CA Ł A M AGI A
POLEGA NA I N TER A KCJ I, NA T Y M, ŻE
R EAGUJ EM Y NA SIEBIE NAWZA J EM
W CZA SIE R ZECZ Y W IST Y M.

Płyta nazywa się Last, mam nadzieję, że
nie jest ostatnia w ogóle, ale ostatnia, którą
wydaliście.

Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnia porcja muzyki jaką stworzymy, natomiast
rynek muzyczny się zmienia i to wcale nie jest
powiedziane, że płyta CD to jest w dzisiejszych
czasach standard. Jesteśmy otwarci na to, co
się będzie działo w przyszłości, więc niewykluczone, że rzeczywiście będzie to ostatni fizyczny krążek, no ale to zobaczymy co czas pokaże.
A jeżeli chodzi o jazz, czy da się nagrać jazz,
jeżeli członkowie zespołu są w różnych
krajach, a nawet kontynentach?

To jest dobre pytanie, wydaje mi się, że w tej
formie, w jakiej my to robimy to nie. Ta muzyka wymaga tego, żebyśmy wszyscy byli
w tym samym studio, żebyśmy się wszyscy
doskonale widzieli, słyszeli. Jazz jest muzyką,
która zbudowana jest w dużej mierze na improwizacji. Grając w trio czy w jakimkolwiek
innym składzie, w zasadzie cała magia polega
na interakcji, na tym, że reagujemy na siebie
nawzajem w czasie rzeczywistym. Nagrywanie tego zdalnie byłoby odarte z tego elementu, który dla tej muzyki jest kluczowy.
Też miałem takie wrażenie i też tak
przypuszczałem, ale wolałem się
zapytać eksperta. Ta płyta jest ciekawa,
ja nie jestem geniuszem, jeśli chodzi
o jazz, ale jestem pod wielkim wrażeniem
jej skomplikowania. Oczywiście, nie
żeby skomplikowanie było dobrą rzeczą
samą w sobie, ale rozmawiałem ostatnio
z Piotrem Lemańczykiem, że jazz często
się wkłada do takiej kategorii muzyka
z windy i właściwie ciężko mu uciec
z tego miejsca. To na pewno nie była
muzyka z windy, to było coś dużo bardziej
energetycznego, angażującego. Jaki był
pomysł na tę płytę?

Pomysł zrodził się z naszego coraz większego zdziwienia tym w jakim świecie obecnie

żyjemy. Oczywiście, w tym świecie dzieje
się mnóstwo pięknych, dobrych i wspaniałych rzeczy, ale jest też wiele aspektów czasów w jakich żyjemy, które coraz mocniej nas
niepokoją. Te aspekty w dzisiejszych czasach
pojawiają się na szczęście w mainstreamowcyh mediach coraz częściej. Mamy problem
z globalnym ociepleniem, mamy problem
z ogromnym zanieczyszczeniem, z dostępem
do żywności, do wody i o tych problemach
bardzo wiele się mówi. Coś się robi, natomiast chcieliśmy wyrazić nasze stanowisko
w tej kwestii, że czujemy, że robi się wciąż za
mało i czujemy, że stoimy gdzieś na skraju
– albo ten czas wykorzystamy dobrze, albo
źle. Stąd się pojawił pomysł na płytę Last.
To słowo ma co najmniej dwa znaczenia w języku angielskim: albo jest to coś ostatniego,
ostatni element, czas, albo oznacza trwanie
i w zasadzie to, które znaczenie nadamy temu
słowu wynika z decyzji, które podejmiemy,
moim zdaniem, jako ludzkość ogółem. Znajdujemy się w trudnym położeniu, można na
ten temat narzekać i oczywiście, naturalnym
zjawiskiem jest uczucie gniewu, rozczarowania pt. gdzie są Ci wszyscy ważni ludzie, którzy powinni podejmować mądre decyzje, ale
z drugiej strony przychodzi refleksja, że to są
jednak ogromnie złożone problemy. Poza tym
nie chcieliśmy tą muzyką przekazać jakichś
jednoznacznie złych emocji, które wprawiłyby naszych słuchaczy w przygnębienie.
Mam nadzieję, że jest w niej też nutka nadziei.
Mamy utwory, które opowiadają zarówno
o tym poczuciu strachu, rezygnacji, ale też
o poczuciu nadziei, akceptacji tego, w jakim
miejscu jesteśmy. Wydaje mi się, że ta płyta
pozostawi słuchacza mimo trudnej tematyki
w pogodnym nastroju, a przynajmniej z poczuciem nadziei.
Coś, co mnie zastanawia, bo nie gram na
instrumentach, nie jestem muzykiem,
zajmuje się raczej słowem i dla mnie
jest to trudny mentalny przeskok, żeby
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Michał Ciesielski, fot. Bartosz Kołaczkowski

TO J EST WSPA N I A ŁE
W M UZ YCE, ŻE J EST ONA
Z DEFI N ICJ I FOR M Ą
SZTU K I Z U PEŁ N IE
A B STR A KC YJ NĄ, O ILE
N IE TOWA R Z YSZ Y
J EJ SŁOWO.
sobie wyobrazić – w jaki sposób można zagrać na
instrumencie o kryzysie klimatycznym? Jakbyś mógł
mi to wyjaśnić, bo to jest coś, co próbuję zrozumieć od
jakiegoś czasu.

To jest wspaniałe w muzyce, że jest ona z definicji formą
sztuki zupełnie abstrakcyjną, o ile nie towarzyszy jej słowo. Mnie to bardzo fascynuje – próba przekazania treści
muzyką. Dając prosty przykład: jeśli zechcemy stworzyć
utwór o latającym wróbelku, to pewnie będzie muzyka
zwinna i lekka, zagrana w wysokim rejestrze, a jeśli chcemy nagrać czy zagrać utwór o niedźwiedziu, to ten utwór
będzie brzmiał zupełnie inaczej. Natomiast, o ile nie powiemy nikomu, że to jest utwór o niedźwiedziu, a to jest
utwór o wróbelku, to interpretacji ze strony słuchacza
może być mnóstwo. Mieliśmy sporo takich doświadczeń
z naszą poprzednią płytą Primal, która jest albumem koncepcyjnym i to jest około 50 minut muzyki bez przerwy.

Muzyka ta w naszym przeświadczeniu jest o podróży pewnego samotnego wędrowca w głąb natury, którego spotykają różne przygody. Wchodzi do lasu, wdrapuje się na
wysoką górę, rozpościera się przed nim piękna panorama.
Pisaliśmy muzykę z myślą, że opowiadamy o czymś takim. Była więc próba uchwycenia muzyką szumu drzew,
strumienia, wiatru, surowości gór. Grając koncerty później z tym materiałem, staraliśmy się nie nakierowywać
słuchaczy bardzo konkretnie na tą właśnie opowieść, ale
pozostawić dowolność interpretacji. Gdy później po koncercie rozmawialiśmy z publicznością, okazywało się,
że ta historia, którą opowiadaliśmy dla niektórych opowiadała coś zupełnie innego. Wydaje mi się, że każdy interpretuje muzykę w bardzo indywidualny sposób przez
pryzmat swoich dotychczasowych doświadczeń, muzyki,
którą przesłuchał do tego czasu, kultury, w której się wychował, bo to też jest ciekawe zjawisko. Teraz jak jestem
w Chinach to też mogę to zaobserwować, że kultura ma
ogromne przełożenie na to, jakiej muzyki się słucha i co
się w niej dostrzega.
Rozumiem, że chodzi o intencję artysty podczas
tworzenia, która wpływa na odbiór.

Intencja jest ważna, by przekazać emocje i refleksje muzyką, ale to czy odbiorca odbierze to dokładnie tak, jakie
intencje miał artysta, to w sumie nie jest w tym wszystkim
najważniejsze. Ważne, żeby Coś odebrał z tej muzyki. Jeśli
ta muzyka obudzi jakieś emocje, skłoni kogoś do pewnego
rodzaju przemyśleń, może nawet na jakiś zupełnie inny temat, to znaczy, że ta muzyka spełniła Twoje założenie. Najgorzej, jeśli słuchacz słucha tego i nie czuje nic, nic sobie
nie wyobraża, to wtedy znaczy, że po prostu gdzieś artysta
z odbiorcą się mija.

ANYWHERE STUDIO

Piotr Gierszewski, fot. Bartosz Kołaczkowski

Płyta też ma szczytny cel, jest to inicjatywa
1CD – 1 drzewko, co prawdopodobnie
niedługo zmieni się w 1000 streamów – 1
drzewko, znając życie. W każdym razie, jak
doszło do współpracy z tą organizacją?

To był mój pomysł na początku 2020 roku,
który zresztą bardzo chętnie podchwycili
moi koledzy z tria: Adam i Piotr. To co robimy jako artyści jest bardzo nienamacalne
i wartość tego co robimy jest bardzo abstrakcyjna. Jeśli piekarz upiecze bochenek
chleba to fizycznie ma ten bochenek chleba, to spowoduje, że ktoś, kto był głodny,
nie będzie już głodny. To dosłowny i fizyczny efekt czyjejś pracy. W przypadku grania
muzyki jest to dużo bardziej abstrakcyjne.
Czułem, że wewnętrznie potrzebowałem
czegoś, co byłoby fizycznym dowodem na
to, że nasza twórczość i nasza muzyka też
ma jakieś przełożenie na coś dobrego co
się na świecie dzieje. Poza tym uważam, że
trzeba się angażować w tego typu projekty.
Żyjemy w bardzo specyficznych czasach
i warto przynajmniej na miarę swoich możliwości, nawet nie za dużych, zostawić swoją
cegiełkę. Przyszło mi do głowy, że takim ciekawym pomysłem byłoby właśnie sadzenie
drzew za sprzedane płyty. Znalazłem portal
internetowy, który jest taką platformą dla
różnych akcji zalesiania, odnowy zniszczonych ekosystemów. Nazywa się Tree-Nation i działa właśnie na takiej zasadzie, że
można ufundować zasadzenie jednego lub
kilku drzewek. Sprawdzają wiarygodność
wszelkich projektów i też te projekty są zawsze z poszanowaniem praw człowieka, poszanowaniem praw pracowników, często angażują miejscową ludność, więc nie dość, że
sadzi się drzewa, to jeszcze można pomagać
lokalnym społecznościom. To naprawdę fajna idea i zaczęliśmy to wdrażać podczas
koncertów, które graliśmy z Primal, naszą
poprzednią płytą i zasadziliśmy 1000 drzew
do tej pory z czego ogromnie się cieszę.

Mam nadzieję, że ta liczba będzie wzrastać
w związku z ukazaniem się nowej płyty,
a Tree-Nation zgodziło się być naszym oficjalnym partnerem przy najnowszej płycie.

ludzi podchwytuje ten pomysł i chce się zaangażować, to jest super.

Teraz będziesz mógł powiedzieć, że
nie zostawiłeś po sobie tylko kolejnych
zniszczeń, ale masz cały las, dzięki Tobie
utworzony. Ludzie będą pytać skąd ten las
i odpowiadać, że to Michał zasadził.

Tak jest. Dodam, że sama płyta wydana jest
też w sposób ekologiczny, będzie w papierze
z recyklingu, bez dodatku plastiku. Wiadomo, że sama płyta musi być zrobiona jest
z tego, z czego jest zrobiona, ale opakowanie
będzie w pełni papierowe.

To nie jest las, prawdopodobnie po kilka,
kilkanaście drzew w różnych miejscach. To
też nie jest tak, że sadzę te drzewa, żeby samemu się poczuć lepiej, to nie jest motorem
moich działań, a przynajmniej taką mam
nadzieję. Bardzo się cieszę, bo widzę, że
grając te koncerty ludzie rzeczywiście często reagują na to kiedy mówimy im, że pieniądze ze sprzedaży tych płyt wędrują w jakieś fajne miejsce. Widzę, że coraz więcej
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Płyta już w październiku do kupienia, do
wsparcia.

Eko płyta do kupienia w najlepszych sklepach
z płytami, jak to kiedyś mówili w telewizji.
Płyta Last, ja zapraszam, mnie pobudziło
przy porannej kawie, więc możecie zrobić trzy
rzeczy, możecie się pobudzić, pić trochę mniej
kofeiny i jednocześnie ratować planetę.
Dziękuje bardzo za spotkanie.

Dzięki serdeczne! Do zobaczenia!
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JESIENIĄ

W YJDŹMY ZE STREFY
KOMFORTU
TEKST Alicja Kocik ZDJĘCIA Mat. Prasowe

J E S I E N I Ą W YJ DŹ M Y Z E S T R E F Y KO M F O R T U

D

eszcz bębni o szyby, wiatr szarpie
pożółkłe liście na drzewach… komu
by się chciało w taką pogodę myśleć
o wychodzeniu z domu? Zawijamy się w koc,
okładamy książkami, pilotami od telewizora, kubkami z gorącą herbatą i postanawiamy przeczekać do wiosny.
A to błąd. Właśnie teraz trzeba się zmobilizować, ciepło ubrać i wyjść z domu. Tylko gdzie? W Trójmieście mamy duży wybór:
plaża, lasy, park, gdański Długi Targ, sopocki deptak Bohaterów Monte Cassino, molo,
które jest już dostępne bez biletów. A może
coś innego? Może pójść nie tam, gdzie chadzają wszyscy, tylko tam, gdzie wciąż niewielu wybiera się na spacer?
W Sopocie właściwie od zawsze istnieje
przestrzeń, blisko czterdzieści hektarów,
którą wielu mieszkańców nazwałoby tajemniczym ogrodem. Sopocki Hipodrom. Niby
dostępny dla każdego, ale wielu wciąż pamięta dawne czasy, gdy tylko nieliczni mogli tutaj wejść. Ci, którzy jeździli tutaj konno.
A dzisiaj nie trzeba uprawiać jeździectwa, żeby skorzystać z tych hektarów, z tej
zieleni, która jest tutaj w niemal nie zmienionym stanie od ponad stu lat. Dziś wystarczy
po prostu przyjść. A właśnie jesienią, w czasie gdy działalność wznawia po wakacyjnej
przerwie kryta ujeżdżalnia, jest tu najpiękniej. Można wejść na Hipodrom dawną bramą główną przy ulicy Polnej, skorzystać
z bramki prowadzącej na tor zielony, którą
znajdziemy dokładnie naprzeciwko restauracji Secretariat, potem obejść cały teren

idąc wzdłuż bieżni wyścigowej aby przy
padokach wejść w tak zwaną nową część
Hipodromu. Tutaj znajdują się nowoczesne
stajnie i kryte ujeżdżalnie. W czasie, gdy na
Hipodromie odbywają się zawody konne,
czyli przynajmniej dwa razy w miesiącu,
przy stajniach znajdziemy food trucki z gorącą czekoladą, naleśnikami francuskimi
i gorącymi przekąskami.
Warto zajrzeć też na Halę Pomarańczową, na której trwają zawody. Nie trzeba znać
się na jeździectwie, nie trzeba znać zasad,
aby przyjemnie spędzić tu czas i rozgrzać
się po jesiennym spacerze. Tu czeka na nas
ciepła i przytulna restauracja Unicorn, która rozgrzeje nas korzenną herbatą czy zupą.
Tutaj w czasie zawodów rozstawiają się stra-
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gany ze sprzętem jeździeckim, biżuterią, rękodziełem. Jest miło, gwarnie i przytulnie.
A na dole, na parkurze, po zwycięstwo
galopują konie. Ich zadanie jest proste, mają
pokonać wszystkie przeszkody w określonej kolejności, bez zrzutek i mieszcząc się
w zadanej normie czasu. Wygrywa ten koń
(i jeździec), który przejedzie najdokładniej
i najszybciej zarazem.
W czasie zawodów konkursów jest dużo.
Od tych, podczas których wysokość przeszkód nie przekracza metra, aż do takich,
gdzie drągi na przeszkodach zawieszone są
niemal na wysokości naszej głowy. Nie jest
to wcale łatwe, dlatego przy okazji spaceru
na Hipodromie zajrzyjmy na zawody i potrzymajmy za nich kciuki.
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Na zdjęciu: nadanie imienia replice XVII-wiecznej armaty, które odbyło się w ubiegłym roku. Fot. Dominik Paszliński

OFERTA HEVELIA N U M

TURYSTYCZN YM PRODUKTEM ROKU
HEVELIANUM ZOSTAŁO LAUREATEM VII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU TURYSTYCZNA USŁUGA
ROKU 2021 I UZYSKAŁO CERTYFIKAT PRODUKT TURYSTYCZNY ROKU 2021 ZA OFERTĘ HISTORYCZNĄ.
TEKST Dariusz Wołodźko ZDJĘCIA Mat. Prasowe

W

arto podkreślić, że nagrodzono ofertę historyczną, którą w tym roku rozbudowano i skierowano do wszystkich grup wiekowych, także w bezpłatnej
formie. Udało się to zrobić pomimo trudnego,
pandemicznego czasu, w którym dotarcie do
turystów stanowi wyzwanie.
Obok cieszących się niesłabnącą popularnością spacerów Fort Nocą. Spotkanie
z duchami Góry Gradowej czy Dzieje Fortu,

zaproponowano zwiedzającym możliwość zapoznania się w nieszablonowy sposób z historią wielokulturowego Gdańska, prowadząc
trasę zwiedzania śladami istniejących i nieistniejących cmentarzy, grobów i pomników
(Gdańsk wielu kultur i religii). Wydano także
„Dzieje Fortu. Spacerownik”, z którego pomocą można samodzielnie zwiedzić teren Góry
Gradowej i poznać fascynującą historię dawnego fortu i jego najbliższej okolicy.

– Warto przypomnieć, że Hevelianum jest
pierwszą w Europie instytucją o misji popularyzacji nauki, która siedzibę znalazła w historycznych obiektach inżynierii wojskowej
– mówi Paweł Golak, dyrektor instytucji.

ZESPÓŁ BOŻEGO CIAŁA
ZYSKA NOWE OBLICZE
A już niedługo trzy budynki zespołu poszpitalnego przy ul. 3 Maja, zostaną wyremontowane

i otrzymają nowe przeznaczenie. W październiku Hevelianum podpisało bowiem
umowę na ich rewaloryzację i zagospodarowaniem terenu. Zespół poszpitalny Bożego
Ciała to jedyny zachowany kompleks budynków w Gdańsku, który w tym samym
miejscu funkcjonował już od późnego średniowiecza. Najstarszy istniejący obiekt pochodzi z 1786 roku.
Zakres prac obejmuje nie tylko ich przebudowę i dostosowanie do nowych funkcji.
Prowadzone będą również prace związane
z nowym zagospodarowaniem zieleni wokół,
budową i przebudową ścieżek spacerowych,
dojazdów i parkingów. Wykonane zostanie
nowe odwodnienie, oświetlenie i monitoring
tej części parku. Budynki będą zasilane z dolnego źródła ciepła, a na jednym z nich zostanie zainstalowana fotowoltaika.

NOWE FUNKCJE OBIEKTÓW
Budynek nr 21C, czyli dawny Dom Inspektora,
po rewaloryzacji będzie przestrzenią do organizacji spotkań i wystaw czasowych. Znajdą
się w nim także m.in. księgarnia, kawiarnia
i punkt informacji o ofercie Hevelianum.
Budynek 21D zaoferuje miejsca noclegowe, a w budynku 21E powstanie pracownia
pszczelarza, gdzie m.in. będzie można zajrzeć do wnętrza prawdziwego ula oraz wziąć
udział w zajęciach poświęconych ochronie
zarówno pszczół dziko żyjących, jak i miodnych. Aranżacja zielonego otoczenia zespołu
poszpitalnego pozwoli na prowadzenie warsztatów edukacyjnych i lekcji plenerowych z zakresu ekologii.
Miasto stara się również pozyskać środki na rewaloryzację pozostałych budynków
kompleksu – A i B, które pełnić będą funkcje
wystawowe, warsztatowe i edukacyjne.
ENGLISH

HEVELAINUM OFFER NAMED
A TOURISM PRODUCT OF THE YEAR
Hevelianum won the 7th edition of National
Tourist Service Program of 2021 and
received Best Tourist Product of 2021 for
its historical offer.

It’s worth noting, that the historical offer
that was awarded this year, was also developed with many age groups in mind.
It’s also free of charge. It was done despite
hard pandemic times when reaching tourists was a challenge.
Beside the popular Fort by Night, Meeting
ghosts from Gradowa Hill or Stories of the
Fort, visitors were met with a possibility to get
to know the history of multicultural Gdańsk
in a different way, by following the footsteps

Trzy budynki zespołu poszpitalnego przy ulicy 3 Maja 21 zostaną wyremontowane i otrzymają nowe przeznaczenie. Budynek C będzie
przestrzenią do organizacji spotkań i wystaw czasowych, budynek D zaoferuje miejsca noclegowe, a w budynku E powstanie pracownia
pszczelarza. Wizualizacja: Hevelianum

...H EV EL I A N U M J E S T
PI ERWS Z Ą W EU ROPI E
I N S T Y T UC JĄ O M I S J I
P OPU L A RYZ AC J I NAU K I,
KT ÓR A S I EDZ I B Ę Z NA L A Z Ł A
W H I S T ORYC Z N YC H OBI EKTAC H
I NŻ Y N I ER I I WOJ S KOW E J
of existing and former cemeteries, graves and
monuments (Gdańsk of many cultures and
religions). “Story of the Fort. Tour” was released – where you can visit Gradowa Hill and
get to know the fascinating story of the former
fort and its surroundings.
It’s worth mentioning that Hevelianum is
the first science popularizing institution in
Europe, that has its HQ in historical facilities
of military engineering – said Paweł Golad,
president of the institute.

CORPUS CHRISTI CREW
WILL HAVE A NEW FACE
Soon, the three building complex of the
former hospital near May 3rd St, will be renewed and gain a new function. In October,
Hevelianum signed a contract to revalue
and develop the place. Former hospital complex Corpus Christi is the only complex in
Gdańsk that have been in the same place
since late medieval times. The oldest building comes from 1786.
Complex will not only be rebuild and
accommodated to new functions. Green
grounds around the place will also be
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

developed with new walking paths, drives
and parking.
The whole area will be desiccated with
new lights and surveillance system in this
part of the park. Building will be powered by
the heat source at the bottom and one of them
will have photovoltaics.

NEW FUNCTIONS
FOR OBJECTS
Building 21C, the former Inspector’s Home,
after renovation will be a place for meetings and temporary exhibitions. There will
also be a bookstore, café and information
center about Hevelianum offer. Buliding 21D
will offer accommodation and 21E will have
a beekeeper workshop, where it will be possible to see into the real hive and participate
in classes about wild and honey bees. Green
arrangement of the former hospital complex
will allow to have educational workshops and
ecology lessons on the outside.
City wants to gain funds to revalue other buildings in the complex – A and B, that
will be used for workshops, exhibitions
and education.
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Nagroda Dziedzictwa Europejskiego dla wystawy stałej ECS. Fot. Dominik Paszliński

EU ROPEJSKIE CENTRU M
SOLIDAR NOŚCI Z NAGRODA MI
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁA LAUREATEM NAGRODY
DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO / EUROPA NOSTRA 2021. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
NAGRODZIŁ NATOMIAST PLACÓWKĘ ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU TURYSTYKI.
TEKST Dariusz Wołodźko ZDJĘCIA Mat. Prasowe

E

uropejskie jury wystawę stałą doceniło w kategorii:
Edukacja, szkolenia i podnoszenie świadomości.
Zdaniem jurorów, ekspozycja akcentuje znaczenie pracy, promuje aktywizm w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych i politycznych oraz obywatelskie
zaangażowanie. Stanowi przykład, „jak zachować historie
i uczynić je istotnymi dla współczesnego świata”.
Nagroda przyznana została w maju, a we wrześniu odebrał ją Basil Kerski, dyrektor instytucji podczas uroczystej
gali w dawnym klasztorze San Giorgio w Wenecji, w siedzibie aktywnej w dziedzinie kultury Fundacji Giorgio Cini.

ATRAKCYJNA I UNIWERSALNA
OPOWIEŚĆ

– Ktoś pięknie powiedział, że dziedzictwo, szczególnie
materialne, jest własnością danej wioski, miasta, kraju,
ale jego piękno, jego dusza, jest własnością nas wszystkich. Kultura nie zna granic, tożsamości etnicznych, nie
sieje nienawiści, sławi ludzką kreatywność i jest źródłem
obrony tych wartości, które leżą u podstaw Europy – mówił po odegraniu nagrody Basil Kerski. Radości nie kryła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, również
obecna na uroczystości.

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI Z NAGRODAMI

– Cieszę się niezmiernie z tej nagrody, bo
to wielki honor nie tylko dla ECS, ale i dla
Gdańska – mówiła prezydent Gdańska. –
Ta nagroda potwierdza to, co wie każdy,
kto choć raz obserwował Europejczyków
i Europejki zwiedzających wystawę stałą
w ECS: to aktualna, atrakcyjna i uniwersalna
opowieść o tym, jak siłą solidarności można
zmienić bieg historii.

NAGRODA MARSZAŁKA
738 tysięcy osób – tylu odbiorców w sieci miały w ubiegłym roku dwa cykle wideo #ecsonline i #ecsworld, które przygotowało na czas lockdownu Europejskie Centrum Solidarności.
Za ten projekt placówka otrzymała Nagrodę
Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki, ufundowaną w nowej kategorii: Kreatywna Zmiana.
Oba cykle są kontynuowane, #ecsonline
to dziś już 51 filmów, podzielonych na 10 cykli tematycznych, a #ecsworld to 21 filmów,
z których ostatni dotyczy obchodzonej miesiąc temu 40 rocznicy I Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarność” w hali Olivia.
Filmy z tego cyklu powstają w pięciu językach: angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim i rosyjskim.
Więcej informacji na www.ecs.gda.pl.
ENGLISH

EUROPEAN SOLIDARITY CENTER
WITH AWARDS
Permanent exhibition at European Solidarity
Center received prestigious Europa Nostra

Od października do kwietnia wystawę można zwiedzać w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00–17.00 oraz w soboty
i niedziele w godz. 10.00–18.00. Fot. Grzegorz Mehring

2021 award. Pomeranian voivodeship marshal
also awarded ECS for tourism development.

European jury recognized permanent exhibition in education, training and raising awareness categories. According to jurors, exhibition shows the meaning of work, promotes
activism for human and workers’ rights and
citizens involvement. It’s an example of how
to keep history alive and make it important
for modern world.
ECS was awarded by Europa Nostra in May.
Basil Kerski, the director of ECS, received it in
September during gala in San Giorgio, an old
monastery in Venice. It’s also the HQ of the culture department of Giorgio Cini Foundation.

INTERESTING AND UNIVERSAL STORY
Someone beautifully said, that the heritage,
especially the material one, is owned by the
village, city, country, but the beauty of it,
the soul of it is owned by all of us. Culture
does not see ethnicity, does not spread hate,
cherishes human creativity and is a source
of those values, that are the fundaments of
Europe – said Basil Kerski after receiving
award. Aleksandra Dulkiewicz, Mayor of
Gdańsk was also joyful.
I am very happy for this award. It’s a great
honor, not only for ECS, but for Gdańsk – she
said. – This award confirms what everybody
knows. Everyone who watched Europeans
experiencing the exhibition knows, that it’s
a modern, interesting and universal story
about what power lies in solidarity. It can
change the world!

MARSHAL’S AWARD

W lutym wystawa stała została ponownie otwarta po lockdownie. Fot. Grzegorz Mehring

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

738 000 – that’s how many viewers had two
ECS cycles - #ecsonline and #ecsworld.
Both were created during lockdown to
enable everyone to view ECS exhibitions. This project received Pomeranian
Voivodeship Marshal’s Award for tourism
development in newly funded category –
Creative Change.
Both cycles are still available and continued. #ecsonline consists of 51 videos,
divided into 10 thematic cycles. #ecsworld
consists of 21 videos. The last one is
about 40-th anniversary of the I National
Congress of Delegates of NSZZ “Solidarity”
in Hala Olivia that took place month ago.
Videos in this cycle are available in 5 languages: English, French, Italian, German
and Russian.
More information at www.ecs.gda.pl.
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Fot: Julia Knap
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ALEX MICHAELIDES:
MAM OBSESJĘ NA PUNKCIE ŚMIERCI
TWÓRCA BESTELLEROWEJ „PACJENTKI” ORAZ „BOGIŃ” W ROZMOWIE NA TEMAT SWOJEJ NAJNOWSZEJ
POWIEŚCI, LITERACKICH INSPIRACJACH, A TAKŻE WŁAŚNIE UKOŃCZONEJ KSIĄŻKI, KTÓRA JUŻ
NIEDŁUGO MOŻE TRAFIĆ DO SKLEPÓW.
TEKST MJakub Wejkszner ZDJĘCIA Julia Knap / Jakub Celej

MAM OBSESJĘ NA PUNKCIE ŚMIERCI

Cześć Alex!

Cześć Kuba.
Skończyłem dziś rano Twoją książkę i mam
dużo przemyśleń na jej temat. Ale na
początek powiem coś, co każdy pisarz chce
usłyszeć o swojej powieści. Przeczytałem ją
i pomyślałem o innej książce.

Tak?

Nie sądzę, że powinno się to porównywać,
ale raczej zauważać rzeczy podobne w obu
tych książkach. Czy myślisz, że chciałeś jej
odpowiedzieć po części dlatego, że masz
pochodzenie greckie?

Myślę, że tak, mogło mieć to wpływ. Immersyjność w greckie mity, tragedie, którą doznajesz,

jeśli wychowujesz się w Grecji czy, jak w moim
przypadku, na Cyprze, jest wyjątkowa. Dodatkowo, studiowałem literaturę angielską na studiach i specjalizowałem się w tragedii greckiej,
więc była to dla mnie ważna rzecz. Duża inspiracja, na pewno. Śmieszne jest to, że to, co
sprawia, że jesteś pisarzem to książki innych
autorów. Mam tak wielką miłość do „Tajemnej
historii”, że aż chciałbym to zrekonstruować
dla samego siebie.

Historia jest zatem po części
autobiograficzna. Jesteś częściowo Grekiem,
studiowałeś literaturę na brytyjskim
uniwersytecie…spotkałeś może takiego
profesora jak opisujesz?

Niestety nie. Miałem dwóch profesorów…
I żadnych morderstw?!

Żadnych morderstw. I żadnej toksyczności.
Studiowałem terapię, z której zrezygnowałem
przed końcem kursu, gdyż miałem bardzo
kiepskie doświadczenie z terapią grupową.
Amerykanin, który był profesorem, był bardzo
sadystyczny, podobnie jak Edward Fosca z mojej powieści. Wydawał się cieszyć, jeśli udało
mu się doprowadzić kogoś do płaczu czy rozpaczy. Miałem wielu innych terapeutów, którzy
byli bardzo pozytywni i pomocni. Długo zajęło
mi, by zrozumieć, że nie wszyscy nauczyciele
zasługują na zaufanie. Przez całe życie oddawałem się różnym nauczycielom, myśląc, że
wiedzą więcej niż ja. I nagle zrozumiałem, że
akurat temu nauczycielowi nie mogę ufać ani
go szanować, przez co musiałem porzucić ten
kurs. 10 lat później stworzyłem Edwarda Foscę
jako przykład autorytetu, który może wykorzystywać swoją pozycję.
Rozumiałeś zatem tę dynamikę ofiaradrapieżnik, którą przedstawiasz
w swojej książce.

Fot: Jakub Celej

Tak. „Tajemna historia” miała na mnie wielki
wpływ. Przeczytałem ją cztery raz, wypalając
kilka paczek papierosów, jedną po drugiej.
Myślałem, że była to najbardziej wyrafinowana i najciekawsza książka, jaką w życiu przeczytałem. Chciałem tak naprawdę napisać
odpowiedź na tę książkę. Postaci były niesamowite. Dodatkowo, smutek zawarty w tej
historii zrobił na mnie kolosalne wrażenie. Piszemy jednak w zupełnie innych gatunkach.
Donna jest w literaturze pięknej, ja zajmuję
się powieścią kryminalną. Myślę, że jakiekolwiek porównania między nami wypadną dla
mnie kiepsko [śmiech].

Fot: Julia Knap

Tak, pomyślałem o „Tajemnej historii”
Donny Tartt. Nie jest identyczna, ale
porusza podobne problemy. Miałeś z nią
styczność, inspirowałeś się nią?

Tak i to naprawdę jest dla mnie fascynujące
jaka dynamika panuje w grupie. Grupy mogą
być terapeutyczny i uzdrawiające, ale jednocześnie mogą zrobić dużo krzywdy człowiekowi. Wystarczy spojrzeć na historię, czy politykę
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N I E M YŚ L Ę O G ÓL N I E
W K AT E G OR I AC H GAT U N K U,
T E G O, Ż E PI S Z Ę K RY M I NA ŁY.
C HC Ę P O PRO S T U NA PI SAĆ
K S I Ą Ż K Ę I Z AW R Z E Ć TA M
EL E M E N T Y DL A M N I E WA Ż N E .
przez wieki, że gdy grupy ludzi wierzą w jednego lidera, często to lider okazuje się szaleńcem,
fanatykiem. W grupach stajemy się ponownie
młodzi, stajemy się dziećmi.
Też tak myślę. Mówiłeś, że jesteś pisarzem
od kryminałów, ale to nie jest do końca
prawda. Myślę, że nie jesteś do końca
uczciwy w tym…

[śmiech]
Otwierasz bowiem wiele okien
kontekstualnych do literatury wysokiej,
klasyków w swoich książkach. Jaki jest
proces myślowy za tym?

To skomplikowane. Nie znam do końca odpowiedzi na to pytanie. Nie myślę ogólnie
w kategoriach gatunku, tego, że piszę kry-

minały. Chcę po prostu napisać książkę i zawrzeć tam elementy dla mnie ważne. Ludzie
pytają mnie, dlaczego akurat moje książki okazały się tak wielkim sukcesem i naprawdę nie wiem, ale myślę, że to po części
z powodu powtarzających się opinii, które
często słyszę, a mianowicie, ludzie podchodzą do mnie i mówię – nie czytam zazwyczaj
kryminałów, ale przeczytałem Twój. Myślę,
że ta książka jest pomiędzy gatunkami, jak
sądzę, masz na myśli coś podobnego. Zazwyczaj nie czytam współczesnych thrillerów, bo są one w większości gówniane,
wolę literaturę po prostu. Często się jednak
nudzę. Mój przyjaciel powiedział mi kiedyś,
że istnieje takie wspaniałe miejsce, gdzie komercja łączy się z literaturą. Staram się odnaleźć gdzieś w tych okolicach.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Tak, widzę do szczególnie, gdy czytam
Twoją książkę, jest to, powiedzmy, solidna
historia i nagle pojawia się okno w postaci
np. Tennysona. Myślę sobie, że oto otwiera
się przede mną coś nowego i chcę dociec co
to tak naprawdę jest.

Miło to słyszeć, dziękuję.
Czy czytałeś kiedyś „Maga” Johna Fowlesa?

Tak, uwielbiam go! Jesteś naprawdę spostrzegawczy. To był wielki wpływ. Mniej więcej
w tym samym czasie kiedy czytałem „Tajemną historię”, czytałem również Johna Fowlesa.
Miałem swego rodzaju obsesję na jego punkcie.
Jest swego rodzaju realizm magiczny w jego
pracach. Jesteś pierwszą osobą, która to zauważyła. Tak, pożyczyłem to od Johna Fowlesa. Podoba mi się, że istnieje u niego takie napięcie – czy to świat realny, czy istnieje w nim
coś paranormalnego? Dodaje to elementu magii do tego wszystkiego.
- Myślę, że warto za tym iść. W jakiś
sposób, każda książka odnosi się do
Borgesa w kontekście realizmu magicznego.
W tym przypadku – Borges, Fowles
i Ty. Ta samo-interpretująca się narracja
w poszukiwaniu nad-rzeczywistości jest
czymś po prostu ludzkim.

Jest to część wszystkich powieści, które napisałem. Może to się zmieni z czasem jak dojrzę
jako człowiek i pisarz. W mojej poprzedniej

Fot: Jakub Celej
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książce chciałem napisać książkę o terapii,
nałożyć jak najwięcej warstw. W „Boginiach”
chciałem przedstawić świat akademii, pełen
nawiązań literackich. Skończyłem właśnie
trzecią książkę, która jest zupełnie inna. Jest to
thriller osadzony na greckiej wyspie rozgrywający się w ciągu dwóch-trzech dni. Nie ma tam
żadnych elementów iluzji czy literatury. Jest to
prosta historia. Uważam, że należy wybierać
środki, które najbardziej pasują do historii.
Jest jedna rzecz, która mnie dręczy, jeśli
chodzi o tę książkę, nie w negatywnym
znaczeniu oczywiście. Wydaje się, że
twierdzisz, jakoby psychopaci byli
efektem społeczeństwa, a nie genetyki.
Jak to uzasadniasz?

Fot: Julia Knap

Głęboko to czuję. Potwierdza to zresztą również nauka. Kiedy rodzi się dziecko, mózg
nie jest do końca uformowany. Dopiero relacje z rodziną, czy społeczeństwem kształtują
w człowieku takie emocje jak np. empatia. Nie
można być empatycznym, jeśli nigdy nie doświadczyło się empatii i innych skomplikowanych emocji. Wydaje się, że w tym kierunku
zmierza psychoterapia. Kiedyś rozmawiałem
ze znaną psychiatrą, która pracowała z pedofilami i powiedziała mi, że nie każdy, kto doświadczył przemocy stanie się w przyszłości
przemocowy, ale każdy kto jest przemocowy,
doświadczył w przeszłości przemocy. Myślę, że
cokolwiek zrobiono Tobie, będziesz robił to innym ludziom. W takiej powieści jak „Boginie”,
nie chciałbym zresztą stworzyć kreskówkowego psychopaty. Pomyślałem, że jeśli miałbym
napisać taką postać, musiałbym mieć do niej
choć trochę empatii. Nie czuję, że to ja powinienem oceniać taką osobę.

M Y Ś L Ę, Ż E C O KO LW I E K
Z RO B I O N O T O B I E ,
B Ę D Z I E S Z RO B I Ł T O
I N N Y M LU DZIOM.

Muszę jednak się po części nie zgodzić.
Dlaczego zatem są takie choroby jak np.
autyzm? Pewnego rodzaju kod genetyczny
mamy narzucony odgórnie. Fukuyama
mówi, że, z tego co pamiętam, rozkłada się
to, mniej więcej, 60-40%. W 60% jesteśmy
ukształtowani przez środowisko, w 40%
przez nasz kod genetyczny.

Dokładnie, wszyscy rodzimy się z pewnymi
predyspozycjami. Nie porównywałbym jednak
autyzmu z psychopatią. Mamy predyspozycje,
ale może nie włączyłyby się one w negatywnej
wersji, jeśli nie nasze doświadczenia.
Częścią mojego problemu z terapią, było
to, że nadal posługują się tam modelem kleinowskim psychoanalizy, który jest zupełnie
niewspółmierny do naszej obecnej wiedzy
psychologicznej. Dzieci w tym modelu są pełne agresji i złości w wieku 6 miesięcy. Wiemy,
że, z biologicznego punktu widzenia, to jest po
prostu niemożliwe. Obwinianie dziecka jest
wbudowane w psychoanalizę. Zawsze się z tym
nie zgadzałem. Było to dla mnie wyjątko-

MAM OBSESJĘ NA PUNKCIE ŚMIERCI

wo trudne, bo w tym modelu czujesz się wiecznie atakowany. To dość skomplikowane, bo
córka Melanii Klein powiesiła się, więc w pewien sposób zawsze czułem, że cała ta teoria
ma na celu usprawiedliwić jej kiepskie zdolności rodzicielskie. Jest to dość kontrowersyjny
punkt widzenia. Mam ambiwalentny stosunek
do terapii, dlatego też zrezygnowałem ze studiowania jej. Częściowo dlatego, że zdecydowałem się na bycie pisarzem, ale częściowo
dlatego, że przestałem w to po prostu wierzyć.
I wciąż nie wierzę.

Dla mnie to było bardziej związane ze strukturą greckiej tragedii. Próbowałem napisać
współczesną tragedię. Jest mnóstwo powiązań w mojej głowie pomiędzy grecką tragedią
a historią detektywistyczną. Często bohater
tragedii próbuje rozwiązać jakąś zagadkę.
W „Królu Edypie” Edyp jest detektywem,
który odkrywa, że to z jego powodu spadła
klątwa na miasto. W „Boginiach” chciałem
przenieść Mariannę z miejsca kompletnego
zaślepienia na początku powieści do jasności
pod koniec, kiedy to zaczęła widzieć wszystko klarownie.
Jest to trochę bardziej optymistyczne
jednak niż tragedia grecka. Jest element
szoku, nie ma happy-endu, wszyscy
są po prostu trochę bardziej zniszczeni
psychicznie.

Dokładnie. To jest też element gatunkowy.
Zawsze staram się wprowadzić swego rodzaju
przeniesienie do wszystkiego co piszę. To jest
trudne, jeśli musisz tak żonglować postaciami. To była trudna książka do napisania.
Jest w niej dużo śmierci to na pewno.
Każda postać ma jakąś relację do śmierci.
Wydaje się to podejrzane.

Tak, mam obsesję na punkcie śmierci. To cecha wspólna wszystkich ludzi. Nie wiem do
końca dlaczego, ale zawsze tak miałem.
Dlatego zatem postaci w Twoich książkach
są, niekoniecznie blisko śmierci, ale
napisane śmiercią?

Nie wiem, naprawdę. Dużo myślałem o tym.
Ludzie mi bliscy także umarli, wiadomo, że to
zmienia człowieka.
Odnosisz się także często do mitów
greckich…

Tak! To zresztą nie tylko ja, jest znaczący
trend w odświeżaniu mitów w koncepcji femi-

Fot: Jakub Celej

Widać, że w to już nie wierzysz.
W momencie bowiem, gdy główna
bohaterka, terapeutka, próbowała
skorzystać ze swojej super-umiejętności
pod sam koniec książki to poległa
z kretesem.

nistycznej czy psychologicznej. Wielu pisarzy
to robi, w większości są to kobiety. Czy mówi
nam to zatem, że mity są uniwersalny i potężne, że można je dowolnie składać i rozkładać,
a nadal będą tworzyć spójną historię?
Może z nimi walczą? Może dekonstruują
mity od środka?

Odpowiedziałbym wtedy, że mit nie został
zniszczony w takim razie. Mit wciąż działa.
Mit wciąż działa, bo im się nie udało, czy
dlatego, że im się właśnie powiodło?

Wydaje mi się, że to nie jest zależne od nich.
Mit działa, bo ludzie nie zmienili się zasadniczo w ciągu trzech tysięcy lat.
Jesteśmy trochę wyżsi.

[Śmiech] Tak, jesteśmy trochę wyżsi. Gdy
jednak spojrzysz na dzieła Eurypidesa to
zrozumiesz, że był on geniuszem, ponieważ
pisał w świecie przed-psychologicznym,
bez żadnego słownictwa czy wiedzy psychologicznej, którą mamy współcześnie,
a jednak był w stanie dokładnie oddać portrety psychologiczne swoje postaci zgodnie
z naszą wiedzą obecnie. Pokazuje nam to,
że nawet przed psychologią, psychologia
istniała. Właśnie do tego odnoszą się mity.
Do tych głębokich psychologicznych stanów. Myślę zatem, że niezależnie od tego
jak bardzo chciałoby się z tym walczyć, to
wciąż działa jako opowieść.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Wiem, jednakże chciałbym nawiązać do
filozofii współczesnej i metafizyki obecności,
z którą to podobno walczymy, ponieważ
zastopowało to, według niektórych, nasz
rozwój przez ostatnie dwa tysiące lat
z kawałkiem. Chodzi o to, że jesteśmy my,
którzy postrzegamy siebie i jeszcze jest
trzeci podmiot, który postrzega tę zależność.
Jest to podstawą np. chrześcijaństwa i wielu
opresyjnych systemów, jak twierdzą. Myślę,
że jest pewien trend we współczesnej myśli,
który stara się właśnie tak funkcjonować.
Zauważyłeś może coś takiego?

Zazwyczaj odnoszę się do opowieści niż interpretacji. To ciekawe, co mówisz. Można to odnieść także do bogów, czy tego, że Marianna
czuje się wiecznie obserwowana. Ale to tylko
konstrukt w naszym umyśle.
Który został tam wprowadzony.

Albo był tam zawsze.
Pewnie nigdy się nie dowiemy.

Pewnie nie. Niemniej, słyszałem, że ktoś kiedyś
odkrył gen boga w ludzkim umyśle. Nie wiem
na ile to prawda.
Naprawdę? To byłoby ciekawe.

Smutne prawdopodobnie. By nie zajmować już
za dużo czasu, dziękuję za rozmowę, dowiedziałem się z niej całkiem sporo.
Dziękuję.
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SEBA STI A N KU LIS

SPOŁECZEŃST WO J EST

JA K OGRÓD
BIORÓŻNORODNOŚĆ, ŻYCIE I NATURA TO S ŁOWA, KTÓRYMI DZIELI SIĘ ZE ŚWIATEM. WIĘKSZOŚĆ
CZASU SPĘDZA W OGRODZIE, KTÓRY JEST JEGO RAJEM I OSTOJĄ. EDUKUJE, RADZI, S ŁUŻY
POMOCĄ SWOIM OBSERWATOROM, KTÓRZY NIE MAJĄ RĘKI DO UPRAWY ROŚLIN. AUTOR
BLOGA @ROŚLINNEPORADY, TWÓRCA BIBLII OGRODNICTWA, KTÓREJ PREMIERA WKRÓTCE
– SEBASTIAN KULIS – O RÓŻNORODNOŚCI I „OGRODZIE NA CZTERY PORY ROKU”.
TEKST Patrycja Zwolińska ZDJĘCIA Maja Tybel

SPOŁECZEŃSTWO JEST JAK OGRÓD

wydawałem były dość skromne w porównaniu do tej. Robiłem je po prostu na małą skalę,
trafiały tylko do paru sklepów w dużych miastach. Zawsze się starałem, aby moje książki
były wartościowe, jeśli chodzi o treść i oprawę
graficzną. Cieszę się, że mogłem napisać tę
książkę na spokojnie, współpracować z wieloma wspaniałymi ludźmi.
Żyjemy w dość dziwnych czasach, więc nie
sposób nie zapytać Cię o pandemię. Jak
wpłynęła na pracę nad książką i na Ciebie?

Pandemia nie zmieniła mojej pracy, bo zawsze przebywałem dużo na zewnątrz. Po
prostu mnie zdołowała przez ilość wyprodukowanych jednorazowych rzeczy, od których
jeszcze niedawno odchodziliśmy. Pandemia
zmieniła też datę premiery mojej książki
o dwa tygodnie (na 13.09.2021), z powodu braków materiałów drukarskich.
W 2015 r. założyłeś na Instagramie
konto @roślinneporady. Stworzyłeś tam
społeczność, z którą dzielisz się swoją
wiedzą o naturze. Czy to właśnie dla tych
osób jest przeznaczona nowa książka, czy
może dla kogoś jeszcze?

Jesień to czas, gdy natura powoli układa się
do snu, aby móc się w pełni zregenerować.
Czy właśnie dlatego nie przepadasz za tą
porą roku? Dlatego, że mniej się wtedy
dzieje w ogrodzie?

Nie lubię jesieni, bo to oznacza, że zaraz będzie zima, za którą bardzo nie przepadam.
Jest długo ciemno, wszystko za oknem jest
martwe. Nie powiem, że się wtedy nudzę, ale
wolałbym siedzieć w ogrodzie. Chciałbym
udać się na odpoczynek razem z naturą, niestety muszę zimą dużo pracować przed komputerem, czego bardzo nie lubię.
Zgadzasz się z tym, że każda pora roku jest
wyjątkowa na swój sposób?

Tak, oczywiście. To też jest super, że możemy ich doświadczać. W południowej Europie mamy już tylko dwie pory roku, więc
to, że mamy te cztery (jeszcze), jest czymś
wyjątkowym.
Powiedz mi, jak to jest, że mając 28 lat
masz prawie 10 – letnie doświadczenie
w pracy z naturą.

- Natura zaczęła mnie szybko fascynować.
W moim domu rodzinnym mieliśmy ogród,
który był nieużywany, więc mogłem go przekształcić w swoje pole eksperymentalne. I tak
to już się dzieje 10 lat.

Podobno po maturze wydawałeś
większość oszczędności na ziemię, nasiona
i rzeczy ogrodnicze. Ludzie w tym wieku
w większości myślą o zabawie.

- To nie jest tak, że ja o tym nie myślałem.
Miałem naturę pod nosem, a nie każdy ma to
szczęście. Zawsze całe życie spędzałem na łonie przyrody, więc myślę, że to był po prostu
taki kolejny etap mojego rozwoju.
Jesteśmy tuż przed premierą Twojej nowej
książki „Ogród na cztery pory roku”.
Napisałeś, że jest to Twoje „najważniejsze
dzieło w życiu”. Dlaczego?

- Pewnie kolejna książka też będzie najważniejsza (śmiech). Wcześniejsze książki, które

Nie lubię określenia, że książka jest dla
wszystkich, ale chciałbym by była. Jest dla
wszystkich, którzy chcą coś zmienić. Chcę
pokazać tą książką, że musimy myśleć o ogrodach jako o czymś, co powinniśmy oddać naturze, której to wszystko zabraliśmy. Możemy
to zrobić mając nawet tylko balkon, czy też
małe podwórko. Wszędzie da się coś uprawiać
i wspierać naturę.
Książka jest podzielona na pory roku,
z wyodrębnieniem 12 miesięcy. Zaczyna się
jednak zaskakująco, bo nie od stycznia, a od
lutego, którego w dodatku przydzieliłeś do
wiosny. Wytłumaczysz nam, co się kryje
pod taką kolejnością?

W ogrodzie trzeba myśleć co najmniej miesiąc w przód. Marzec to wiosna kalendarzowa, więc jeśli chcemy się do niej przygotować, to dobrze mieć zapas czasu, aby dobrze
wszystko zaplanować. Chcę też pokazać, że

N IE LU BIĘ J ESIEN I, BO TO
OZ NACZA, ŻE ZA R A Z BĘDZIE
ZI M A, ZA KTÓR Ą BA R DZO N IE
PR ZEPA DA M. J EST DŁUGO
CIEM NO, WSZ YSTKO ZA
OK N EM J EST M A RT W E.
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przez cały rok jest coś do zrobienia w ogrodzie, dzięki czemu możemy się przysłużyć
naturze. Luty jest nowym początkiem i wybudzaniem, gdzie obserwując przyrodę można
dostrzec dużo drobnych zmian.
W swojej książce używasz określenia
„ogród pozbawiony życia”. Co się pod nim
kryje i dlaczego my – ludzie XXI wieku tak
często uśmiercamy naturę?

Ogród pozbawiony życia to ogród, który składa się żywopłotu, tui i trawnika. Im mamy
więcej różnych roślin, tym więcej mamy życia. Tam, gdzie nie ma różnorodności, to jak
domestos wylany na naturę. Wzięło się to
z amerykańskich ideałów o identycznych,
nudnych ogrodach, w których trawnik zawsze musi być krótko przystrzyżony. Ogród
się cały czas zmienia, ma inne kolory i kształty i to jest w nim najpiękniejsze.
Twierdzisz, że byłeś „winien naturze
napisania tej książki”. Co takiego jej
zawdzięczasz?

Wszystko, po prostu dobre życie.
Na co dzień mieszkasz w Danii, jednak
postanowiłeś wydać książkę dla polskich
czytelników. W jaki sposób ma ona być
„jednym z ziaren dobra” w Polsce?

Mam nadzieję, że jeśli się nauczymy, że różnorodność jest dobra, to możemy przestaniemy
być wrogimi dla innych ludzi, bo są inni od
nas. Jest dużo osób, które sieją też to dobro

w kraju, więc może uda mi się zmienić myślenie o ogrodach, naturze i społeczeństwie, bo
wszyscy jesteśmy tym samym.
Wszyscy należymy do tej samej Matki Ziemi.

Dokładnie. Tak samo jak ogród, jeśli społeczeństwo będzie różnorodne – wtedy będzie zdrowe.
Myślisz, że jest jakaś nadzieja, by ludzkość
powróciła do korzeni i zaczęła traktować
naturę z miłością?

Chcę widzieć tę nadzieję, bo boję się, że będzie inaczej. To pojedyncze jednostki zmieniają planetę w jakieś bagno, więc tak samo
pojedyncze jednostki mogą zrobić z niej dobre miejsce. Często zakładamy, że samemu
nic nie zrobimy. Jeśli ludzie stwierdzą, że
mogą coś zmienić, to to zmienią. Jestem tylko ogrodnikiem, a dzięki moim przekazom
ludzie zaczęli patrzeć inaczej na ogrody i siać
łąki. Jestem tylko jedną osobą, a już wpłynąłem na parę innych. Na pewno się da, tylko
trzeba w to uwierzyć.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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W EEK EN DOW Y R ELA KS
W ELEGA NCK I M STY LU

SĄ TAKIE MIEJSCA, GDZIE CZUJESZ SIĘ
WYJĄTKOWO, NIC NIE ROBIĄC. WPŁYWA
NA TO SAMA ATMOSFERA MIEJSCA,
WYSTRÓJ WNĘTRZ ODPOWIADAJĄCY
TWOJEJ ESTETYCE, OKOLICZNOŚCI I CEL,
Z KTÓRYM PRZYBYWASZ. TO STAN, JAKI
MOŻESZ OSIĄGNĄĆ WYRYWAJĄC SIĘ
NA WEEKEND Z DOMU I ZATRZYMUJĄC
SIĘ W FAJNYM HOTELU. TAKIM JAK
VIENNA HOUSE, KTÓRE ZNAJDZIESZ
W WARSZAWIE, KRAKOWIE, ŁODZI,
KATOWICACH CZY MIĘDZYZDROJACH.
TE DESIGNERSKIE OBIEKTY ZASKAKUJĄ
NIE TYLKO WYSOKIM STANDARDEM,
ALE RÓWNIEŻ SWOBODNĄ ATMOSFERĄ
I NIESAMOWITYM ŚNIADANIEM.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

WEEKENDOWY RELAKS...

To

, co jest ciekawe w hotelach Vienna
House to fakt, że każdy obiekt jest
inny, a mimo tego łączy je wspólny
klimat i podejście do gościa. Na przykład łódzki hotel mieści się w budynku z czerwonej cegły, w XIX-wiecznej fabryce, tuż obok centrum
handlowo-kulturalnego Manufaktura, niedaleko słynnej Piotrkowskiej. Z kolei budynek Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje przypomina kształtem statek, dzięki czemu każdy
pokój ma widok na morze. Vienna House Andel’s Cracow to nowoczesny budynek, który
wyróżniony jest ekologicznym certyfikatem,
a Vienna House Mokotow Warsaw zaskakuje
modernistyczną architekturą i nowoczesnym
designem wnętrz. Co ważne – wnętrza hoteli
Vienna House przepełnione są zielenią. Warszawska restauracja nawet nazywa się Greenhouse i przypomina szklarnię. W każdym
z hoteli można wziąć ze sobą do pokoju roślinkę doniczkową, która dodatkowo umili pobyt.
A że ekologia jest bliska sercu całego zespołu
– goście rezygnując ze sprzątania w czasie pobytu, otrzymują od hotelu upominek.
Lokalizacja to mocna strona wszystkich
obiektów sieci – w Krakowie hotele znajdziesz
tuż przy Starym Mieście, w Katowicach niedaleko Spodka, w Warszawie w samym centrum
biznesowej dzielnicy, a w Międzyzdrojach –
nad samym morzem. Dzięki temu hotele te są
świetną bazą wypadową do zwiedzania miasta.
Dzięki udogodnieniom dla rodzin z dziećmi,
bogatemu wyposażeniu i takim drobnostkom,
jak chociażby zestaw do parzenia kawy i herbaty w pokojach – Twoja walizka nie będzie pękać
w szwach! A nawet jak czegoś zapomniesz, na
pewno na recepcji pomogą uzupełnić braki.
Co jeszcze jest silną stroną Vienna House,
co sprawia, że wybór tych hoteli na weekendowy wypad to dobry pomysł? Śniadania! Nawet w Vienna House Easy Cracow, który jest
obiektem bardziej ekonomicznym, na pewno
nie wyjdziesz głodny z porannej uczty. W bufecie zawsze znajdziesz bogaty wybór dodatków
do kanapek, dań na ciepło, składników do wymarzonego musli. Nie brakuje propozycji dla
wegan czy osób na diecie bezglutenowej czy
bezlaktozowej. Do tego pachnąca kawa i słod-

kości na deser. Dzieci też znajdą swoje ulubione
przysmaki – parówki, jajecznicę, skomponują
sobie kanapkę z nutellą albo wybiorą zdrowszy
jogurt z chia domowej roboty. W Vienna House Easy Katowice możesz nawet samodzielnie wycisnąć sok owocowo-warzywny!
Vienna House to miejsca, gdzie zachowana
jest idealna harmonia pomiędzy spokojem biz-

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

nesowego obiektu, a hotelem przyjaznym dzieciom i rodzinie. Dzieci otrzymują na dzień dobry upominek od chochlika Joh, rodzice mogą
zarezerwować bezpłatnie łóżeczko, wanienkę
czy zatyczki do kontaktów, a dorośli cieszyć
się z szybkiego WiFi, strefy fitness i wellness
czy ekologicznych kosmetyków pielęgnacyjnych w łazienkach. Doświadczony zespół dba
o komfort i spokój gości, co przydaje się po
całym dniu zwiedzania! I nie musisz martwić
się o sprzątanie, gotowanie czy ścielenie łóżek.
Dlatego właśnie warto wybrać się na taki citybreak, weekend w innym mieście. Wspólnie
możecie spędzić czas, odkryć nowe zakątki
miasta i cieszyć się czasem wolnym.
I na koniec jeszcze dwie wskazówki: Nie
musisz zostawiać swojego pupila w domu –
Vienna House jest również przyjazne zwierzakom. I zrób rezerwację bezpośrednio przez
www.viennahouse.com – znajdziesz tam atrakcyjne promocje i możliwość wcześniejszego
zameldowania i późniejszego wymeldowania.
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CZA R N E ZŁOTO PODK A R PACI A
– O POCZĄTK ACH W Y DOBYCI A ROPY NA F TOW EJ
ROPA NAFTOWA KOJARZY SIĘ DZISIAJ GŁÓWNIE ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI, ROSJĄ I ARABIĄ SAUDYJSKĄ. MAŁO KTO
WIE, ŻE PIERWSZA KOPALNIA TEGO SUROWCA POWSTAŁA NA ZIEMIACH POLSKICH. NIEOFICJALNIE POLSKICH, BO W DRUGIEJ
POŁOWIE XIX WIEKU NA MAPACH RZECZPOSPOLITEJ NIE BYŁO. PIERWSZA KOPALNIA, W KTÓREJ WYDOBYCIE CZARNEGO ZŁOTA
ODBYWAŁO SIĘ NA PRZEMYSŁOWĄ SKALĘ, ZAŁOŻONA ZOSTAŁA BÓBRCE, DZISIAJ PODKARPACKIEJ, WTEDY GALICYJSKIEJ.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

B

óbrka to niewielka miejscowość leżąca w gminie Chorkówka, położona 15
kilometrów od Krosna. Licząca sobie
ponad 600 lat miejscowość, za sprawą zmysłu do interesów trójki szlachciców, stała się
jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków wydobycia ropy naftowej i epicentrum
pionierskich w skali europejskiej (a niekiedy
światowej) rozwiązań wydobywczych i rafineryjnych. Zjeżdżano do niej poszukując pracy
i bogactwa. Współcześnie, chociaż ustąpiła

dzisiejszym gigantom przemysłu petrochemicznego, znana jest jako kolebka europejskiego szału naftowego XIX wieku.

PIERWSZE WIELKIE
ODKRYCIE

Wszystko zaczęło się od jednego człowieka.
Ignacy Łukasiewicz urodził się we wsi Zaduszniki, w 1822 roku, jako syn Józefa i Apolonii.
Jego rodzice pochodzili z zubożałych szlacheckich rodzin i posiadali niewielki majątek,

przez co młody Ignacy zatrudnił się w aptece,
najpierw w Łańcucie, następnie w Rzeszowie.
Tam został członkiem tajnej patriotycznej
organizacji, aresztowany pod zarzutem nielegalnej działalności przeciwko władzom austriackim i wtrącony na dwa lata do więzienia.
Po odzyskaniu wolności w 1948 roku, Łukasiewicz ponownie zatrudnił się w aptece, tym
razem we Lwowie – apteka nazywała się „Pod
Złotą Gwiazdą” i należała do Piotra Mikolascha. Niedługo później Łukasiewicz podjął

C Z ARNE ZŁOTO PODK ARPACIA

J EDE N Z NA J BA R DZ I E J
P OŻ Ą DA N YC H S U ROWC ÓW
NA Ś W I E C I E W YS T ĘP OWA Ł
NA T ER E NAC H P ODK A R PAC I A
JA K OL E J S K A L N Y.
studia na uniwersytetach w Wiedniu i w Krakowie, by w 1852 roku uzyskać tytuł magistra
farmacji i wrócić do lwowskiej apteki. Tam, razem z Janem Zehem prowadzili eksperymenty z ropą naftową, w wyniku których powstał
destylat, wykorzystany do produkcji lamp –
naftę dostarczali Łukasiewicz i Zeh, obudowa
była natomiast dziełem Adama Bratkowskiego, lwowskiego blacharza. Wynalazek trójki
Polaków wykorzystywano na całym świecie
– wyparła je dopiero żarówka.

było założenie pierwszej w Europie destylarni
ropy naftowej w Ulaszowicach.

SKROMNY PIONIER
Pomimo tego, że pierwsze studnie wykopywano ręcznie, interes kwitł. Łukasiewicz szukał
sposobów na unowocześnianie kopalń i destylarni, współpracując z fachowcami z dziedzin geologii i wiertnictwa, a także wykorzystując do wiercenia studni maszyny parowe.
Zatrudniał przy tym lokalnych mieszkańców,

CENNY OLEJ
Jeden z najbardziej pożądanych surowców na
świecie występował na terenach Podkarpacia
jak olej skalny. Lżejszy od wody, wypływał ze
skał i unosił się na powierzchni wody tworząc
kałuże, które łebacy – pierwsi zbieracze ropy
– pozyskiwali olej za pomocą związanych ze
sobą włosów z końskiego ogona, traw lub zwyczajnych szmat, które wyżymano do wiader,
a następnie zlewano do beczek. O cennych
złożach skalnego oleju wiedział Tytus Trzecieski i zaprosił on na Podkarpacie Łukasiewicz.
Ten, widząc potencjał w nafcie i po wycofaniu
się z interesu Jana Zeha, pod koniec 1953 roku
przeniósł się w okolice Gorlic licząc na to, że
uda mi się wydobywać ropę na skalę światową. Rok 1954 był rokiem założenia pierwszej
kopalni ropy naftowej – wykopano wówczas
ręcznie pierwsze studnie, a już w 1855 roku
natrafiono w jednej z nich na duży przypływ
czarnego złota. Łukasiewicz i Trzecieski weszli w spółkę z właścicielem wsi Bóbrka, Karolem Klobassą. Następstwem tej współpracy
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

poprawiając byt wielu rodzinom zamieszkujących te galicyjskie tereny i otaczając swoich robotników opieką finansową w postaci systemu
ubezpieczeń. Nie zapominał również o całych
społecznościach, fundując budowy nowych kościołów, dróg, mostów oraz szkół, w tym Szkołę
Koronkarską dla dziewcząt. Z inicjatywy jego
spółki, dzięki odkryciu złóż wody solankowej, powstały nawet darmowe uzdrowiska dla
mieszkańców okolicznych wsi. Łukasiewicz
stał także na czele Krajowego Towarzystwa Naftowego, brał czynny udział w reklamowaniu
produktów powstałych przy użyciu ropy naftowej, jeżdżąc z nimi i prezentując je w sklepach
i na wystawach w Warszawie czy w Wiedniu.

WYCZERPANE ZŁOŻA
Ignacy Łukasiewicz nie został potentatem
na rynku ropy znanym na całym świecie.
Wręcz przeciwnie – największą sławą cieszył się na Podkarpaciu, gdzie ceniono go
za sprawiedliwe traktowanie pracowników,
skromność i ciągłą chęć unowocześniania
oraz udoskonalenia metod wydobycia ropy
naftowej. Niestety, wyczerpujące się powoli
złoża oleju skalnego sprawiły, że niewielkie
galicyjskie Podkarpacie, musiało ustąpić takim państwom jak Stany Zjednoczone. Nie
zmienia to jednak faktu, że to właśnie małe
wioski na dzisiejszym Podkarpaciu były
świadkami narodzenia się jednej z najbogatszych rynków na świecie, a Łukasiewicz jego
europejskim pionierem. Do tej pory w Bóbrce zobaczyć można „Franka” – najstarszy
(i czynny!) szyb naftowy, który liczy już sobie już ponad 150 lat. Gdy się przy nim stoi,
czuć jeszcze zapach ropy, którą w XIX wieku
pachniało całe Podkarpacie.
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W E E K E N D OW Y R E L A K S
NA OSTROW IE TU MSK I M
- 5 MIEJSC, KTÓRE 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!
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

1. HISTORYCZNY SPACER
Idealnym rozpoczęciem weekendowego relaksu 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 Piaskową i stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych elementów tej części Wrocławia.
Panuje tu bardzo romantyczny nastrój, a uroku dodaje widok z katedrą w tle. Stąd można wyruszyć dalej, by zobaczyć najbardziej
znane i cenione obiekty w okolicy, takie jak
kościół Świętego Krzyża wraz z klimatycz-

THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
Pl. Katedralny 8, Ostrów Tumski, Wrocław
T. +48 71 72 73 100
M. hotel@thebridgewroclaw.pl
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nym placem Kościelnym, Katedrę Św. Jana
Chrzciciela (z największymi organami w Polsce) i sąsiadujący z nią Kościół Św. Idziego
(najstarszy kościół we Wrocławiu).

2. OGRÓD PAPIESKI
Z WIDOKIEM NA ODRĘ
Na ulicy Katedralnej, tuż za Papieskim Wydziałem 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, fontanna, mała pergola z kamiennym stołem, posąg
św. Marii Magdaleny i przede wszystkim fantastyczny widok na Odrę. Przy ogrodzie działa
również kawiarnia. To miejsce pozwoli nasycić się atmosferą Ostrowa Tumskiego i chwilą
weekendowego wytchnienia.

3. OGRÓD BOTANICZNY
W ROZKWICIE
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 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 obrębie Ostrowa Tumskiego, po północnej stronie
katedry Św. Jana Chrzciciela. Bilet normalny
kosztuje 20 zł, a ulgowy 10 zł.

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.
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Obecnie w ogrodzie kwitnie wiele roślin, na
pewno warto zwrócić uwagę na kwitnące kapturnice, ale też rośliny owadożerne jak rosiczki czy
muchołówki. Na stawach kwitną obficie grzybienie, popularnie zwane liliami wodnymi. Ponadto
w okresie lipca i sierpnia szczególnie okazale prezentują się hortensje i ozdobne krzewy.
Wybierając się na zwiedzanie Ogrodu Botanicznego, warto sprawdzić nadchodzące
wydarzenia: 8 sierpnia planowany jest „Dzień
Pszczoły” (impreza związana z upowszechnianiem wiedzy o pszczołach i edukowanie
o zagrożeniach dotyczących masowego
zmniejszania populacji pożytecznych owadów zapylających), a 22 sierpnia odbędzie
się „Hortensjowy zawrót głowy", czyli spacer
z motywem przewodnim, któremu towarzyszyć będzie kiermasz.

4. PYSZNE JEDZENIE
W ostatnim czasie Ostrów Tumski coraz mocniej zaznacza swoją obecność na wrocławskim
rynku gastronomicznym. Pojawiło się kilka
nowych restauracji i kawiarni ze sporym potencjałem i pięknym widokiem. Warto zajrzeć
na przykład do Restauracji Craft, znanej z sezonowego menu oraz rzemieślniczego podejścia
do kuchni, które ma swoje odzwierciedlenie we
wnętrzu, a także autorskich koktajli serwowanych przy barze. Wizyta w tej restauracji może
też być okazją do podejrzenia rytuału ręcznego
zapalania ulicznych latarni gazowych przez tajemniczą postać w czarnym kapeluszu i pelery-

nie. Polecamy zająć stolik przy oknie i wypatrywać latarnika przed zmierzchem!

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

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

się w gotyckie otoczenie Placu Katedralnego dzięki architekturze pełnej historycznych
nawiązań. Hotel dysponuje również ogrodem
otwartym dla mieszkańców.
Aby jeszcze lepiej poznać Ostrów Tumski, warto zatrzymać się w jednym z apartamentów, z których roztaczają się spektakularne 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 Wrocławiem, na przykład biskupa wrocławskiego Andreasa Jerina czy dziedziczkę Wilczyc
Therese Magdalene Hochberg.

WEEKENDOWY RELAKS...

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 REA L VA LUE 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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OCHRA
I MIĘKKOŚĆ.

HOTEL
VESPER
HOUSE

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

VESPER HOUSE HOTEL

K

ojąca paleta kolorystyczna, bazująca
na miękkich beżach i odcieniach naturalnego drewna to zawsze rozwiązanie 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 inspiracji 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 ułożeniu w klasyczną jodełkę. W tej bezpiecznej, kojącej palecie łagodnie zaznaczają się
odcienie szarego błękitu, granatu i ochry,
budując swobodny, sprzyjający odpoczynkowi nastrój. Akcenty w spokojnym, ciemnym odcieniu czerwieni nadają przestrzeni
plastyczności i głębi. Jednak to, co w projekcie jest elementem decydującym o jego
unikatowości, to wykorzystanie tekstur
i struktur oraz nadanie całości niezwykle
zmysłowego charakteru poprzez inspirację tkaninami i wykorzystanie różnego rodzaju splotów. Przemyślany wybór kolorów
komplementują grafiki, nawiązujące nie
tylko do palety barw, ale także do kompozycji tekstur.

MAGIA TKANIN
Tapety o grafice inspirowanej drzeworytem,
a dzięki temu nadające powierzchni ścian
niezwykle ciekawą strukturę, grają z zagłówkami, tapicerowanym tkaniną o grubym splocie. Abażury lamp, także wykonane 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 rękodziełem. Jeszcze silniej ton nadają wykładziny 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 wykładziny o dużym wzorze, który optycznie
miał powiększyć wnętrze. Wybór kolekcji
Canvas Collage nasunął się nam niemal
od razu – ta wykładzina ma niepowtarzalny charakter, przypomina ciepły koc na
zimowe wieczory, takie miały być wnętrza
VESPER – miejskiego hotelu o domowym

...DZ I ĘK I M Ą DR E M U,
PR Z E M YŚ L A N E M U PROJ EKT OW I,
U DA Ł O S I Ę UZ YS K AĆ W N Ę T R Z A
O NOWO C Z E S N Y M C H A R A KT ER Z E ,
A L E J EDNO 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 EK
I O P ONA D C Z A S OW E J S T Y L I S T YC E .

nastroju. Wraz z panią inwestor zdecydowaliśmy się kolorystycznie podzielić pokoje na
dwa typy. Przy takim zabiegu naturalnym
działaniem jest zmiana wykładziny i tekstyliów, przy pozostawieniu identycznych
kolorów okładzin drewnianych i mebli. Do
tego zabiegu użyliśmy print Paper Silk z kolekcji Arts & Crafts – to wykładzina wyrazista i jednocześnie tajemnicza - przypomina
powiększone pod mikroskopem botaniczne
wzory, pasowała idealnie.
Czerwienie i beże Canvas, kontrast granatu Paper Silk – decyzja, która ustawiła nam
od początku wnętrza hotelu i sprawiła że
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

pokoje różnią się, ale nie nudzą, pozostają
spójne” – opowiada o projekcie Magdalena
Szkarłat-Meszczyńska, właścicielka pracowni Kolorplus, autorka projektu.
„Goście bardzo doceniają projekt wnętrz
hotelu Vesper House. W hotelach butikowych, o małych przestrzeniach, często
problemem jest przeładowanie i nadmiar.
Tutaj, dzięki mądremu, przemyślanemu
projektowi, udało się uzyskać wnętrza o nowoczesnym charakterze, ale jednocześnie
przytulne, ułatwiające odpoczynek i o ponadczasowej stylistyce” – dodaje Anna Gajewska, właścicielka hotelu.

VITA CENTRUM PERFECT DIET
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kontakt@vitacentrum.eu | www.vitacentrum.eu
tel.500490046
84-240 Reda, ul. Obwodowa 29B/U2
www.facebook.com/VitaDietCatering
www.instagram.com/vitacentrum/

TUŻ PRZED ROZPOC ZĘCIEM
RO KU SZKOLN EGO
JA K D IE TĄ W P ŁY N ĄĆ N A N AU K Ę DZ IEC K A
I P O W R ÓT D O Z D R O W I A Z W I Ą Z A N Y Z P O
PA N D E M I C Z N Ą OT Y ŁO Ś C I Ą U DZ IEC I ?
TEKST Ewa Janusz Dietetyk EstroVita ZDJĘCIE cottonbro / Pexels.com

SYLWIA
BEYER-WYGOŃSKA
Pomagam pacjentom z kłopotami żywieniowym.

W

raz z rozpoczęciem roku szkolnego, nasze pociechy wrócą do szkoły, a przed nami jedno z największych wyzwań – zadbanie o to, by wszędzie
były na czas, jadły zdrowo i ciepło się ubierały. Jesień tuż tuż a przed uczniami pierwsze
klasówki. Dlatego też dzisiaj my przygotowaliśmy 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 największą uwagę. Po okresie pandemii nasze
pociech, w dużej części dopadła nadwaga
lub nawet otyłość, jest to bardzo widoczne
wśród dzieci przemieszczających się ulicami. Bardzo zła dieta, zastępowanie posiłków
wysokokalorycznymi przekąskami, jedzenie
często kompulsywne, brak ruchu i wiele innych składowy dało nam obrazek nowej choroby jaką jest otyłość dziecięca. Przed rozpoczęciem roku szkolnego zatem, przedstawię
najważniejsze zasady, aby nasze dzieci wróciły do zdrowia i pełnej sprawności.

REGULARNOŚĆ

Nie bez przyczyny ktoś wymyślił, że spożywanie 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 zmęczenia, wywołuje irytację i sprawia, że mamy
gorszy nastrój. Dlatego też nawet jeżeli uczeń
musi spędzić osiem godzin w szkole, ważne jest to by się nim zaopiekować i sprawić,
że w ciągu dnia nie tylko zje drugie śniadanie, ale też po południu zje obiad. Istotę tego
problemu widać w praktyce, jeżeli dzień zaczynamy o siódmej rano śniadaniem, a drugie śniadanie skonsumujemy o 11, to fundowanie sobie przerwy od tego czasu do 17-18
godziny nie tylko nie jest najlepszym pomysłem, co jest po prostu niezdrowe. A to w tym
czasie dzieci wracają ze szkoły i mierzą się
nieraz z deszczem, dużymi zmianami temperatury i zarazkami. Najłatwiej rozwiązać

TUŻ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO

to jedzeniem własnego, przyniesionych
z domu II śniadanie, owoców, warzyw pokrojonych w paski, zdrowej kanapki, czy
nawet pomidorki koktajlowe i dwa kabanoski 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 włożyć dziecku do plecaka. Oczywiście można
też skorzystać z profesjonalnych firm cateringowych, które w najlepszy sposób przygotują posiłki dla Twojego dziecka. Tu należy bardzo zwrócić uwagę na jakość oferty,
obecności dietetyka w tej firmie i możliwości 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 pomarańczę 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 wędliną. 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 potrzebuje pełnego profilu aminokwasów, witamin
i makroskładników – białka, węglowodanów
prostych, jak i złożonych oraz tłuszczy. Z dwojga 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 poczucie 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.

POLECA M N IE ROBIĆ N IC NA SIŁĘ.
NA JGOR ZEJ J EST, GDY DZIECKO
CZ UJ Ę PR ESJ Ę, W IĘC ZA M I A ST
TEGO WA RTO DAWAĆ DOBRY
PR Z Y K Ł A D – J EŚĆ SA M EM U.
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 zaserwować zupę lub pozwolić na to, by dziecko
do obiadu koniecznie zjadło kawałek wybranego przez siebie warzywa np. ogórka, sałaty,
czy papryki. Jeżeli my w domu spożywamy
warzywa to nasze dzieci będą to robiły z zasady 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 prostu 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 będzie 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 zasady są niezbędne do dobrego funkcjonowania.
A dzieci tak, jak muszą wiedzieć, co to znaczy
dobra zabawa, tak też przyda im się świadomość 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 pamiętają o odpowiedniej dawce Witaminy D
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

w diecie dziecka, w ciągu dnia i o tym, by kwasy Omega-3 były w odpowiedniej ilości. Nie ma
nic złego w dążeniu do ideału. Mimo to, pamiętajmy o tym, że dobre nawyki żywieniowe zaczynają się u podstaw i jak sama nazwa
wskazuje nawyki mają być dobre, nie idealne.
Dlatego lepiej zrobić dziecku do szkoły kanapki, 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 suplementów 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 schemat 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 organizm będzie zmagał się z niedoborami witamin i minerałów. A tego przecież nie chcemy,

PODSUMOWUJĄC

Sama jestem mamą i choć chcę dla moich dzieci jak najlepiej, to wiem, że pogodzenie wszystkich obowiązków z serwowaniem
codziennie wyliczonych posiłków oraz dwudaniowego obiadu, to jazda bez trzymanki.
Dlatego zamiast tego stawiam na regularność spożywania posiłków, dbam o detale
takie, jak warzywa w kanapkach do szkoły,
czy obiad jedzony w domu lub ze zdrowego 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 dziecko 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, udało mi się sprawić, że dzieci same wiedzą, jak
dobrze zjeść. A ich organizm jest mniej podatny na przeziębienie i dobrze radzi sobie
z codziennym funkcjonowaniem.
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CZ Y WA RT O
M ROZ IĆ WA R Z Y WA
I OWO CE ?
TEKST Ewa Janusz Dietetyk EstroVita
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Ś

wieże owoce i warzywa sezonowe są
składnikami diety, które powinny gościć na naszych talerzach codziennie.
W okresie zimowym oraz wiosennym, kiedy
dostęp do sezonowych produktów jest ograniczony warto korzystać z mrożonek, które
urozmaicą nasze codzienne żywienie.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
MROŻONEK
Zamrażanie jest jedną z lepszych me tod przechowywania warzyw i owoców.
Zamrażając je w sezonie mamy pewność,

że zachowamy wszystkie walory smakowe,
zapachowe oraz nie pozbędziemy się cennych wartości odżywczych. Prawidłowe
mrożenie powoduje niewielkie straty składników odżywczych. Jeśli produkt jest prawidłowo przechowywany oraz rozmrażany to
jego wartość odżywcza jest zbliżona do świeżego produktu.

JAK MROZIĆ WARZYWA
I OWOCE?
Warzywa i owoce należy mrozić krótko po ich
zerwaniu, czyli w sezonie ich dojrzewania.

Najpierw należy je dokładnie oczyścić, umyć,
osuszyć, pozbyć się pestek czy pokroić na
mniejsze części. Przygotowane w ten sposób
warzywa i owoce umieszczamy w specjalnych woreczkach przeznaczonych do mrożenia bądź w plastikowych pojemnikach.
Owoce tj. truskawki, borówki czy maliny
warto uprzednio zamrozić na tacce, kładąc
je obok siebie aby uniknąć posklejania się
owoców. W ten sposób łatwiej będzie nam podzielić je na porcje.
W przypadku warzyw mrożenie warto
poprzedzić blanszowaniem. Blanszowanie

CZ Y WARTO MROZIĆ WARZ Y WA I OWOCE ?

polega na zanurzeniu produktu na kilkadziesiąt sekund we wrzątku lub parze wodnej.
Proces ten powoduje zniszczenie drobnoustrojów, zapobiega utraty smaku i barwy.
Blanszowaniu powinny ulec: kalafior, szparagi, groszek czy bób.

JAK ROZMRAŻAĆ
WARZYWA I OWOCE?

Mrożone warzywa i owoce rozmrażamy
umieszczając je bezpośrednio w gorącej
wodzie lub umieszczamy je w naczyniu,
w lodówce. Dzięki temu straty witaminy C
zostają zmniejszone, a jednocześnie ograniczamy rozwój bakterii. Czas gotowania mrożonek jest o wiele krótszy dlatego świetnie
sprawdzą się do przygotowania szybkiego,
zimowego obiadu.

W OK R E S I E Z I MOW Y M OR A Z
W IO S E N N Y M, K I EDY D O S T ĘP D O
S EZ ONOW YC H PRODU KT ÓW J E S T
O GR A N IC Z ON Y WA RT O KOR Z YS TAĆ
Z M ROŻ ON EK , KT ÓR E U ROZ M A IC Ą
NA S Z E C ODZ I E N N E Ż Y W I E N I E .

DO CZEGO WYKORZYSTAĆ
MROŻONE WARZYWA
I OWOCE?

Mrożone warzywa możemy wykorzystać do
przygotowania szybkiego obiadu czy kolacji:
Dynia – zupa krem, gulasz, risotto, zapiekanka.
Bób – zupa, pasta, risotto.
Groszek – potrawka, zupa, gulasz.
Włoszczyzna – ugotowana wcześniej z minimalną ilością wody i zamrożone w formie kostek będzie stanowiła znakomitą bazę do przygotowania sosu czy zupy np. ze strączkami.
Maliny – gorąca zimowa herbata, koktajl,
ciasto.
Wiśnie, śliwki – ciasta, desery.

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.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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TEM AT Y

KT ÓRY M I C HC E M Y
SI Ę DZ I ELIĆ

C I A Ł A W Y S TA R C Z A JĄ CO D O B R E

CI A
ŁA
W YSTA RC ZA JĄC O
D OB R E

C Z Y P O T R Z EBUJ E M Y RUC H U B ODY P O SI T I V E?”
TEKST Marta Młot

P

rzeglądając internetowe treści, na hasło
„bodypositive” możemy się natknąć
w wielu kontekstach. W psychologicznych magazynach, gdy mowa o niebezpiecznym mechanizmie porównywania się, który
napędzają social media, ciałopozytywność
pojawia się jako trend-zbawiciel, mający ten
mechanizm spowolnić. W branży fashion,
jako trend-przełom, dzięki któremu projektanci zapraszają na castingi modelki w rozmiarze większym niż zero. Wreszcie, w treściach twórczyń i twórców internetowych,
którzy publikując niewyretuszowane zdjęcia
naturalnych ciał ukazujące rozstępy, cellulit
czy trądzik, realizują misję normalizowania
wizerunków niedoskonałych ciał.
Chociaż utożsamianie ruchu bodypositive z ciałoakceptacją, czy byciem dobrym
dla siebie jest zjawiskiem bez wątpienia
korzystnym, niesie ze sobą pewne ryzyko.
Normalizując naturalne niedoskonałości
skóry, które wymknęły się na zdjęciach spod
noża photoshopa zapominamy, że ciałopozytywność to ruch powołany do walki z dyskryminującym systemem.

O CZYM JEST
BODYPOSITIVE?
W dużym skrócie, bodypositive, to ruch
społeczny i antysystemowy, który zrodził
się w latach 60. ubiegłego wieku w USA, na
wznoszącej się fali innych ruchów antydyskryminacyjnych, na czele z feminizmem.
Bodypositive, wcześniej fat acceptance, to
ruch mający na celu walkę o równe prawa
osób żyjących w ciałach grubych i nienormatywnych. Polega na walce z tzw. systemowym

przywilejem szczupłości, którego założenia
dyskryminują osoby żyjące w ciałach grubych, czy niepełnosprawnych, poprzez ograniczony dostęp do pełnej rozmiarówki ubrań,
opieki zdrowotnej, czy rynku pracy.
Osobom, które nigdy nie miały do czynienia z ograniczoną dostępnością do pełnej rozmiarówki ubrań, sytuacja ta może
wydawać się błaha, czy wręcz śmieszna – co
więcej, niepowiązana z problemem równego
dostępu do pracy. Tymczasem, wyobraźmy

B ODY P O S I T I V E , WC Z E Ś N I E J
FAT AC C EP TA NC E , T O RUC H
M A JĄC Y NA C ELU WA L K Ę
O RÓW N E PR AWA O S ÓB
Ż YJĄC YC H W C I A Ł AC H GRU BYC H
I N I E NOR M AT Y W N YC H.
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M I MO, Ż E K A NON PI ĘK NA
NA PR Z E S T R Z E N I
L AT U L E GA Ł W I ELU
Z M I A NOM, O C Z EK I WA N I A
SPOŁECZNE
I K U LT U ROW E
WZ GL ĘDE M W YGL Ą DU
C I A Ł SĄ WC I Ą Ż TA K
SA MO RYG ORYS T YC Z N E .
sobie jak czuje się osoba żyjąca w nienormatywnym ciele, która przygotowuje się do rozmowy rekrutacyjnej na
stanowisko kierownicze w banku i wie, że może zostać
zdyskwalifikowana nie z powodu braku merytorycznego
przygotowania, a niewystarczająco formalnego stroju, bo
w żadnym sklepie w swoim mieście nie znalazła garnituru,
czy garsonki w swoim rozmiarze. Idąc dalej, spróbujmy
postawić się w sytuacji takiej osoby, która wykonuje zawód ratownika medycznego w czasie pandemii, a żaden
z producentów odzieży ochronnej nie przewidział w swojej
ofercie rozmiaru większego, niż XL.
Fatfobiczne i bodyshamingowe narracje powszechnie
obecne w przekazach medialno-rozrywkowych, czy reklamowych, wzmacniają negatywne przekonania otoczenia
w stosunku do osób grubych. O bazujących na nich przekonaniach lekarzy pierwszego kontaktu bez końca mogą
opowiadać osoby, którym odmówiono specjalistycznej
diagnostyki, kwitując wizytę krótkim: „proszę schudnąć”.
Te, z pozoru błahe problemy życia codziennego
sprawiają, że osoby żyjące w ciałach spoza kanonu,
codziennie mierzą się ze strachem, brakiem akceptacji, ale przede wszystkim – nierównym traktowaniem.
Osaczone krytycznymi spojrzeniami innych, w obawie
przed publiczną oceną i wyszydzeniem, w upalne dni
ukrywają swoje ciała kosztem osobistego komfortu
i zdrowia, często rezygnują z regularnych wizyt u lekarzy, które stały się dla nich traumą.
Dlaczego warto podkreślać, że bodypositive nie jest
ruchem afirmatywnym i nie ma na celu zachęcania nas
do zaakceptowania naturalnych rozstępów na udach czy
włosków na sutkach? Właśnie po to, zwrócić uwagę na
potrzeby osób, które są dyskryminowaną mniejszością,
a którym należy się równe traktowanie.

REPREZENTACJA, A PROMOCJA,
CZYLI BODYPOSITIVE I PROBLEM
OTYŁOŚCI
Ciałopozytywność nie jest i nigdy nie była ruchem promującym otyłość z tych samych powodów, dla których nie jest
też o akceptacji i miłości do swojego ciała. Nie musimy koWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

chać swoich ciał, żeby przeżyć i zapewnić byt sobie i swoim rodzinom. Jest nam za to niezbędne do tego zdrowie
fizyczne i psychiczne oraz równy dostęp do pracy.
Upublicznianie wizerunków osób w grubych ciałach
ma na celu zwrócenie uwagi na problemy tej mniejszości oraz zaakcentowanie ich reprezentacji w społeczeństwie. Bez wątpienia otyłość jest chorobą, bardzo trudną
do wyleczenia, bardzo złożoną – w wielu przypadkach,
jak inne choroby, ma podłoże psychiczne.
Psycholog Carl Rogers, jeden z twórców nurtu humanistycznego, pisał, że aby ruszyć z miejsca, należy
zaakceptować to, jak jest. Takie ujęcie paradoksalnej
teorii zmiany dobrze obrazuje, dlaczego osoby grube
tak bardzo potrzebują sojuszników w ciałopozytywności, nie w afirmacji. Ciało nie musi być kochane, by było
wystarczająco dobre, wystarczy, by zostało zaakceptowane, takie jakie jest, tu i teraz. Taka postawa może stać
się pierwszym krokiem milowym w stronę wyleczenia.

CZY WSZYSTKIE CIAŁA
SĄ PIĘKNE?
Nie są – bo nie muszą być. Piękno ludzkich ciał, nie
tylko kobiecych, od wieków było przedmiotem oceny.
Mimo, że kanon piękna na przestrzeni lat ulegał wielu
zmianom, oczekiwania społeczne i kulturowe względem wyglądu ciał są wciąż tak samo rygorystyczne.
Dlaczego więc nie skorzystać z coraz silniejszego trendu ciałoakceptacji, aby nieco zmienić kryteria oceny?
Wyobraźmy sobie, że warunkiem zaakceptowania swojego ciała jest uznanie jego niezbywalnego prawa do
godności, szacunku, uwagi, opieki, czułości. Że cieszymy się, gdy jest zdrowe, dobrze odżywione, odprężone
– nie kiedy schudło, lub przytyło, kosztem katorżniczej
diety i fizycznego wysiłku ponad jego siły. Że kupujemy
nowe ubrania z myślą o tym, byśmy mogli swobodnie
w nich oddychać, wypuścić brzuch, dać stopom komfort, uwolnić klatkę piersiową.
Medialne przekazy, pod hasłem ciałopozytywności, musztrują nas oczekiwaniem, byśmy przeskoczyli
niewykonalny dystans ze skrajności bycia perfekcyjnymi, w drugą – uznania naszych ciał za piękne i natychmiastowego ich pokochania. Istnieje spora obawa,
że i ta druga skrajność jest dla nas szkodliwa, tworzy
niezdrową presję. Może zatem warto zrezygnować ze
skoku w nieznane, na rzecz prostej i sprawdzonej metody baby steps? Zacznijmy od znalezienia krótkiej chwili
na spotkanie ze swoim ciałem i zapytanie go, czego tak
naprawdę mu teraz trzeba. Jest spora szansa, że nie będą
to kolejne dżinsy z wysokim stanem, sokowy detoks, ani
peeling enzymatyczny. Może okaże się, że wystarczy mu
czułe wyznanie, że jest okej. Jest wystarczająco dobre.
Od dziesiątek lat w zachodnim kręgu cywilizacyjnym bryluje tzw. kultura diety, która kreując nierealistyczne oczekiwania względem naszych ciał, zapędza
nas w kołowrotek obsesji na punkcie wyglądu ciała.
Ruch bodypositive, walcząc z dyskryminującym systemem, dąży do obalenia tej szkodliwej obsesji na
punkcie szczupłości i perfekcyjnego wyglądu. Zdaje
się więc, że na jego wsparciu i popularyzacji możemy
skorzystać wszyscy.

IMPL ANTY

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

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

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

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

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

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

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

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oceInnym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach
protez akrylowych mocowanych na zaczepach.

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 N TA L I M PL A N T AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I
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#ZRÓW NOWA ŻONA

W ESTK A
STORE,
I NTER NETOW Y
SECOND H A ND
Z MISJĄ

W JEDNYM Z MIESZKAŃ W POZNANIU POWSTAŁ BIZNES, KTÓRY DOBRO ODMIENIA
PRZEZ WSZYSTKIE PRZYPADKI. WESTKA, TO NIE TYLKO SKLEP, TO TAKŻE MIEJSCE
W PRZESTRZENI INTERNETOWEJ, KTÓRE DBA O SWOJEGO KLIENTA I PLANETĘ.
ZUZANNA I MARCIN STWORZYLI MIEJSCE Z DUSZĄ, HISTORIĄ ORAZ MISJĄ – NIE TYLKO
NAPRAWY BRANŻY MODY, ALE RÓWNIEŻ ŚWIATA I MIĘDZYLUDZKICH RELACJI.
TEKST Paulina Junko ZDJĘCIA mat. prasowe

WESTKA STORE

Dlaczego Westka? Czy to hołd złożony połączeniu
historii i mody?

Tak. Zawsze jest problem z wymyśleniem nazwy, która
będzie łatwa do zapamiętania, a jednocześnie będzie
kojarzyła się z tym, co chcesz robić. Sięgnęłam do słownika gwary poznańskiej i odnalazłam słowo “westka”
oznaczające kamizelkę. Chciałam połączyć element
historii i mody vintage. Myślę, że się udało. Przeprowadziłam testy wśród znajomych, czy rzeczywiście słowo
zostaje w pamięci. Było ono na tyle chwytliwe, że zdecydowałam się nazwać moją działalność właśnie tak. Myślałam też nad wykorzystywaniem materiałów i szyciem
kamizelek, które nawiązywałyby ściśle do nazwy, ale to
może plany na przyszłość.
Westka to internetowy second hand. Skąd pomysł na
taką działalność?

Jestem po studiach historycznych. Od zawsze interesowałam się modą, ale nie tyle przez pryzmat trendów,
bardziej w kontekście kulturowo-społecznym i socjologicznym. Napisałam też dwie prace na ten temat. Po
skończeniu studiów chyba zawsze przychodzi taka refleksja „Co dalej?”, „Jak się realizować?”. Odrzuciłam myśli
o doktoracie na rzecz spróbowania swoich sił i założenia
własnej działalności. Chciałam też zareagować na te negatywne rzeczy, które obecnie dzieją się w świecie mody
i jednocześnie pokazać, że ubrania mogą być świetne jakościowo, w niższej cenie, a przy tym nie obciążać dodatkowo naszej planety. Mam nadzieję, że w ten sposób uda
mi się przyczynić do zainteresowania jak największej liczby osób ubraniami z drugiej ręki.

Jak działalność Westki pomaga w tej
zrównoważonej modzie?

Przede wszystkim poprzez zachęcanie do kupowania
ubrań z drugiej ręki bardzo dobrej jakości. Skupiłam się
także na tym jak pakuję paczki – staram się używać materiałów ekologicznych, w miarę możliwości z drugiego
obiegu. Zależało mi na tym, żeby dać od siebie coś dobrego, dlatego część zysków przekazuję na fundacje, które
zajmują się ekologią. Do tej pory trzy razy wsparłam Fundację Mare Wspieram ją właściwie od początku. Uważam,
że robi świetne rzeczy związane z oczyszczaniem Bałtyku.
Szukam fundacji, które działają na rzecz ochrony środowiska i wspierają naszą planetę. Mam nadzieje, że w niedalekiej przyszłości będę mogła założyć punkt stacjonarny.
Na razie działamy w Internecie, ale osoby z Poznania lub
okolic mogą do nas wpaść i przymierzyć ubrania. W innym przypadku jestem zobligowana do wysłania paczki,
chociaż dopóki nie ukradziono nam roweru, to przesyłki
do osób z naszej okolicy przywoziliśmy sami.

WIĘCEJ O WESTKA STORE
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na stronie westka.pl oraz Instagramie
@westka_store
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która nie wykorzystuje ostrych środków chemicznych i stosuje procedurę LANADOL. Zanoszę tam ubrania takie jak płaszcze czy marynarki. Pozostałe, wykonane z jedwabiu czy
wełny, piorę ręcznie. Inne piorę w pralce na
programie prania ręcznego, by nie uszkodzić
struktury ubrania. Używam też parownicy,
a jeżeli jest to skóra, to specjalnego mydełka
do czyszczenia. Niektórych starych ubrań nie
da się doprowadzić do takiego stanu, że wyglądają jak nowe, ale ma to swój pozytywny
aspekt, bo często prezentują się ciekawiej.
Potem zostaje już opis i zdjęcia, które sami
robimy. Mamy w mieszkaniu domowe studio, zainwestowałam w tło, lampę, blendę,
statyw, no i oczywiście aparat. Wszystkiego
trzeba było nauczyć się samemu. Nie ukrywam, że początki były trudne. Zaczyna się
z energią i jakimś konceptem, a czasem rzeczywistość bywa brutalna, szczególnie, gdy
trzeba dopełnić wszystkich formalności, dowiedzieć się rzeczy związanych z marketingiem – jak to prowadzić, jak się pokazać, jak
robić zdjęcia i jak je edytować. Na to się składa sporo pracy, a potem zostaje oczywiście
wrzucenie tego na stronę, opisanie i poinformowanie o nowej dostawie.
To brzmi bardzo ciepło i tak… domowo. Nie
czujecie potrzeby, żeby jednak oddzielić
biznes od życia rodzinnego?

N I E M A I DE A L N E G O
ROZ W I Ą Z A N I A . W Y DA J E M I
S I Ę, Ż E NA J WA Ż N I E J S Z A J E S T
PRÓBA U Ś W I A DA M I A N I A
LU DZ I NA W I EL E S P O S OB ÓW
, Ż E Z A K U P U BR A N I A M U S I
BYĆ PR Z E M YŚ L A N Y I N I E
NA J EDE N S EZ ON.
Fajnie, że wspomniałaś trochę o tym,
jak to wygląda od kuchni. Jak przebiega
proces, od znalezienia ubrania, aż do pojawienia się na stronie.

Na ten moment pozyskujemy ubrania przede
wszystkim z hurtowni, z którą współpracujemy. Czasami dzwonią do nas ludzie, którzy chcieliby nam przekazać rzeczy lub je

odsprzedać. Pozyskane ubrania najpierw
sprawdzam z każdej strony. Jeżeli ma jakieś wady, na przykład brakuje guzików, to
szukam ich na aukcjach czy u krawcowych.
Czyszczenie i pielęgnacja przebiega zgodnie
z metkami, więc jeżeli coś wymaga czyszczenia w pralni, to tam się kieruję. Na szczęście
w Poznaniu mamy fajną pralnię ekologiczną,

Czasami rzeczywiście jest przeciążenie, kiedy widzi się te elementy składowe działalności – uszyte ubrania na wieszakach, kartony
do pakowania. Nachodzi mnie wtedy taka
myśl, że mogłoby być to wszystko bardziej
uporządkowane, bardziej po domowemu. Potem sobie przypominam, że to jest taki typ
działalności – na razie zaczynamy, Westkę
założyłam 7 miesięcy temu. Jesteśmy tym tak
podjarani, że nie mieliśmy jeszcze takich momentów, w których pomyśleliśmy, że coś jest
bez sensu. Pewnie za jakiś czas przyjdzie potrzeba przeniesienia się do jakiegoś biura, ale
na razie nam to nie przeszkadza.
Zaskoczyło mnie, że na waszej stronie
macie podział na rzeczy damskie i męskie.
Nieczęsto widuje się na stronach internetowych second handów zakładki poświęcone
tylko modzie męskiej.

Decyzja o wprowadzeniu męskich ubrań została podjęta już na samym początku. Marcin
też jest fanem kupowania rzeczy z drugiej
ręki i ubolewał, że często zostają mu tylko
stacjonarne second handy, a i tak nie zawsze
jest czas by się do nich wybrać. W internecie
bywa różnie, a samo pozyskanie dobrych
jakościowo ubrań dla mężczyzn jest trudniejsze niż dla kobiet. Nasz męski zasób jest
skromniejszy niż kobiecy, ale staramy się go
stopniowo uzupełniać.

WESTKA STORE

Pojawiają się u Was na stronie także artykuły dotyczące dbania o tkaniny i ubrania.

Jak mamy wolną chwilę, to staramy się coś
stworzyć. Dowiadujemy się sami i chcemy tę
wiedzę przekazać w sposób ciekawy i przystępny dla Czytelnika. W niedalekiej przyszłości rozszerzymy tematykę artykułów
o kwestie związane ze zrównoważoną modą,
historiami marek i ubrań.
A jakie są twoje, osobiste inspiracje? Skąd
twoja miłość do mody i jej historii?

Jeszcze na studiach pisałam pracę dotycząca mundurów obywatelskich z XIX wieku,
z okolic Poznania. Jeździłam po muzeach
w poszukiwaniu tych ubrań i miałam okazję
ich dotykać, obcować z nimi i było to bardzo
inspirujące. Miałam też kontakt z pracownikami muzeów, którzy przy okazji mojej
kwerendy wyciągali wiele innych ubrań, na
przykład strojów teatralnych, podpisywanych
imieniem i nazwiskiem aktora. Normalnie nie
ma się styczności z taką tkaniną, widzi się ją
w muzeum w gablocie. W dodatku jestem wielką fanką filmów niemych, tam też szukam inspiracji. Na początku chciałam by ubrania dostępne na naszej stronie nawiązywały do stylu
który lubię ja, ale pod wpływem wiadomości

innych osób szukających konkretnych rzeczy
stwierdziłam, że oprócz klasycznej mody będzie można u nas znaleźć różne alternatywy,
trochę niekonwencjonalnych printów.

wspaniałego. To będzie akcent zimowy, ale na
razie więcej nie zdradzam.

Jakie są wasze dalsze plany na Westkę?

Mówienie o modzie w kontekście ekologii jest
bardzo trudne. Realizowanie swoich konceptów na nowo, niezależnie od wybranej tkaniny, nadal jest obciążaniem planety. Nie ma
idealnego rozwiązania. Wydaje mi się, że najważniejsza jest próba uświadamiania ludzi na
wiele sposobów , że zakup ubrania musi być
przemyślany i nie na jeden sezon. Stworzenie
szafy kapsułkowej, która sprawdzi się w każdym momencie, niezależnie od trendów, to
podstawa. Do tak zbudowanej szafy można
dobrać ubrania, które wyrażą naszą indywidualność i pozwolą na zabawę stylem.. Inspiracją do Westki była właśnie zabawa modą,
bez obciążania planety. Najważniejsza jest
próba znalezienia złotego środka i refleksja.
Część osób nadal nie zwraca uwagi na to, że
do wytworzenia ubrania, zwykłych jeansów,
jest potrzebna ogromna ilość wody. Dopuszczenie do siebie tych informacji może sprawi,
że wreszcie większość ludzi zacznie postrzegać swoją szafę troszkę inaczej. A przynajmniej mam taką nadzieję.

W głowie i na kartkach mam wiele swoich wizji ubrań. Pomyślałam, że fajnym połączeniem
byłoby wykorzystywanie rzeczy, których nie
udało mi się odratować, by stworzyć to, co wytworzyło mi się w głowie na przestrzeni lat. Zależałoby mi też na tym, żeby móc wynająć biuro, gdzie te ubrania mogłyby być wywieszone
na wieszakach, by kupujący mogli je najpierw
przymierzyć. Chciałabym mieć też większy
kontakt z ludźmi, bo jednak sfera internetowa sprawia, że mam mniejsze szanse na spotkanie z drugą osobą, zobaczenie jej reakcji.
Planujemy wprowadzić także dodatki z tkanin
już wytworzonych – będziemy je wykorzystywać, by stworzyć coś nowego. Wkrótce będzie
dostępna nasza autorska linia upcyklingowa.
Podłapaliśmy kontakt z ludźmi w Poznaniu,
którzy zaoferowali nam swoje ubrania, by
wspomóc nas materiałami do stworzenia takiej kolekcji. Częściowo będę się tym zajmować ja, ale rozpoczniemy także współpracę
z lokalną szwalnią. Myślę, że wyjdzie z tego coś
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Co w kwestii naszych wyborów modowych
i zakupowych nawyków powinno się zmienić?
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NIESA MOW ITE
PR EMIERY

FILMOW E!
TEKST Katarzyna Paczóska ZDJĘCIA Pexels.com

NIESAMOWITE PREMIERY FILMOWE!

Od

początku września w kinach aż kipi od nowych produkcji filmowych. Niedawno wyszła „Diuna”, „Gunda” i kolejna część o panie
Bondzie „Nie czas umierać”, jednak w nadchodzącym
czasie warszawki repertuar przyciąga równie mocno. Jakie premiery czekają na nas wkrótce na ekranach?

WSZYSTKIE NASZE STRACHY
Kolejny film o artyście od Łukasza Rodundy („Serce
miłości”). W głównej roli – Dawid Ogrodnik. Bohater,
o którym historia, oprócz artysty jest też aktywistą i katolikiem. Jego prace są cenione zarówno na wystawach
w Warszawie, jak i przez lokalną wspólnotę. Daniel postanawia rozpocząć pojednanie środowiska religijnego
i tęczowego – pragnie być akceptowany niezależnie od
płci wybieranych partnerów.

ZŁO NIE ISTNIEJE
Zbiór czterech opowieści z moralnością wysuwającą
się na pierwszy plan. Mohammad Rasoulof, irański reżyser, rozprawia się z etycznością wyroków śmierci, do
których oprócz samych skazanych, wciągane są również
osoby, którym powierzono to zadanie. Bohaterzy każdej
z historii połączeni są dramatyczną decyzją, którą muszą podjąć w najbliższym czasie.

ALINE. GŁOS MIŁOŚCI
Film inspirowany życiem Celine Dion, wyświetlany podczas festiwalu w Cannes. Na świat przychodzi 14. dziecko Sylvette i Anglomarda. W rodzinie
najważniejsza jest muzyka. W pewnym momencie,
producent muzyczny odkrywa wspaniały głos Aline

i postanawia uczynić z niej gwiazdę. Rozpoczyna się
droga na szczyt.

BO WE MNIE JEST SEKS
Opowieść o znanej w czasach PRL-u aktorce kabaretowej i piosenkarce – Kalinie Jędrusik. Kalina owiana
jest sławą i wieloma skandalami. To jej miłość do seksu
najczęściej burzyła polskie środowisko. Artystka wnosi do świata wdzięk, masę seksapilu, a do tego żyje na
własnych zasadach. Panowie jej pragną, panie…cóż,
trochę mniej. W rolach głównych Maria Dębska, Leszek Lichota oraz Krzysztof Zalewski.

DOM GUCCI
Opowieść o sekretach potężnej modowej dynastii z gwiazdorską obsadą. Na ekranach zobaczymy Lady Gagę, Adama Drivera, Jareda Leto, Jeremy’ego Ironsa, Ala Pacino
oraz Salmę Hayek. Historia nie skupia się na założycielu
marki, a Patrizii Reggiani, byłej żonie Maurizio Gucciego
(wnuka Guccio Gucciego), która postanowiła targnąć na
życie byłego partnera.

A RT Y S T K A W N O S I D O
Ś W I ATA W D Z I Ę K , M A S Ę
S E K S A P I L U, A D O T E G O
Ż YJ E N A W Ł A S N YC H
Z A S A DAC H .
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GIOIA – LA DOLCE VITA!
TEKST Małgorzata Gastoł ZDJĘCIA Mat. Prasowe

La

Dolce Vita!
Takim hasłem przywita nas włoska restauracja Gioia zlokalizowana przy ulicy Oboźnej 9/104, zaledwie
kilka minut spacerkiem od Nowego Światu.
Przytulny, kameralny zakątek sąsiadujący z uczelnią oraz teatrem stanowi idealne
miejsce na romantyczną randkę, smaczną kolację, czy lunch z przyjaciółmi. Ten
niefrasobliwy, uniwersalny klimat Włosi nazywają allegria, co w wolnym tłumaczeniu
oznacza po prostu wesołość.
Aby powstała Gioia, właściciel – Roberto Grimaldi, musiał zmierzyć się z całkowitym przerobieniem lokalu, w którym
przez dziesięć lat mieściła się klinika.
Koncepcja wnętrza została podporządkowana włoskiemu klimatowi oraz idei
stworzenia swobodnej, uniwersalnej atmosfery budującej poczucie wolności, radości i otwartego wyrażania siebie. Przy

G I O I A – L A D O L C E V I TA !

C HC E M Y, A BY NA S I
GOŚCIE CZULI SIĘ
L EK KO, S WOB ODN I E ,
Z A P OM N I EL I O S T R E S I E
DN I A C ODZ I E N N E G O.

współpracy polsko-włoskiego kreatywnego zespołu złożonego z architektów, dekoratorów wnętrz oraz grafików, klinika
przeobraziła się w przestronną, biesiadną
restaurację, w której nowoczesność została zestawiona z tradycją. Żywe, efektowne
kolory charakterystyczne dla włoskich lat
60-tych przeplatają się z minimalizmem
i surowością stylu industrialnego. Kamień, drewno, metal, lustra, synteza barw
i wszechobecna roślinność zbudowały

intrygujący, międzynarodowy klimat restauracji. Chcąc rozszerzyć granice gościnności i pobudzić ekstrawertyczność,
powstały dwa strategiczne punkty: ikoniczny okrągły blat okalający drzewo oraz
długi stół wspólny sprzyjający wzajemnej
integracji gości.
Chcemy, aby nasi goście czuli się lekko, swobodnie, zapomnieli o stresie dnia
codziennego. Oferujemy im miłą atmosferę, w której mogą spożyć aperitivo – mówi

Roberto Grimaldi. – Gioia z języka włoskiego oznacza szczęście lub radość, co
interpretujemy jako radość dzielenia się
dobrym jedzeniem i napojami, a wszystko
w przyjemnej atmosferze z ludźmi, których lubimy.
Radość z dobrych chwil lub tworzenia
szczęśliwych wspomnień z każdego dnia
jest niezbędna dla naszego samopoczucia.
Gioia opowiada o tym, do czego staramy
się dotrzeć w codziennym życiu i czym

80–81

FOR HER

L A D OL C E V I TA
M A DZ I A Ł AĆ
NA WS Z YS T K I E
Z M YS ŁY, DL AT E G O
W Y KOR Z YS T Y WA N E
SĄ PRODU KT Y
NA J W YŻ S Z E J
JA KO Ś C I
P O C HODZ ĄC E
PRO S T O Z E
S Ł ON E C Z N E J
I TA L I I.
prosto ze słonecznej Italii. Szef kuchni dba o to, by
w karcie dań codziennie zaskakiwać czymś nowym.
Gioia pragnie zachwycać swoich klientów, sprowadzając do miasta rzadkie delikatesy, takie jak Bottarga,
surowe krewetki z Mazara del Vallo, czy trufle. Jednak
wysublimowana karta dań nie zabija swobodnej atmosfery, którą budują także atrakcyjne ceny (obfitego
burgera Octopus zjecie już za 40 zł!)
W Gioia nie chodzi o bycie szykownym, ale o bycie
kolokwialnie fajnym. Jest to miejsce dla wszystkich,
którzy chcą skosztować prawdziwego włoskiego jedzenia w luźnej atmosferze. Największą nagrodą oraz
spełnieniem marzeń jest dla nas zadowolony klient.
Gioia to stan umysłu, który sprawia, że ludzie są
naprawdę szczęśliwi, odkrywając nowe smaki i rozmaitości, nad którymi nieustannie pracujemy.
Wszystko jest podróżą, panta rhei! Gioia to ważny
kamień milowy w naszych projektach.
Restauracja Gioia to synteza mody i swobody, wysokiej jakości składników, włoskiej tradycji i nowoczesnej nonszalancji. Wszystko w swobodnej atmosferze
sprzyjającej integracji, zabawie i oderwaniu od trosk
dnia codziennego.
chcemy się dzielić z naszymi gośćmi na wszystkie ich
okazje (randki, rozmowy, świętowanie lub po prostu
cieszenie się hedonistyczną ucieczką w ciągu dnia).
Gioia jest tym, co my, Włosi, nazywamy La Dolce Vita!
Atmosfera restauracji Gioia budowana jest nie tylko atrakcyjną aranżacją wnętrza, lecz także oferowanym menu oraz zespołem kucharzy i obsługi. La Dolce
Vita ma działać na wszystkie zmysły, dlatego wykorzystywane są produkty najwyższej jakości pochodzące
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

MAŁGORZATA GASTOŁ – Jest absolwentką wydziału
Architektury Wnętrz warszawskiej ASP, współzałożycielką pracowni
ATUT Architektura Wnętrz, molem książkowym z niegasnącym
apetytem na literaturę fantasy, a także miłośniczką muzyki
klasycznej. W aranżacjach przestrzeni mieszkalnych stawia na
ponadczasowość, funkcjonalność i jedność kompozycji. Uwielbia
nieschematyczne rozwiązania oraz projektowe wyzwania. Dzień
uważa za nieudany bez przynajmniej jednego kubka aromatycznej,
parującej kawy z pianką.
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
REGULAR SECTION OF POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT

ZDJĘCIE: 123RF.COM

ZDJĘCIE: WITOLD ŁOŻYŃSKI

ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

ZDJĘCIE: 123RF.COM

ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

Let’s travel
REKORDOWY SEZON
RECORD SEASON

Let's look around
ZIMOWE WAKACJE Z POZNANIA
WINTER HOLIDAYS FROM POZNAŃ

Let’s fly
MEKSYK - SŁOŃCE, MORZE
I TAJEMNICE MAJÓW
MEXICO - SUN, SEA AND MAYA SECRETS
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R E KO R D OW Y S E Z O N
WAKACJE JUŻ ZA NAMI, ALE NIE OZNACZA TO, ŻE SKOŃCZYŁY SIĘ POMYSŁY NA PODRÓŻE. WRĘCZ PRZECIWNIE – TEGOROCZNA
JESIEŃ OBFITUJE W REKORDOWĄ ILOŚĆ POŁĄCZEŃ, DOSTĘPNYCH BEZPOŚREDNIO Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA.
TEKST: MARTA NOWACKA ZDJĘCIA: WITOLD ŁOŻYŃSKI (1-2), MATERIAŁY PRASOWE LUFTHANSA (3)

P

lanujący urlop po szczycie sezonu lub weekendowy city break zdecydowanie mają
z czego wybierać. Do dyspozycji podróżnych jest
bowiem aż 41 kierunków regularnych. To rekordowy sezon w ofercie poznańskiego lotniska
Ławica! W tym wydaniu przedstawiamy i podpowiadamy, jakie połączenia są dostępne wśród
przewoźników tradycyjnych.
Polskie Linie Lotnicze LOT cały czas ułatwiają nam dotarcie do naszej stolicy, Warszawy (WAW). KLM Royal Dutch Airlines kursuje
nieprzerwanie do Amsterdamu (AMS) – to idealna destynacja na dłuższy, weekendowy wypad
do Holandii. Samoloty linii SAS Scandinavian
Airlines zabiorą nas z kolei do stolicy Danii –
Kopenhagi (CPH), już od 20 grudnia.

!

Cieszymy się, że możemy polecieć także
do naszych najbliższych, zachodnich sąsiadów.
Na pokładzie samolotów linii Lufthansa łatwo
i szybko dotrzemy do Frankfurtu (FRA) oraz
Monachium (MUC).
Z okazji odbywającego się w Monachium Oktoberfest – jednego z największych na świecie
piwnych festynów, który w tym roku już po raz
drugi z rzędu został odwołany z powodu pandemii koronawirusa, załoga Lufthansy zaprezentowała się w wyjątkowych, specjalnie zaprojektowanych strojach. Linie lotnicze postanowiły
nie rezygnować, mimo przeciwności, z wyjątkowych lotów i podtrzymać wieloletnią tradycję.
Trachten flights nawiązują do piwnego święta – Oktoberfest, i podkreślają jego znaczenie

w Monachium. Trachtencrew Lufthansy, czyli
dziewięć osób załogi pokładowej ubranych w tradycyjne bawarskie stroje, ponownie wystartowała i podróżuje po Europie i całym świecie.
Podobnie jak w ubiegłych latach, nietypowe
uniformy zostały zaprojektowane przez firmę
Angermaier, mieszczącą się w Monachium.
Stroje pań, Wiesn dirndl, są granatowe z srebrno-szarym fartuszkiem, panowie zaś noszą krótkie, skórzane spodnie z granatową kamizelką,
wykonaną z tego samego materiału co dirndl.
Tradycja „Trachten flights” w Lufthansie
miała swój początek już wiele lat temu. Pierwszy
rejs z załogą ubraną w tradycyjne stroje odbył
się w 1957 roku. Okazał się on wielkim sukcesem i już wtedy zachwycił pasażerów Lufthan-

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

L E T ’ S T R AV E L

based in Munich. The ladies' outfits, Wiesn
dirndl, are navy blue with a silver-grey apron,
while the men wear short leather trousers with
a navy blue waistcoat, made of the same fabric
as the dirndl.
The tradition of 'Trachten flights' at
Lufthansa began many years ago. The first
flight with a crew dressed in traditional costumes took place in 1957. It was a great success

sy na całym świecie. Pomysł został ponownie
podchwycony w 2006 roku podczas lotu do
Nowego Jorku. Od tej pory Trachtencrew Lufthansy można było zobaczyć na 25 międzynarodowych tarasach: od Chin po Japonię, Indie
i USA oraz na wielu europejskich kierunkach.
W tym roku Trachtencrew będzie podróżowała po wielu europejskich trasach częściej niż w latach ubiegłych. Nie mogła też
ominąć Poznania. Nietypowo ubraną załogę
mogli zobaczyć pasażerowie przylatujący 30
września z Monachium do Poznania i odlatujący w drogę powrotną z Poznania do Monachium 1 października.
Powyższe kierunki regularne znajdują się w ofercie przewoźników operujących bezpośrednio
z lotniska Ławica. Szczegółowa lista wszystkich
połączeń z Poznania dostępna jest na stronie:
https://poznanairport.pl/loty/mapa-polaczen/.
IN ENGLISH

RECORD SEASON
THE SUMMER HOLIDAYS ARE BEHIND
US, BUT IT DOES NOT MEAN THAT
WE HAVE RUN OUT OF IDEAS FOR
TRAVELLING. ON THE CONTRARY.
THIS AUTUMN ABOUNDS IN
A RECORD NUMBER OF CONNECTIONS
AVAILABLE DIRECTLY FROM POZNAŃ
ŁAWICA AIRPORT.
Travellers planning their holiday after a high
season or a weekend city break definitely have
a lot to choose from as 41 regular destinations
are available to them. This is a record season
for Poznań Ławica Airport! In this issue, we are
presenting and suggesting connections offered
by traditional carriers.
LOT Polish Airlines still make it easy
for us to reach our capital, Warsaw (WAW).
KLM Royal Dutch Airlines operate nonstop flights to Amsterdam (AMS) – an ideal
destination for a longer weekend break in the
Netherlands. SAS Scandinavian Airlines
will take us to Copenhagen (CPH), the capital of Denmark, from 20 December.

We are happy to be able to fly also to
our closest, western neighbours. On board
Lufthansa we can easily and quickly reach
Frankfurt (FRA) and Munich (MUC).
For the Oktoberfest in Munich, one of the
world's largest beer festivals, which this year
was cancelled for the second year running due
to the coronavirus pandemic, the Lufthansa
crew presented themselves in unique, specially designed outfits. Against all odds, the airline
decided not to give up its unique flights and to
keep the long-standing tradition alive
Trachten flights refer to the beer festival,
Oktoberfest, and highlight its importance
in Munich. Lufthansa's Trachtencrew, ninestrong cabin crew dressed in traditional Bavarian costumes, has taken off again and is
travelling across Europe and around the world.
As in previous years, the unusual uniforms
were designed by Angermaier, a company

and Lufthansa passengers around the world
were thrilled to bits. The idea was picked up
again in 2006 on a flight to New York. Since
then, the Lufthansa Trachtencrew has been
seen on 25 international routes: from China to
Japan, India and the USA, and on many European destinations.
This year, Trachtencrew will travel on
many European routes, including Poznań,
more often than in previous years. The untypically dressed crew will travel with passengers
arriving on 30th September from Munich to
Poznań and departing on the return journey
from Poznań to Munich on 1st October.
The above regular destinations are offered by
carriers operating directly from Poznań Ławica
Airport. A detailed list of all connections from
Poznań is available at: https://poznanairport.pl/
en/flights/route-map/.
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IRL ANDZKI
CORK

2 GRUDNIA 2021 ROKU ZOSTANIE URUCHOMIONE DŁUGO OCZEKIWANE,
KOLEJNE POŁĄCZENIE Z IRLANDIĄ – TYM RAZEM DO CORK. TO DRUGIE,
OBOK DUBLINA MIASTO, DO KTÓREGO BĘDĄ MOGLI DOTRZEĆ LOTEM
BEZPOŚREDNIM PASAŻEROWIE PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA.
TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO ZDJĘCIA: 123RF.COM

R

ejsy, podobnie jak do irlandzkiej stolicy, realizowane będą przez Ryanair. Na
pokładzie wygodnego Boeinga B737-800 będziemy mogli udać się w podróż w czwartki
i niedziele.
Port lotniczy Cork (ORK) położony jest na
południu od miasta o tej samej nazwie. Podob-

!

nie jak poznańska Ławica, obsługuje połączenia realizowane przez przewoźników tradycyjnych, niskokosztowych oraz loty czarterowe.
Samo Cork jest największym miastem południowej części Zielonej Wyspy. Znajdujące
się u ujścia rzeki Lee, znane jest przede wszystkim jako duży port morski. Dzięki licznym po-

łączeniom promowym można dotrzeć z niego
między innymi do Swansea w Walii czy kontynentalnego Roscoff we Francji. Ciekawostką
jest, że położony na terenie hrabstwa Cork
inny port morski – Cobt (w latach 1849-1922
noszący nazwę Queenstown), był ostatnim, do
jakiego 11 kwietnia 1912 roku zawinął Titanic
przed wypłynięciem na Atlantyk.
Aglomerację Cork uważa się za drugie po
stolicy kraju – Dublinie, skupisko Polonii w Irlandii. W opinii wielu, jest to miejsce o wyjątkowym klimacie, w którym przebywając także
turystycznie, można atrakcyjnie spędzić czas.
W 2005 roku Cork został wybrany Europejską
Stolicą Kultury. Jeżeli czas i pogoda pozwolą,
warto zobaczyć okoliczne zamki, piękne ogrody, muzeum poświęcone słynnej, irlandzkiej
whiskey oraz położoną na małej wyspie w centrum Cork Harbour, starą fortecę i więzienie
– Cork Spike Island – zwycięzcę konkursu na
największą atrakcję turystyczną Europy, organizowanego przez World Travel Awards. Historia wyspy Spike sięga VI wieku – był tam jeden
z pierwszych irlandzkich klasztorów, potem
potężna forteca, a następnie jedno z największych brytyjskich więzień.
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Miasto na przestrzeni dziejów miało chwile
świetności i klęsk. Jego położenie sprawiało,
że miało nie tylko szansę rozwoju jako port
i ośrodek handlowy, ale także stanowiło strategiczny militarnie punkt na południowym zachodzie Irlandii. To z kolei powodowało liczne
wojny i najazdy, między innymi Wikingów. Od
czasów średniowiecza do początku XX wieku
znajdowało się pod panowaniem Korony Brytyjskiej. Z tego czasu zachowały się zabytki architektury: kościoły, mosty (miasto powstało
na obszarze delty rzeki Lee), domy handlowe
czy urokliwe kamieniczki portowe. Dzisiejszy
Cork to miasto uniwersyteckie z licznymi galeriami, a także ważny ośrodek przemysłowy.
Swoje oddziały prowadzi tu wiele światowych
korporacji z różnych gałęzi gospodarki.
IN ENGLISH

IRISH CORK

mainland Roscoff in France, among others. It is
interesting to note that another seaport in County Cork, Cobt (called Queenstown between 1849
and 1922), was the last port of call for the Titanic
on 11 April 1912 before it sailed into the Atlantic.
The Cork metropolitan area is considered
to be the second largest centre of the Polish
community in Ireland, after the capital city of
Dublin. In the opinion of many, it is a place with
a unique atmosphere, where one can spend time
attractively, also as a tourist. In 2005, Cork was
chosen European Capital of Culture. If time and
weather permit, it is worth seeing the surrounding castles, beautiful gardens, the museum devoted to the famous Irish whiskey and located
on a small island in the centre of Cork Harbour,
an old fortress and prison – Cork Spike Island –
winner of the competition for the largest tourist
attraction in Europe, organized by the World
Travel Awards. The history of Spike Island dates

back to the 6th century. There was one of Ireland's first monasteries, then a massive fortress
and then one of Britain's largest prisons.
The city has had its ups and downs over the
years. Due to location, not only did it have the
opportunity to develop as a port and trading
centre, but was also a strategic military point
in the south west of Ireland. This in turn caused
numerous wars and invasions, including by
the Vikings. From medieval times until the
early 20th century it was under the rule of the
British Crown. From that time, architectural
monuments have survived: churches, bridges
(the city was founded in the area of the delta of
the River Lee), merchant houses or charming
harbour tenements. Today's Cork is a university city with numerous galleries, as well as an
important industrial centre. Many global corporations from various sectors of the economy run
their branches here.

DECEMBER 2, 2021 WILL SEE THE
LAUNCH OF THE LONG-AWAITED,
NEXT CONNECTION WITH IRELAND
- THIS TIME TO CORK. THIS IS THE
SECOND CITY, BESIDES DUBLIN,
THAT POZNAŃ ŁAWICA AIRPORT
PASSENGERS WILL BE ABLE TO REACH
WITH A DIRECT FLIGHT.
The flights, just like to the Irish capital, will be
operated by Ryanair. On board the comfortable
Boeing B737-800 we will be able to travel on
Thursdays and Sundays.
Cork Airport (ORK) is located south of the
city of the same name. Similarly to Poznań Ławica Airport, it handles connections of regular carriers, low-cost carriers and charter flights.
Cork itself is the largest city in the southern
part of the Green Island. Located at the mouth
of the River Lee, it is known mainly as a major
seaport. Thanks to numerous ferry connections, it is possible to reach Swansea in Wales or
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ZIMOWE WAKACJE
Z POZNANIA

Z

TEGOROCZNY SEZON WAKACJI ZIMOWYCH ZAPOWIADA SIĘ
NIEZWYKLE ATRAKCYJNE. PASAŻEROWIE WYLATUJĄCY Z PORTU
LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA BĘDĄ MIELI PO RAZ PIERWSZY
W HISTORII MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO DOTARCIA DO TAK
WIELU MIEJSC, UZNAWANYCH POWSZECHNIE ZA WAKACYJNE RAJE.
TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO ZDJĘCIA: PIXABAY.COM
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anzibar, Tajlandia, Kuba, Meksyk i Dominikana. To kierunki, których nie trzeba
promować, zwłaszcza w okresie zimowej pluchy
w naszym klimacie.
Zanzibar jest dostępny w ramach oferty turystycznej TUI Polska. To lot czarterowy (z technicznym międzylądowaniem w Hurghadzie), stanowiący integralną część imprezy turystycznej.
Dostępne w ofercie tour operatora Rainbow
połączenia z Dominikaną, Kubą, Meksykiem
i Tajlandią to mixczarter – można wykupić wycieczkę zorganizowaną lub bilet tylko na przelot.
Dodatkowym plusem tej oferty jest fakt, że połączenia realizowane będą samolotami Boeing 787
Dreamliner, należącymi do floty Polskich Linii
Lotniczych LOT. To jedne z najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie, szerokokadłubowych samolotów pasażerskich na
świecie. Przestronnie zaprojektowane wnętrze,
zmienione na bardziej przyjazne oświetlenie kabiny pasażerskiej, powiększone okna, obniżony
poziom hałasu, szeroki panel multimediów oraz
wiele innych udoskonaleń powoduje, że wielogodzinna i zazwyczaj męcząca podróż staje się bardziej komfortowa. Nie bez znaczenia jest też fakt
lotu bezpośredniego. Startujemy z Poznania i lądujemy za Atlantykiem lub Oceanem Indyjskim.
W listopadzie ruszają pierwsze loty na
Zanzibar, Dominikanę i do Meksyku. W grudniu dołączą połączenia na Kubę i do Tajlandii.
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Destynacje zostały dopasowane do imprez
turystycznych. O ile w przypadku Zanzibaru nie
ma to praktycznie znaczenia – na położonej u wybrzeży Tanzanii wyspie jest tylko jeden międzynarodowy port lotniczy, o tyle w pozostałych przypadkach pozwala sprawnie dotrzeć do wybranej
miejscowości. Dominikana, mimo niewielkiej powierzchni, ma kilka lotnisk o statusie międzynarodowym – z Poznania dolecimy do Puerta Plata.
Lecąc na Kubę, wylądujemy w Varadero. To
położony na północy wyspy resort stricte turystyczny. Rzeczywistość polityczno-gospodarcza
w tym kraju (a jest to jeden z ostatnich na świecie
relikt realnego komunizmu), powoduje, że dla
tak zwanych turystów dewizowych stworzono
enklawę niedostępną dla zwykłego mieszkańca. To w żaden sposób nie umniejsza walorów
wypoczynku – turyści mogą się poza tą strefą
poruszać taksówkami lub busami, jednak warto
o tym pamiętać.
Destynacją meksykańską jest Cancun. To
największy kurort Półwyspu Jukatan, leżący
nad Zatoką Meksykańską. Z lotniska można łatwo dostać się autostradą do wybranej miejscowości wypoczynkowej.
W przypadku Tajlandii, wylądujemy w stolicy kraju – Bangkoku, z którego prowadzą liczne
szlaki turystyczne. Samo miasto jest absolutnie
warte zwiedzenia i wszelkie wycieczki objazdowe zaczynają się właśnie od niego.

world. Spacious interior design, more passenger-friendly cabin lighting, enlarged windows,
reduced noise level, a wide multimedia panel and
many other amenities make a long and usually
tiring journey more comfortable. In addition, it is
a direct flight. We take off from Poznan and land
over the Atlantic or Indian Ocean.
November will see the launch of the first
flights to Zanzibar, the Dominican Republic
and Mexico, followed by flights to Cuba and
Thailand in December.
Destinations have been matched with
tourist events. While in the case of Zanzibar it
is practically irrelevant as there is only one international airport on the island located off the
coast of Tanzania, in other cases it allows you to
get to the chosen destination efficiently. Despite
its small size, the Dominican Republic has several airports with international status – from
Poznań we can fly to Puerta Plata.

When flying to Cuba, we land in Varadero.
This is a strictly tourist resort located in the
north of the island. Because of the political
and economic reality of the country (and it is
one of the last relics of the real communism in
the world), for the so called foreign exchange
tourists an enclave has been created, inaccessible for regular inhabitants. In no way does it
diminish the value of the holiday as tourists
can get around outside this zone by taxi or bus,
but it is worth remembering.
The Mexican destination is Cancun. It is the
largest resort of the Yucatán Peninsula, located
on the Gulf of Mexico. From the airport you can
easily take the motorway to the resort of choice.
When it comes to Thailand, we will land
in the country's capital, Bangkok, from
where numerous tourist routes lead. The
city itself is absolutely worth a visit and all
touring trips start there.

IN ENGLISH

WINTER HOLIDAYS FROM POZNAŃ
THIS YEAR'S WINTER HOLIDAY SEASON
LOOKS EXTREMELY ATTRACTIVE.
PASSENGERS FLYING OUT OF POZNAŃ
ŁAWICA AIRPORT WILL HAVE, FOR
THE FIRST TIME IN HISTORY, THE
OPPORTUNITY TO DIRECTLY REACH SO
MANY PLACES COMMONLY REGARDED
AS HOLIDAY PARADISES.
Zanzibar, Thailand, Cuba, Mexico and the Dominican Republic. These are destinations that do not
need to be promoted, especially during cold winter season in our climate.
Zanzibar is available as a part of the TUI Poland tourist offer. It is a charter flight (with a technical stopover in Hurghada), which is an integral
part of the tourist event.
Connections to the Dominican Republic, Cuba, Mexico and Thailand available in
the offer of tour operator Rainbow are mixed
charters – you can buy an organized tour or just
a plane ticket. An additional advantage of this
offer is the fact that the connections will be carried out by Boeing 787 Dreamliner aircraft that
belongs to the fleet of LOT Polish Airlines. These
are some of the latest and most technologically
advanced wide-body passenger aircraft in the
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MEKSYK

SŁOŃCE,
MORZE
I TAJEMNICE
MAJÓW

OD LISTOPADA TEGO ROKU PODRÓŻNI PORTU LOTNICZEGO POZNAŃŁAWICA BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ Z BEZPOŚREDNIEGO POŁĄCZENIA
DO CANCUN W MEKSYKU. ZWAŻYWSZY, ŻE LOT REALIZOWANY BĘDZIE
NA POKŁADZIE SAMOLOTÓW BOEING 787 DREAMLINER POLSKICH LINII
LOTNICZYCH LOT, OFERTA PRZEDSTAWIA SIĘ ZNAKOMICIE.

to optymalna destynacja, która pozwala spędzić wakacje łącząc wypoczynek w nadmorskim kurorcie i poznawanie wspaniałych zabytków kultury Majów.

TEKST: MACIEJ JAMSZ ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

Północno-wschodnie wybrzeże Jukatanu
nazywane jest Riviera Maya, i nie ma w tym
cienia przesady, gdyż na turystów czekają
nie tylko nadmorskie kurorty z pełną ofertą turystyczną, ale także jedyne zachowane
miasto portowe Majów – z epoki prekolumbijskiej (Tulum). Wybierając miejsce do
wypoczynku warto rozpatrzyć różne oferty.
Nie tylko ze względu na cenę i oferowany

S

przedaż prowadzona jest przez biuro podróży Rainbow, a loty odbywać się będą
w formule czartermix. Oznacza to w praktyce, że możemy wykupić albo samo połączenie
lotnicze, albo pełną imprezę turystyczną, co

!

w przypadku Meksyku stwarza bardzo atrakcyjną alternatywę.
Położony na Półwyspie Jukatan Port Lotniczy Cancún (CUN) należy do największych
w Meksyku. Z turystycznego punktu widzenia

GDZIE WYBRAĆ POBYT?
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serwis, ale także biorąc pod uwagę charakter miejscowości.
Cancun to typowy kurort z wielopiętrowymi resortami hotelowymi, pełnym
zapleczem gastronomicznym, handlowym
i rozrywkowym. Transfer z lotniska jest najszybszy, a tempo animacji i innych atrakcji
powoduje, że czasami brakuje czasu na sen.
Playa del Carmen jest drugą co do wielkości miejscowością, jednak bardziej nawiązującą do pozamiejskiego charakteru Jukatanu. Oczywiście są tu też resorty hotelowe
należące do top sieci, ale w samym miasteczku można odnaleźć resztki klimatu wioski
rybackiej. Można z niej przepłynąć na nieodległą wyspę Cozumel, na której wypoczynek
dedykowany jest przede wszystkim miłośnikom wszelkich sportów wodnych.
Wzdłuż autostrady 307, prowadzącej od
Cancun – na południe, do Tulum, znajdują
się też inne destynacje, w których warto wykupić pobyt: Puerto Morelos, Playa Paraiso,
Puerto Aventuras, Grand Sirentis, Akumal
czy Chacalal. Są to mniejsze miejscowości,
o skromniejszej ofercie rozrywkowej, jednak
oferujące w zamian inne walory. Możemy
znaleźć w nich oferty mniej lub bardziej luksusowe, sprofilowane pod kątem określonych
oczekiwań – komfortu, obcowania z naturą,
wyciszenia, sportów wodnych i inne.

TAJEMNICZY MAJOWIE

The sale is being conducted by Rainbow travel
agency, and the flights will be operated in a charter-mix formula. In practice, this means that you
can buy either the connection itself or the entire
tour, which in the case of Mexico creates a very
attractive alternative.
Located on the Yucatán Peninsula, Cancún
Airport (CUN) is one of the largest in Mexico.
From a tourist point of view, it is an optimal
destination that allows you to spend your holidays combining relaxation in a seaside resort
and exploring the magnificent monuments of
the Maya culture

WHERE TO STAY?
The north-eastern coast of the Yucatan is called
Riviera Maya, and there is no overstatement as
visitors can enjoy not only coastal resorts with
a full range of tourist offers, but also the only preserved port city of the Maya – from the pre-Columbian era (Tulum). When choosing a place to
rest, it is worth considering various offers. Not
only because of the price and service, but also
the nature of the destination.
Cancun is a typical resort with multi-storey hotel resorts, full dining, shopping and entertainment facilities. The airport transfer is
the fastest, and the diversity of animation and
other attractions means that there is hardly
enough time to sleep.
Playa del Carmen is the second largest resort,
but more in keeping with the extra-urban charac-

ter of the Yucatán. Of course there are hotel resorts of top chains, but in the town itself you can
find the remnants of a fishing village atmosphere.
From there, you can take a boat to the nearby island of Cozumel, where the holiday is dedicated
primarily to lovers of all kinds of water sports.
Along the 307 highway, leading south from
Cancun to Tulum, there are other destinations
worth staying at, such as Puerto Morelos, Playa
Paraiso, Puerto Aventuras, Grand Sirentis,
Akumal or Chacalal. These are smaller towns,
with a more modest entertainment offer, but
offering other attractions in return. We can find
more or less luxurious offers, according to specific expectations – comfort, communing with
nature, tranquillity, water sports and more.

THE MYSTERIOUS MAYA
About 2,500 years ago, on the Yucatan Peninsula, statehood and culture of one of the most mysterious peoples of the pre-Columbian era, the
Maya, began to flourish. This people inhabiting
the Yucatan Peninsula created one of the most
fascinating cultures of pre-Columbian America. Today we can admire its remains. Many of
them, including the most famous ones, can be
visited during a one- or two-day trip. Depending
on where you are, you can reach Tulum in about
an hour, a trip to Coba and back will take a whole
day. When it comes to an excursion to legendary
Chitzen Itza, it is best to book two days or leave
very early in the morning.

Na Półwyspie Jukatan około 2 500 lat temu
zaczęła rozkwitać państwowość i kultura
jednego z najbardziej tajemniczych ludów
epoki prekolumbijskiej – Majów. Lud ten,
zamieszkujący Półwysep Jukatan, stworzył
jedną z najbardziej fascynujących kultur
Ameryki prekolumbijskiej. Dzisiaj możemy
podziwiać jej pozostałości. Wiele z nich,
w tym te najbardziej znane, są w zasięgu
jedno lub dwudniowej wycieczki. Do Tulum,
w zależności od miejsca pobytu, dojedzie
się w około godzinę, zaś wycieczka do Coby
i z powrotem zajmie cały dzień. Na wycieczkę do najbardziej znanego Chitzen Itza najlepiej zarezerwować dwa dni lub wyjechać
bardzo wcześnie rano.
IN ENGLISH

MEXICO
SUN, SEA AND MAYA SECRETS
STARTING FROM NOVEMBER THIS
YEAR, PASSENGERS OF POZNAŃ
ŁAWICA AIRPORT WILL BE ABLE TO
ENJOY A DIRECT FLIGHT TO CANCUN,
MEXICO. GIVEN THAT THE FLIGHT
WILL BE CARRIED OUT BY LOT POLISH
AIRLINES' BOEING 787 DREAMLINER,
THE OFFER LOOKS EXCELLENT.
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PLAŻE
DOMINIKANY
OD LISTOPADA 2021 ROKU CHĘTNI SPĘDZENIA ZIMOWYCH WAKACJI Z DALA OD CHŁODÓW I KRÓTKICH DNI NASZEJ
SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ, BĘDĄ MOGLI NAŁADOWAĆ ŻYCIOWE AKUMULATORY NA SŁONECZNYCH PLAŻACH
DOMINIKANY. Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA JUŻ WKRÓTCE DOSTĘPNE BĘDZIE BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE
Z LOTNISKIEM W PUERTO PLATA.
TEKST: MACIEJ JAMSZ ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

L

ot realizowany jest przez biuro podróży
Rainbow, a podróż odbywać się będzie na
pokładzie samolotów Boeing 787 Dreamliner
Polskich Linii Lotniczych LOT, w formule
czartermix. Oznacza to w praktyce, że możemy wykupić albo tylko połączenie lotnicze,
albo pełną imprezę turystyczną. Rozwiązanie
to pozwala w sposób optymalny zaplanować
urlop w tym pięknym kraju.
Dominikana, a właściwie Republika Dominikańska, jest drugim co do wielkości państwem

!

wyspiarskim w obrębie Karaibów. W jej granicach znajduje się prawie 2/3 wyspy Haiti, położonej we wschodniej części Morza Karaibskiego,
na pograniczu Oceanu Atlantyckiego. Pozostałą
część wyspy zajmuje państwo Haiti.
Miejscem docelowym lotu jest Port Lotniczy
Gregorio Luperón (POP) – międzynarodowe
lotnisko położone w mieście Sosúa, niedaleko kurortu Puerto Plata. Dominikana, mimo
stosunkowo niewielkiej powierzchni, posiada
kilka portów lotniczych o statusie międzynaro-

dowym. Wynika to z wielkiej wagi, jaką przykłada się tu do rozwoju turystyki, która jest jedną
z głównych gałęzi gospodarczych tego państwa.
Sama wyspa została odkryta 6 grudnia 1492
roku przez Krzysztofa Kolumba podczas jego
pierwszej wyprawy. Przyroda i klimat lądu wywarły na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił utworzyć tam swoją główną kwaterę, nazywając wyspę Hispaniolą. Stąd wyruszył też na
karaweli Niña w drogę powrotną do Europy, by
osobiście o odkryciu poinformować króla i kró-

ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W EUROPIE I NA ŚWIECIE PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE
AKTUALNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU.
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lową Hiszpanii. Tak Dominikana, której nazwę
w 1697 roku zmieniono na Santo Domingo, dostała się pod wpływy hiszpańskie, pod którymi
znajdowała się, z kilkoma przerwami, do pierwszych dekad XX wieku.
Po prekolumbijskich mieszkańcach – Karaibach i Tainach, nie zostało wiele śladów. Zabytkowe artefakty współczesnej Dominikany
dotyczą czasów kolonizatorów. Zachowały się
stare zabudowania miejskie, forty oraz kościoły.
Wpisują się w malowniczy koloryt wyspy, której
jednak największą atrakcją są plaże z piaskiem
uchodzącym za jeden z najdelikatniejszych w całym akwenie Morza Karaibskiego.
Walory geograficzne i przyrodnicze zaowocowały znacznym napływem kapitału turystycznego. Stale rozbudowywane sieciowe oraz
lokalne resorty i hotele uznane są za jedne z najlepszych w regionie. Większość mieszkańców
żyje z turystyki lub usług okołoturystycznych,
dlatego gościom na Dominikanie czas płynie
w poczuciu pełnego relaksu. Jak w każdym państwie nadmorskim, na stołach można spodziewać się potraw ze świeżych ryb i owoców morza.
Z uprawianej tu trzciny cukrowej produkuje się
rumy, zbierające znakomite opinie znawców, podobnie jak miejscowe cygara.

THE AIRPORT IN PUERTO PLATA WILL
SOON BE AVAILABLE FROM POZNAŃ
ŁAWICA AIRPORT.
The flight is operated by Rainbow travel agency
on board of Boeing 787 Dreamliner planes of
LOT Polish Airlines, in the charter-mix formula. In practice, this means that we can purchase
either only the ticket or the whole tourist event.
This solution allows you to plan your holiday in
this beautiful country efficiently.
The Dominican Republic is the second largest island state within the Caribbean. Its borders
include almost 2/3 of the island of Haiti, located
in the eastern Caribbean Sea, bordering the Atlantic Ocean. The rest of the island is occupied
by the State of Haiti.
Your flight destination is Gregorio Luperón
Airport (POP), an international airport located
in the town of Sosúa, near the resort of Puerto

Plata. Despite its relatively small size, the Dominican Republic has several airports with international status. This is due to the great importance given here to the development of tourism,
which is one of the main economic branches of
the country.
The island itself was discovered on 6 December 1492 by Christopher Columbus during
his first expedition. The nature and climate of
the land impressed him so much that he decided to establish his headquarters there, naming
the island Hispaniola. From there he set off on
the caravel Niña on his way back to Europe to
personally inform the King and Queen of Spain
of his discovery. This is how the Dominican Republic, which was renamed Santo Domingo in
1697, came under Spanish rule, under which
it remained, with a few interruptions, until the
first decades of the 20th century.
There are few traces left of the pre-Columbian inhabitants – the Caribs and Tainas. The
historic artefacts of the modern Dominican
Republic relate to the time of the colonisers. Old
town buildings, forts and churches have been
preserved. They blend in with the picturesque
colours of the island, whose greatest attraction,
however, are the beaches with sand regarded as
one of the finest in the entire Caribbean Sea.
The geographical and natural advantages
have resulted in a significant inflow of tourists.
The constantly expanding chain and local resorts and hotels are considered among the best
in the region. Majority of the population lives
from tourism or tourism-related services, so
visitors to the Dominican Republic can enjoy
their holiday with a sense of complete relaxation. As in any coastal country, you can feast
on fresh fish and seafood dishes. The sugar
cane grown here is used to produce rums,
which have received excellent reviews from
connoisseurs, as have the local cigars.

IN ENGLISH

THE DOMINICAN REPUBLIC
BEACHES
STARTING FROM NOVEMBER 2021,
THOSE WILLING TO SPEND THEIR
WINTER HOLIDAYS AWAY FROM
THE COLD AND SHORT DAYS OF
OUR LATITUDE, WILL BE ABLE TO
RECHARGE THEIR BATTERIES ON THE
SUNNY BEACHES OF THE DOMINICAN
REPUBLIC. A DIRECT CONNECTION TO

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

!
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zie pograć w nieco mniejszych, kameralnych
salach. Program koncertów będzie wypadkową różnych moich projektów artystycznych,
zarówno z repertuaru zespołu T.Love, jak
i działań solowych, przedstawimy także kilka
nowych pomysłów, mówi Muniek Staszczyk.

WARTO ZOBACZYĆ!

POLSKA NAD
BAŁTYKIEM W PLAKACIE
DWUDZIESTOLECIA
MIĘDZYWOJENNEGO
W WIELKOPOLSKIM MUZEUM
WOJSKOWYM

POZNAŃ ZAPRASZA
PAŹDZIERNIK
25. MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL FILMÓW
DOKUMENTALNYCH
OFF CINEMA
19-24.10.2021 | CK Zamek, Poznań
Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA jest jednym z najważniejszych wydarzeń na mapie kulturalnej Polski w dziedzinie kina dokumentalnego. Jego
podstawowym celem jest prezentacja twórczości dokumentalnej z całego świata wraz z trendami i zmianami, jakie zachodzą w dziedzinie
tej sztuki filmowej.
Podczas kilku dni możemy oglądać projekcje, których obieg, poza festiwalami, najczęściej
jest bardzo ograniczony ze względu na ich niski
potencjał komercyjny i brak szerokiej kinowej
dystrybucji. Najlepszym dokumentom Jury, złożone z wybitnych twórców kina, krytyków filmowych i animatorów kultury, przyznaje nagrody:
Złoty, Srebrny i Brązowy Zamek.
Szczegóły: www.offcinema.pl

wszystkim powstała rewelacyjnie przyjęta płyta
Syn Miasta. Utwory z niej oraz inne szlagiery
T.Love i Muńka solo usłyszymy w aranżacjach
„bez prądu”.
Muniek i Przyjaciele to akustyczna odsłona
koncertów w wykonaniu Zygmunta 'Muńka'
Staszczyka, lidera formacji T. Love. W koncertach towarzyszą mu Cezariusz Kosman oraz Janek 'Jahlove' Pęczak na gitarach akustycznych.
Nie planujemy żadnego nowego albumu,
ani projektu. Po prostu chcemy sobie na lu-

MUNIEK I PRZYJACIELE
18.10.2021 | Aula UAM, Poznań
Muniek wraca do Poznania. Od ostatniego razu
wiele się wydarzyło w karierze artysty. Przede

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

W plakacie dwudziestolecia doskonale odbijały
się aspiracje, potencjał i dynamika przemian
kulturowych ówczesnej Polski. Jest on znakomitym dokumentem epoki, zarówno jako źródło
wiedzy historycznej, jak i świadectwo artystycznego rozwoju dyscypliny. W 1920 r. Polska po
długim czasie odzyskała dostęp do morza, a znaczącą rolę w budowaniu wizualnej identyfikacji
II Rzeczpospolitej nad Bałtykiem odegrał plakat.
Podejmowana tematyka szerzyła „myśl morską”
oraz rozbudzała w Polakach poczucie narodowej dumy z posiadania własnej floty handlowej,
rybackiej i wojennej, zbudowanego od podstaw
portu w Gdyni i rozwoju gospodarczego polskiego skrawka wybrzeża. Wystawa pokazuje plakaty akcentujące powrót Polski nad morze i różne
aspekty obecności odrodzonego państwa nad
Bałtykiem, Polską Marynarką Wojenną, Fundusz Obrony Morskiej, działalność Ligi Morskiej
i Kolonialnej, budowę stoczni, a także żeglugę
pasażerką i nadmorską rekreację.
IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES
OCTOBER

25TH INTERNATIONAL
DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
OFF CINEMA
19-24.10.2021 | CK Zamek, Poznań
International Festival of Documentary
Films OFF CINEMA is one of the most im-
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portant events on the cultural map of Poland
in this genre. Its primary goal is to present
documentary filmmaking from all over the
world along with the trends and changes that
occur in this genre.
During several days, we can watch screenings of the films which are unlikely to be seen
anywhere else as they are not widely distributed due to their low commercial potential.
The best documentaries are awarded by the
Jury consisting of prominent filmmakers,
film critics and cultural animators: Golden,
Silver and Bronze Castle.
More info: www.offcinema.pl

MUNIEK AND FRIENDS
18.10.2021 | UAM Aula, Poznań
Muniek is back in Poznań. A lot has happened
in the artist's career since the last time he was
here. First of all, there was the sensationally
well-received album A Son of the City. The
artist will play songs from the album and other
hits by T.Love and Muniek’s solo career in the
unplugged arrangements.
Muniek and Friends is an acoustic concert series performed by Zygmunt 'Muniek'
Staszczyk, the leader of T.Love. He is accompanied by Cezariusz Kosman and Janek
'Jahlove' Pęczak on acoustic guitars.

We are not planning any new album or
a project. We just want to play in smaller,
more intimate venues. The concert programme will be a result of my various artistic projects, both from T.Love's repertoire
and my solo work, we will also present some
new ideas, says Muniek Staszczyk.

WORTH SEEING!

POLAND ON THE BALTIC
SEA IN THE INTER-WAR
PERIOD POSTERS IN THE
WIELKOPOLSKIE MILITARY
MUSEUM
The poster of the inter-war period perfectly reflected the aspirations, potential and dynamics of cultural change in Poland at the time. It
is an excellent document of the era, both as
a source of historical knowledge and a testimony to the artistic development of the genre.
In 1920 Poland regained access to the sea after
a long time, and the poster played a significant
role in building the visual identification of the
Second Republic on the Baltic Sea. The subject
matter spread "maritime thought" and awakened in Poles a sense of national pride in having their own merchant, fishing and naval fleet,
in the port of Gdynia built from scratch and in
the economic development of the Polish coast-

Fot. Bolesław Surałło (1906–1939), Polacy na morze. Liga Morska
i Rzeczna, 1930, Muzeum Narodowe Poznaniu

al area. The exhibition shows posters emphasising Poland's return to the sea and various
aspects of the reborn state's presence on the
Baltic, the Polish Navy, the Maritime Defence
Fund, the activities of the Maritime and Colonial League, shipyard construction, as well as
passenger shipping and seaside recreation.

UWAGA: ARCYDZIEŁO!
ATTENTION: A MASTERPIECE!

przez niego w Kuklówce – majątku, w którym osiadł po powrocie
z Paryża. Cisza jesiennego zmierzchu, zapach palonych suchych gałązek i trawy, życie zwierząt bytujących obok człowieka, to jak najbardziej realistyczny obraz polskiej wsi. Tak artysta ją widział i tak
nam ją pokazał. Chełmoński nie tylko naturę obserwował i badał
jako malarz, ale zwyczajnie po ludzku nią żył.
IN ENGLISH
AUTUMN IN THE MUSEUM!
JÓZEF CHEŁMOŃSKI, AUTUMN, 1897, OWNED BY THE NATIONAL
MUSEUM IN POZNAŃ

JESIEŃ W MUZEUM!

JÓZEF CHEŁMOŃSKI, JESIEŃ, 1897, WŁ. MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

Jesienne dni warto spędzić w muzeum, choćby po to, by zobaczyć jeden
z najbardziej znanych obrazów Józefa Chełmońskiego – Jesień, przywołujący sielskość dziewiętnastowiecznej polskiej wsi. Namalowany został

Autumn days are worth spending in the museum, if only to see one
of the best known paintings by Józef Chełmoński, Autumn, evoking the idyll of the 19th century Polish countryside. It was painted
by him in Kuklówka, the estate where he settled after returning
from Paris. The silence of an autumn twilight, the smell of burning dry twigs and grass, animals living side by side with humans,
this is a most realistic depiction of the Polish countryside. This
is how the artist saw it and how he showed it to us. Not only did
Chełmoński observe and study nature as a painter, but he used
to live it.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod
dyr. Agnieszki Duczmal / Amadeus Polish Radio Chamber
Orchestra, cond. Agnieszka Duczmal, fot. K. Babka

Augustin Dumay – skrzypce / violin, fot. Serge Leblon

Miguel da Silva – altówka / viola,
fot. www.migueldasilva.ch

Daniel Stabrawa – skrzypce / violin,
fot. Berliner Philharmoniker

PROLOG 16. KONKURSU WIENIAWSKIEGO
– KONCERT SPECJALNY
TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA

17

października br. o godz. 19.00, niespełna rok przed 16.
Międzynarodowym Konkursem Skrzypcowym im.
Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, na uniwersyteckiej estradzie wspólnie wystąpi czterech jurorów przyszłorocznej
edycji: przewodniczący Augustin Dumay – francuski wirtuoz
skrzypiec, wiceprzewodniczący Daniel Stabrawa – wieloletni
pierwszy koncertmistrz Filharmoników Berlińskich, altowiolista Miguel Da Silva i dyrygent Agnieszka Duczmal, która
poprowadzi Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus.
W programie koncertu: Symfonia koncertująca Es-dur KV
364 Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Koncert d-moll na
dwoje skrzypiec BWV 1043 Jana Sebastiana Bacha. Serdecznie zapraszamy!
Informacje o koncercie: www.konkurs.wieniawski.pl
IN ENGLISH

PROLOGUE OF THE 16TH WIENIAWSKI
COMPETITION – SPECIAL CONCERT
On 17 October, at 7 p.m., less than a year before the 16th
International Henryk Wieniawski Violin Competition in
Poznań, four jurors of the next year's edition will perform together on the university stage: the chairman Augustin Dumay
– a French violin virtuoso, the vice-chairman Daniel Stabrawa
– the first concertmaster of the Berliner Philharmoniker for
many years, the violist Miguel Da Silva, and the conductor
Agnieszka Duczmal, who will lead the Polish Radio Chamber
Orchestra Amadeus. The concert programme includes:
Wolfgang Amadeus Mozart's Symphonie concertante in E flat
major KV 364 and Johann Sebastian Bach's Concerto in D minor for two violins BWV 1043. You are cordially invited!
Information about the concert: www.konkurs.wieniawski.pl

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

SPOTTERZY
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SPOTTERS

Airbus A320-200 Wizzair, fot./photo: Adam Stopa (Poznań Airport Spotters)

Boeing 777-2U8ER Omni Air International, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)

ATR 72-600 SAS, fot./photo: Adam Stopa (Poznań Airport Spotters)
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Mitsubishi CRJ-900LR Lufthansa CityLine, fot./photo: Adam Stopa (Poznań Airport Spotters)
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(GRO) ZNAJDUJĄCYCH
OsloNA
Torp/Sandefjord
(TRF)
(STN)
Dublin (DUB)
www.ryanair.com

KIERUNKI
lotniska?

(BGY)

(ATH)
www.lufthansa.com

(ODS)

www.ryanair.com

Lwów
(CFU)
(MMX)(LWO) / Lviv
(DUB)
Frankfurt
(FRA)
*
(POZ)
Ateny (ATH)
/ Athens
Kharkiv
(HRK)
nowość
/ new
Billund
(BLL)
(MLA)
Kijów
- Żulany
(IEV)/ new
Odessa
(ODS)
nowość
Budapest
(BUD)
(BLL)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(CPH)
www.wizzair.com
(ZAD)
www.ryanair.com
(WAW)
(LPL) POZNAŃ-ŁAWICA SALE FOR 2021
(ORK)
www.ryanair.com
LIST OF REGULAR
AIR CONNECTIONS FROM
THE
AIRPORT
www.lot.com
www.wizzair.com
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
(DSA)
(GRO)
(EIN)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(VDA)
Kharkiv
(HRK)
nowość
/
new
Billund (BLL)
(IEV)
Paryż
Beauvais
(BVA) / Paris Beauvais
(HRK)
Edinburgh
(EDI)
Malta
(MLA)
Where
Can You
Fly (DTM) (CIA) Kavala
(KVA)
nowość
(BRS) (LTN)/ new
Barcelona-Girona
(GRO)
Kijów
- Borispol
(KBP)
Bristol
(BRS)
Copenhagen
Kopenhaga
(CPH)
/(TRF)
Oslo
Torp/Sandefjord
Corfu
(CFU)
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
DESTINATION
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(STN)
(TRF)
(KBP)
(NYO) www.ryanair.com
www.ryanair.com
(KVA)
www.ryanair.comAirport?*
from
Poznań
www.wizzair.com
www.flysas.com www.ryanair.com
www.ryanair.com
(POZ)
www.ryanair.com
(ALC)
(FRA)
Kijów
- Borispol
(KBP)
Bristol(DUB)
(BRS)
Rome-Ciampino
nowość
/ new
(WAW)(CIA)
Eindhoven
(EIN)
AND
CARRIER
Dublin
Lwów (LWO)
/ Lviv (LWO)
Mediolan-Bergamo
(BGY)
/Milan-Bergamo
Kharkiv
(HRK)
/ new
Billund (BLL)
Kijów
- Żulany
(IEV)
Budapest
(BUD)
Liverpool
(LPL)
(EIN)
Paryż
Beauvais
(BVA)
/ Paris Beauvais
Cork
(ORK)nowość
nowość
/ new
www.ryanair.com
(MUC)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com(EDI)
(IEV)

I PRZEWOŹNICY
www.ryanair.com
www.ryanair.com

Budapest
(BUD)
Alicante
(ALC)
Edinburgh
(EDI)
Alicante
(ALC)
Bristol (BRS)
www.ryanair.com

www.lot.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com

www.ryanair.com
Kijów
- Żulany
(IEV)
Ejlat
(VDA)
/ (BUD)
Eilat
Malta
(ATH)
Kijów
- (MLA)
Borispol
(KBP) (DSA)
(DUB)
Corfu
(CFU)
NEW!
www.wizzair.com
Doncaster/Sheffield
Helsinki
(HEL)

(DTM)

(TLV)

www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com

Stockholm-Skavsta
nowość
/ new
Monachium
(MUC)
/(NYO)
Munich
(KBP)
Paryż
Beauvais
(BVA)
Paris Beauvais
Copenhagen
Kopenhaga
(CPH)
/ nowość
(MMX)
Londyn
Luton
(LTN)
/ London
Luton
Rome-Ciampino
(CIA)
/ new
www.ryanair.com

(HRK)

(ODS)
(FRA)
(BLL)
(LWO)
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
(CPH)
(LPL)
(ORK)
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.flysas.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(DSA)
(MUC)
Copenhagen
Kopenhaga
(CPH)
/
Corfu
(CFU)
(CFU)
Tel
Awiw
(TLV)
/
Tel
Aviv
Eindhoven
(EIN)
Frankfurt
(FRA)
Ateny (ATH) / Athens
Mediolan-Bergamo
(BGY) /Milan-Bergamo
Odessa
(ODS)
nowość / new
(MLA)
(ZAD)
Kijów
- Żulany
(IEV)
Budapest
(BUD)
Liverpool
(LPL)
Cork
(ORK)
nowość / new
www.ryanair.com
Londyn
Stansted
(STN) /nowość
London Stansted
Stockholm-Skavsta
(NYO)
/ new
www.flysas.com
www.ryanair.com
(BRS) (LTN)
Amman
(AMM)
(BUD)
www.ryanair.com
www.wizzair.com
(GRO) NEW!
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
Kijów
Borispol
(KBP)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(VDA)
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(ODS)
(STN)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(BGY)
(LPL)
Cork
(ORK)
/ new
www.ryanair.com
(POZ)
WalencJa
Castellon
(CDT)
/ Valencia
(CIA) Liverpool
Ejlat
(VDA)
/nowość
Eilat
Kavala
(KVA)
nowość/ /Munich
new
Barcelona-Girona
(GRO)
Monachium
(MUC)
www.ryanair.com
Oslo
Torp/Sandefjord
(TRF)
NEW!
(WAW)
(TRF)
Split
(SPU)
(NYO) (CPH) / Copenhagen
Kopenhaga
Corfu (CFU)
Londyn
Luton
(LTN)
Doncaster/Sheffield
(DSA)
Tel
Awiw
(TLV)
/ Tel
Aviv / London Luton
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(KVA)
(EIN)
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
(ALC)
www.wizzair.com
(IEV)
(ZAD)
www.flysas.com
Amsterdam
(AMS)
(HRK)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Kijów
-(LWO)
Żulany
(IEV) / London Luton (DTM)
Londyn
Luton
(LTN)
Dublin
(DUB)
Lwów
/
Lviv
Doncaster/Sheffield
Warszawa
(WAW)
/
Warsaw
Frankfurt
(FRA) (EDI) (DSA)
*
Oferta
połączeń
znajdujących
się
aktualnie
w
sprzedaży
wied
(GRO)
Kharkiv
(HRK)
nowość
/
new
Billund
(BLL)
Odessa
(ODS)
nowość
/
new
Paryż
Beauvais
(BVA)
/
Paris Beauvaiswg stanu
(VDA)
www.klm.com
Liverpool
(LPL)
Cork (ORK)
nowość
/ new
Londyn
Stansted
(STN)
/ LondonofStansted
www.wizzair.com
(KBP)
WalencJa
Castellon
(CDT)
/ Valencia
www.ryanair.com
* Connections
offered
for
the
season
2019 as of 15th
www.lot.com
www.lot.com
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
(TLV)
www.ryanair.com
Tel
Awiw
(TLV)
Tel
Aviv
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(FRA) (CIA)
www.ryanair.com
(LWO)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(MMX) (MLA)
(DUB)
Londyn
Stansted
(STN) / London Stansted
Edinburgh
(EDI)
Billund
(BLL)
Malta
(ATH)
www.ryanair.com
Zadar
(ZAD)
nowość
/ new
(KVA)
Kavala
(KVA)
nowość / new
Kijów
-(KUT)
Borispol
(KBP)
(BLL)
(MUC)
Bristol
(BRS)
Oslo
Torp/Sandefjord
(TRF)
Kutaisi
Wszystkie
kierunki
(CPH)
Rome-Ciampino
(CIA)
nowość
/ new
(LPL)
(ORK)
Londyn (ALC)
Luton
(LTN) / London Luton
(DSA)
www.ryanair.com
Warszawa (WAW) / Warsaw
www.ryanair.com
www.ryanair.com
orazDoncaster/Sheffield
aktualny rozkład
lotów
www.ryanair.com
(DSA)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(BUD)
www.wizzair.com
znajdą Państwo
(CFU)
www.lot.com
www.ryanair.com
Warszawa
(WAW) Warsaw
(ODS)
(EIN)
(MLA)
(BGY) połączeń
naEindhoven
naszej stronie
Mediolan-Bergamo
(BGY)
/Milan-Bergamo
(BRS)
* Oferta
znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wied
Kharkiv
(HRK)
nowość
/ new
Kijów
-Beauvais
Żulany (IEV)
(LTN)
Budapest
(BUD)
Paryż
(BVA)
/
Paris Beauvais
Stockholm-Skavsta
(NYO) nowość / new (TL
Birmingham
(BHX)
NEW!
www.airport-poznan.com.pl
www.lot.com
Londyn
Stansted
(STN)
/
London Stansted
www.wizzair.com (STN)
www.ryanair.com
Zadar
(ZAD)
nowość
/
new
*
Connections
offered
for
the
season
of
2019
as of 15th
Kopenhaga
(CPH) / Copenhagen
www.wizzair.com
www.ryanair.com
(ATH)
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
(POZ)
All the destinations
www.ryanair.com
* Oferta połączeń znajdujących
się (WAW)
aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019
r.
www.ryanair.com
(ZAD)
www.ryanair.com
Ejlat
(VDA)
/ Eilat (KBP)
and
the current
timetable
Monachium
(MUC)
Munich
* Connections offered
for//the
season of 2019
as of 15th April.
Borispol
(EIN)
Copenhagen
Kopenhaga
(CPH)
Treviso
(TSF) NEW!
Corfu- (CFU)
Rome-Ciampino
new
TelWenecja
Awiw (TLV)
/ Tel Aviv
areKijów
available
(GRO) (CIA) nowość /
(IEV)
(CFU)
(DTM)
(HRK)
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
(VDA)
Bristol
(BRS)
on
our website
(MLA)

www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BGY)

www.ryanair.com
www.flysas.com

www.ryanair.com
www.ryanair.com
Lwów (LWO)
/ Lviv
(CIA)
Liverpool
(LPL)
(KBP)
(ODS)
nowość
/
new
połączeńOdessa
znajdujących
się
aktualnie
w
sprzedaży
wg
stanu
wiedzy
na
dzień
15.04.2019
r.
Kijów
Żulany
(IEV) / new * Oferta(FRA)
Liverpool
(LPL)
Cork -(ORK)
nowość
www.ryanair.com
Stockholm-Skavsta
(NYO) nowość / new WalencJa Castellon
(CDT) /(KVA)
Valencia
www.lot.com
(LWO)
Wszystkie kierunki www.lufthansa.com
www.ryanair.com
(ALC)
* Connections
offered for the
season of 2019 as of 15th April.
www.ryanair.com
Bruksela
-www.ryanair.com
Charleroi
(CRL) NEW!
www.wizzair.com
www.ryanair.com
oraz aktualny
rozkład
lotów
www.ryanair.com
(MUC)
Edinburgh
(EDI)
Malta
(MLA)
znajdą
Państwo
Kavala
(KVA)
nowość
/ new
www.ryanair.com
Oslo
Torp/Sandefjord
(TRF)
Londyn
Luton
(LTN)
Luton
(CPH)
/ Copenhagen
Londyn
Luton
(LTN)
/London
London Luton
Doncaster/Sheffield
(DSA)
naKopenhaga
naszej
stronie
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Tel Awiw
(TLV)
/ Tel Aviv
Warszawa
(WAW)
(BUD)
Dublin
(DUB)
Lwów (LWO)
/ Lviv / Warsaw
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.airport-poznan.com.pl
www.wizzair.com
(ODS)
www.flysas.com
(BGY)
www.ryanair.com
www.lot.com
www.ryanair.com
Eindhoven
(EIN)
www.ryanair.com
(BUD)
Mediolan-Bergamo
(BGY) /Milan-Bergamo
AllBudapest
the destinations
www.lot.com(ATH)
Kharkiv
(HRK)
nowość / new
Paryż
Beauvais
(BVA)
/ /Paris
Beauvais
and
the current
timetable
Liverpool
(LPL)
www.wizzair.com
Londyn
Stansted
(STN)
London
Stansted
www.ryanair.com
WalencJa
Castellon
(CDT)
/
Valencia
Zadar
Londyn
Stansted
www.ryanair.com
Edinburgh
(EDI) (STN) London Stansted
Malta (ZAD)
(MLA)nowość / new
are available www.ryanair.com
(CFU)
(ZAD)www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
onEjlat
our website
(MLA)
(VDA)
/
Eilat
DESTINATION
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Monachium
(MUC)
/
Munich
(GRO)
Burgas
(BOJ)
www.airport-poznan.com.pl
Kijów
Borispol
(KBP)
Rome-Ciampino
(CIA)
nowość / new (VDA)
Londyn
Luton
(LTN) / London Luton
)
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
Warszawa (WAW)
/ Warsaw
Eindhoven
(EIN)
AND
CARRIER
Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo
Lviv NEW!
(CIA) Lwów (LWO)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.lot.com
www.wizzair.com
Frankfurt (FRA)
www.ryanair.com
Odessa
(ODS)
nowośćw/sprzedaży
new
www.ryanair.com
(KVA)
*
Oferta
połączeń
znajdujących
się
aktualnie
wg
stanu
wiedzy
na dzień 15.04.2019 r.
(ALC)
Kijów
- Żulany
(IEV)
Stockholm-Skavsta
(NYO)
nowość / new
Londyn
Stansted
(STN)
/
London Stansted
www.lufthansa.com
Zadar
(ZAD)
nowość
/
new
*
Connections
offered
for
the
season
of
2019
as
of
15th
April.
www.ryanair.com
Ejlat (VDA)
/ Eilat
Alicante
(ALC)/ Kharkiv
Charków
(HRK)
Monachium
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Dublin(MLA)
(DUB)
Lwów (LWO)(MUC)
/ Lviv / Munich
www.ryanair.com
Malta
Kavala (KVA)
nowość
/
new
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
www.ryanair.com (TRF)
Oslo
Torp/Sandefjord
www.ryanair.com
(TLV)
www.ryanair.com
Kopenhaga
(CPH) / Copenhagen
www.lot.com
Tel Awiw
(TLV) / Tel Aviv
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Frankfurt
(FRA)(ATH)
Ateny (ATH)
/ Athens
Odessa
(ODS) nowość / new
www.flysas.com
www.ryanair.com
Edinburgh (EDI)
Malta (MLA)
Cork
(ORK)
Kharkiv
(HRK)
nowośćw/sprzedaży
new
www.lufthansa.com
Paryż
Beauvais
(BVA)
/ Paris Beauvais
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Mediolan
Bergamo
(BGY)
* Oferta połączeń
znajdujących
się
aktualnie
wg
stanu
wiedzy
na
dzień
15.04.2019
r.
DESTINATION
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Liverpoolwww.ryanair.com
(LPL)
WalencJa
Castellon (CDT) /(CFU)
Valencia
www.ryanair.com
*Barcelona-Girona
Connections
offered for(GRO)
the season of 2019 as of 15th
April. www.wizzair.com
(MLA)
Kavala
(KVA)
nowość
/
new
Oslo
Torp/Sandefjord
(TRF)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Eindhoven
(EIN)
AND CARRIER
www.ryanair.com
Mediolan-Bergamo (BGY)
/Milan-Bergamo
www.ryanair.com
Kijów - Borispol
(KBP)
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Rome-Ciampino
(CIA)
nowość
/
new
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Dancaster/Sheffield
(DSA)
Londyn Luton
(LTN)
/
London Luton
Warszawa
(WAW)
/ Warsaw
Manchester
(MAN)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Kharkiv
(HRK)
nowość
/
new
Billund
(BLL)
www.wizzair.com
Paryż
Beauvais
(BVA)
/ Paris Beauvais
Ejlat www.lot.com
(VDA) / Eilat
Alicante
(ALC)
Monachium
(MUC)
/ Munich
www.ryanair.com
Kijów - Żulany
(IEV)
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Stockholm-Skavsta
(NYO) nowość / new
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
Londyn
Stansted
Dublin
(DUB) (STN) / London Stansted
Zadar
nowość
Lwów(ZAD)
(LWO)
/ Lviv / new
www.wizzair.com
Dublin
(DUB)
www.ryanair.com
Kijów
- Borispol
(KBP)
Bristol
(BRS)/ Athens
Rome-Ciampino
(CIA) /nowość
Monachium
(MUC)
/ Munich
Frankfurt
(FRA)
Ateny www.ryanair.com
(ATH)
www.ryanair.com
Odessa (ODS) nowość
new / new
www.lot.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Kopenhaga
(CPH) / Copenhagen
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Tel
Awiw
(TLV)
/
Tel Aviv
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
Edinburghwww.ryanair.com
(EDI)
Malta (MLA)
www.flysas.com
www.ryanair.com
Kijów
- (KVA)
Żulany
(IEV) / new
Budapest
(BUD)
Stockholm-Skavsta
(NYO)
Edinburgh
(EDI)
Kavala
nowość
Barcelona-Girona
(GRO)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Oslo
Torp/Sandefjord
(TRF)nowość / new
Odessa
(ODS)
www.wizzair.com
* Oferta połączeńLiverpool
znajdującychwww.ryanair.com
się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy
na dzień
15.04.2019
r. (CDT) / Valencia
(LPL)
www.ryanair.com
WalencJa
Castellon
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Eindhoven
(EIN)
www.ryanair.com
*
Connections
offered for the season of 2019 as of 15th April.
Mediolan-Bergamo
(BGY) /Milan-Bergamo
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Copenhagen
Kopenhaga
(CPH)
/
Corfu
(CFU)
Tel
Awiw
(TLV)
/
Tel
Aviv
Kharkiv
(HRK)
nowość
/
new
www.wizzair.com
Billund (BLL)
www.ryanair.com
Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais
Eindhoven
(EIN)
www.flysas.com
Londyn Luton
(LTN) / London Luton
)
www.ryanair.com
Oslo Torpwww.ryanair.com
(TRF)
Warszawa
(WAW)
/ Warsaw
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Ejlat (VDA)
/
Eilat
Monachium (MUC) / Munich
www.wizzair.com
www.lot.com
Liverpool
(LPL)
Cork
(ORK)
nowość
/
new
www.ryanair.com
WalencJa
Castellon(CIA)
(CDT)nowość
/ Valencia/ new
Kijów - Borispol
(KBP)
Bristol www.ryanair.com
(BRS)
www.lufthansa.com
Rome-Ciampino
www.ryanair.com
Londyn Stansted
(STN) / London Stansted
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Zadar
(ZAD)
nowość
/
new
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Frankfurt
(FRA)
www.ryanair.com
Frankfurt
(FRA)
Odessa
(ODS) nowość
/ new
www.ryanair.com
Oslo
- Gardermoen
(OSL)
Londyn
Luton
(LTN)
/ London Luton
Doncaster/Sheffield
(DSA)
www.ryanair.com
Warszawa
(WAW) / Warsaw
Kijów - Żulany
(IEV)
Budapest (BUD)
www.lufthansa.com
Stockholm-Skavsta
(NYO) nowość / new
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.wizzair.com
www.lot.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Kavala (KVA) nowość / new
Oslo Torp/Sandefjord (TRF)
Londyn
Stansted
(STN) / London Stansted
(ZAD)
nowość
/ new
Kopenhaga
(CPH)
www.ryanair.com
* Oferta połączeń znajdujących
się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy
na dzień
15.04.2019
r. / Copenhagen www.ryanair.com Zadar
Corfu (CFU)
www.wizzair.com
Tel Awiw
(TLV)
/ Tel Aviv
www.ryanair.com
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.
www.flysas.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Kharkiv (HRK)
nowość / new
Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais
Liverpool
(LPL)
www.ryanair.com
Cork (ORK)
nowość / new
www.wizzair.com
WalencJa Castellon (CDT) / Valencia
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Kijów - Borispol
(KBP)
* Oferta połączeńRome-Ciampino
znajdujących się aktualnie
w nowość
sprzedaży /wg
stanu wiedzy na dzień www.ryanair.com
15.04.2019 r.
(CIA)
new
* Connections
offered
for the
season
of 2019 as of 15th April.
www.ryanair.com (DSA)
Londyn
Luton
(LTN)
/ London
Luton
Doncaster/Sheffield
www.ryanair.com
Warszawa (WAW) / Warsaw
www.wizzair.com
www.lot.com
www.ryanair.com
Kijów - Żulany
(IEV)
Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new
www.wizzair.com
Londyn Stansted
(STN) / London Stansted
www.ryanair.com
Zadar (ZAD) nowość / new
www.ryanair.com
Kopenhaga (CPH) / Copenhagen
www.ryanair.com
Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

CY

CY

www.ryanair.com
Dublin (DUB)
www.airport-poznan.com.pl
Frankfurtwww.ryanair.com
(FRA)

KIERUNKI
I PRZEWOŹNICY

KIERUNKI
I PRZEWOŹNICY

(TL

lotniska?*
Where Can You Fly

*
*

*

(POZ)
(POZ)

Wszystkie kierunki
oraz aktualny
rozkład lotów
Wszystkie
kierunki
znajdą
Państwo
oraz aktualny
rozkład lotów
na
naszej
stronie
znajdą
Państwo
www.airport-poznan.com.pl
na naszej stronie
www.airport-poznan.com.pl
All
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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.
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Korfu
TUNEZJA/
TUNEZJA/TUNISIA
TUNISIA::
ALBANIA

Burgas
Burgas (BOJ)
(BOJ)

Tirana (TIA)
Warna
Warna (VAR)
(VAR)

Korfu (CFU)
Saloniki
Saloniki (SKG)
(SKG)

Funchal
(FNC)
BUŁGARIA/BULGARIA:
Kos
(KGS)
Djerba
Djerba (DJE)
(DJE)
Kos (KGS)
Zakintos
(ZTH)
Zakintos
(ZTH)
ALBANIA/
ALBANIA:
Kefalonia
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