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HIPOKRYZJA

ZNACZY AKTORSTWO
SPECJALISTA OD SPEKTAKULARNYCH ZNIKNIĘĆ I WAŻNYCH POWROTÓW. JAK O NIM PISZE
POPULARNY FILMOWY PORTAL „PRZYSTOJNY POLSKI AKTOR MŁODEGO POKOLENIA”.
ROBERT GONERA POWRACA W ROLI IGNACEGO SZWARTZBARTA W „ŚMIERCI ZYGIELBOJMA”.
TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Michał Buddabar
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Rozmawiamy w świątecznym czasie Chanuki, w studio
AnywhereTV, w dawnej fabryce Norblina, o krok od
getta, więc zapytam o „Śmierć Zygielbojma”, film
o wyjątkowej postaci, której historia wciąż nie przebiła
się do popkultury. Uda wam się to zmienić?

„Śmierć Zygielbojma” dotyka po pierwsze holokaustu, po
drugie Szmula Zygielbojma, który popełnił samobójstwo,
aby Zachód zechciał dostrzec to, co się dzieje z Żydami
w okupowanej Polsce. Zagrałem Ignacego Szwartzbarta,
przedstawiciela Rządu polskiego na obczyźnie. Temat polsko - żydowski w różnych formułach powraca. I choć nie
zastąpi praktycznie nieistniejącej już kultury żydowskiej,
w takim wymiarze, w jakim istniała przed holokaustem,
to mamy z nią jakiś mistyczny, duchowy kontakt. Łącznie
z przypominaniem najtrudniejszych czasów, w których
byliśmy świadkami tego, co wyprawiał nazizm hitlerowski na terenach Polski. Holokaust jest cały czas umiejscowiony, oczywiście w sensie geograficznym, w Polin.
Zygielbojm popełnił samobójstwo w akcie rozpaczy, po
rozmowie z emisariuszem z Polski, czyli Janem Karskim,
który przekazał te wieści. Co to były za wieści? Jak zostały
one przekazane przez Karskiego Zygielbojmowi? Podejrzewam, że to pozostanie mroczną tajemnicą, jak wiele
tajemnic XX wieku, II wojny światowej i holokaustu.
Spróbowaliście przypomnieć ten gest, bardzo polski,
bardzo romantyczny.

Krzysztof Krauze, świętej pamięci, z którym parę filmów
zrobiłem, mówił że jest takie chińskie przekleństwo: „abyś
wiedział pierwszy”. To przekleństwo dotknęło Karskiego
i Zygielbojma, także Pileckiego, bo do nich wieści o wyjątkowym okrucieństwie pewnych działań docierały jako
pierwszych. Pewnie przy okazji różnych okrutnych wydarzeń w historii, w szczególności okrutnego XX wieku,
iluś tam ludzi wiedziało wcześniej. To jest przekleństwo.
Karski żył do końca z tym ciężarem, bo to jest też film
o Karskim, w gruncie rzeczy. Karski przekazuje instrukcje od Wyższych Rad Żydowskich z Polski, żeby Żydzi
na świecie podjęli głodówkę w tej sprawie, żeby zwrócili
uwagę dużych instytucji międzynarodowych czy światowych na Zachodzie. Zygielbojm nie podejmuje głodówki.
Popełnia samobójstwo. Bez wątpienia, Karski musiał to

zarejestrować. Wieści o holokauście zmieniały się na coraz
gorsze. Od trucia gazem z ciężarówek do Cyklonu B. Może
to wzbudziło w nim to uczucie, że w jakiś sposób, wieściami z Polski to on Zygielbojma doprowadził do tego aktu
rozpaczy. Ja nie jestem specjalistą w tym, chociaż głęboko
to przeżywam, podobnie jak przeżywam wszystkie kryzysy relacji polsko-żydowskich i w ogóle Polski ze światem.
Jechałem tu z dolnośląskiej prowincji, gdzie zniknąłem
i strasznie trudno mi o tym mówić, ponieważ do dziś poza
nielicznymi nie został nikt, kto był świadkiem okrucieństwa holocaustu. Ja bardzo długo wyznawałem zasadę, że
jeżeli czegoś nie dotknąłeś, to nie opowiadaj. Dziś ta relacja staje się opowieścią historyczną, ale XX wiek niezwykle silnie się odcisnął na świecie okrutnym piętnem wojen,
kolonializmu. I to nie były tylko nazistowskie Niemcy, chociaż przede wszystkim… Jesteśmy w trudnej sytuacji. Ilu
pozostało dziś w Polsce Żydów? Tysiąc?
W ostatnią niedzielę zapalałem chanukową świecę
z przyjaciółmi i to tutaj, niedaleko miejsca w którym
jesteśmy, więc to życie, ta kultura wraca. Bardzo smutno
zaczęliśmy, ale mamy świąteczny czas, idzie Boże
Narodzenie, wróciłeś wspaniałym, ważnym filmem…

Mamy smutne konstatacje zostawić za nami, tak? Na
Camerimage w Toruniu, na pięknie przygotowanej konferencji prasowej, praktycznie nie było zainteresowania
tym filmem. Może jesteśmy zainteresowani już tylko kastowością „Teściów”, z całym szacunkiem dla tego obrazu,
niż przestrogą wobec naszych relacji? Krótko mówiąc,
moim zdaniem przyjmowanie perspektywy XX wieku do
rozprawiania o współczesności jest dzisiaj niebezpieczne.
Trudne. A ja się martwię, żebyśmy nie zaczęli tego wieku,
podobnie jak poprzedniego.
Skoro dotknęliśmy rozrywkowego aspektu życia, to
Twoje spektakularne zniknięcie też dostarczyło przed
kilkoma laty, nie ma co ukrywać, sporej dawki rozrywki.
Zniknąłeś spektakularnie.

Ja takich cezur nie widzę. Rejestruję je przy okazji takich
rozmów jak nasza, a jakieś tam stany niepoprawności rejestrują media niższego rzędu, typu Fakt czy Pomponik, ja
tym nie żyję, ja nawet nie mam telewizji.

JA B A R DZ O D ŁU G O W Y Z N AWA Ł E M Z A SA D Ę,
Ż E J E Ż E L I C Z E G O Ś N I E D O T K N Ą Ł E Ś,
T O N I E O P OW I A DA J. DZ I Ś TA R E L AC JA
S TA J E S I Ę O P OW I E Ś C I Ą H I S T O RYC Z N Ą ,
A LE X X W IEK N IEZ W Y K LE SILN IE SIĘ
O D C I S N Ą Ł N A Ś W I E C I E O K RU T N Y M
PI Ę T N E M WO J E N , KO L O N I A L I Z M U.
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U MIEM Z N IK AĆ, U MIEM SIĘ
POJAW I AĆ, BO W PEW N Y M
SENSIE MUSI A ŁEM
ZOSTAĆ SWOI M W ŁASN Y M
KONTRW Y W I A DOWCĄ, TO
Z NACZ Y W IEDZIEĆ CZEGO,
POZA A KTORSTW EM, KTÓR E
U PR AW I A M TR Z Y DZIEŚCI
LAT, CHCE TEN ŚW I AT.

Chciałeś sprowokować ten medialny świat do
jakiejś reakcji?

Nie, nie, to jest tak, że mi się bardzo dostało od mediów.
Umiem znikać, umiem się pojawiać, bo w pewnym sensie
musiałem zostać swoim własnym kontrwywiadowcą, to
znaczy wiedzieć czego, poza aktorstwem, które uprawiam
trzydzieści lat, chce ten świat. Ja go nie znałem nawet zanim nie zabrał się za wynurzenia na mój temat. Nie wiedziałem jak mogą zinterpretować moje zachowania, czy
dresscode. W sytuacji, którą wspominasz, wylądowałem
zmęczony po zdjęciach w Berlinie, w kurtce ramonesce,
więc nie mogłem po prostu usiąść w eksponowanym miejscu na uroczystej prezentacji ramówki pewnej telewizji.
Ale czy to była przyczyna mojego zniknięcia? Nie wiem.
W zasadzie to nigdy na dobre nie zniknąłem ani nigdy na
dobre się nie pojawiłem.

HIPOKRYZJA ZNACZY AKTORSTWO

Może nie mają czasu na taką refleksje, bo
gonią za klikalnością?

- Tak, no więc ja się odpłacam tym samym. Nie
chce mi się rozumieć tego świata, nauczyłem
się tego, jestem dorosły, pewnym sytuacjom
ufam, innym nie ufam. Kontroluję to, co mówię. Ale proszę mi wierzyć, że to jest bardzo
trudne, kiedy ktoś tam odkrywa historię moich pomrukiwań na ramówce jednej z telewizji i ogłasza ją wszem i wobec całemu światu,
podczas gdy to, co mówiłem, po pierwsze było
wyrazem sympatii wobec tych osób, które
jakoś tam w slangu naszym wewnętrznym
kocham, lubię, szanuję. To miało być z mojej
strony pozytywne, a przebił się obraz gościa,
który siedział na podłodze w ramonesce i dogadywał. Stało się to młynem na rozmaite komentarze, rozbuchano tę całą sytuację, więc
ja nie mam ochoty tego komentować. Nie jestem osobą, za którą mnie uznali, ale trudno
dzisiaj uwierzyć komukolwiek, że jest w stanie kontrolować swój wizerunek. Jedna refleksja na koniec. Za takim potraktowaniem
stoją prawdziwe dramaty. To jest okrutny

To nie jest prawda. Dzięki „Grom
ulicznym”, czy rolą w „Długu” zapisałeś
się w historii kina.

Dziękuję bardzo, ale normalnie jest tak, że
winda działa tylko w górę, w moim przypadku
było inaczej. Ja jestem raczej constans. Jak patrzę na siebie ubranego dzisiaj, to przypomina
mi się moje zdjęcie z lat 80-tych. W zasadzie
wyglądałem podobnie, też założyłem nową
marynarkę. W tym sensie uprawiam mój zen
od tych trzydziestu paru lat i nie mam poczucia, żebym się bardzo zmieniał, znikał, czy się
pojawiał. To jest wyłącznie kwestią oceny ludzi, którzy obserwują mnie z dystansu, kiedy
udzielam wywiadów, kiedy podsumowujemy
jakieś historie. Dzisiaj akurat to rozmowa, dlatego mam okazję na żywo reagować, ale częściej jest inaczej. Moją rodzinę, moją mamę
dotyka to w szczególności. Mama przytacza
mi coś, co rzekomo powiedziałem w „Na
żywo”, czy „Na gorąco” nawet nie znam tych
tytułów. To nie jest mój świat. Ja tym nie żyję.
Oczywiście, biorę to na siebie, jednak jest to
część mojego świata. Nie mogę tego negować,
skoro ten świat pozbawił mnie rodziny, opieki
nad dziećmi, w gruncie rzeczy ulokował mnie
na pozycji „znikającego samotnika”. Mówię
szczerze, mówię o tym, o czym być może
aktorzy tego świata nie wiedzą. Ja też, zaznaczam, tego nie rozumiem, bo to przecież nie
są media, to jest jakieś inne zjawisko. Może
oni naprawdę nie rozumieją, jak to wpływa na
losy innych ludzi? Na nasze życie?
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JESTEŚMY OTOCZNI
O C E A N E M H I P OK RYZ J I,
A P O GR E C K U
H I P OK RYZ JA Z NAC Z Y
W Ł A Ś N I E A KT OR S T WO.
świat. Poza fałszem i hipokryzją, która za nim
stoi, nic tam nie ma. I ja nie mam nic do powiedzenia temu światu. Jestem prostym chłopakiem, który coś tam przeczytał, coś tam
robił przez te trzydzieści lat. Dużo, bardzo

dużo. I chyba zostałem zbyt poważnie potraktowany przez ten rykoszet rynku, jakim jest
świat tego rodzaju mediów. Ja chyba nie powinienem być tak serio traktowany, bo ani ten
zawód nie jest na serio, ani ja tak na serio nie
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

jestem wyznacznikiem sztuki aktorskiej. Im
jestem starszy, tym bardziej wycofuję się do
milczenia poza rolami. Dzisiaj, jadąc do Warszawy, myślałem o tym, że żyjemy w czasach
hipokryzji. Jesteśmy otoczni oceanem hipokryzji, a po grecku hipokryzja znaczy właśnie
aktorstwo. Pierwotnie ten termin nie miał
w ogóle kontekstu cywilizacyjnego. Oznaczał
tylko po prostu aktorstwo. ‘Ypokrisía’. Ja to
wiem od świętego pamięci Iliasa Wrazasa filozofa, marksisty, wrocławianina. Jest mi bliski, bo jestem też zanurzony we Wrocławiu,
w Dolnym Śląsku, mieszkam w siedemnastowiecznym krajobrazie i to mi daje szczęście
i ukojenie. Śląsk to jest sfera magiczna, nie
opowiedziana w ogóle w Polsce.
To może o tym właśnie porozmawiamy
następnym razem?

Dziękuję bardzo.

PODZIĘKOWANIA DLA
KinoGramu i Fabryki Norblina (ul. Żelazna 51/53, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.

F OR L ONG I T HOUGH T
T H AT I F YOU DI DN ’T
T OUC H S OM E T H I NG, D ON ’T
S PE A K A B OU T I T.
ENGLISH

ACTING IS HYPOCRISY
Spectacular disappearances and great comebacks
specialist. As popular film magazine writes
“handsome actor from young generation”.
Robert Gonera comes back as Ignacy Szwartbart
in “The Death of Zygielbojm”

:

Grzegorz Kapla We’re talking during
Chanukah, in new AnywhereTV studio at
late Norblin’s factory, a step from the Ghetto,
so I’ll ask about “The death of Zygielbojm”,
a movie about a unique character, whose
story still didn’t pierce through to the
mainstream. Did you manage to change that?
Robert Gonera “The death of Zygielbojm”

:

touches firstly – the holocaust, secondly – the
Szmul Zygielbojm character, who committed
suicide to make the West see what is going on
with Jews in occupied Poland. I played Ignacy Szwartzbart, a representative of polish
government abroad. Polish-Jewish topic returns in many forms. It will not replace almost
non-existent Jewish culture in the same way

it was before the holocaust, but we have some
mistic, spiritual contact with it. Including remembering the hardest times, when we witnessed what the Nazis did in Poland. Holocaust
is still placed geographically in Polin. Zygielbojm committed suicide in an act of despair,
after talking to an emissary from Poland, Jan
Karski, who passed on the news. What were
those news? How were they transferred to Zygielbojm by Karski? I guess it’s a dark secret,
like many secrets of 20th century, II World
War and holocaust.
You tried to remember this gesture,
very polish, very romantic.

Krzysztof Krauze, may he rest in peace,
with whom I’ve made a few movies, said that
there is this Chinese curse: “may you know
first”. It’s the curse that Karski and Zygielbojm were the victims of. Pilecki as well, because the cruelty of those historical events,
especially of the 20th century came to same
people earlier. It’s a curse. Karski passed the
instructions from Higher Jewish Councils
from Poland to start starvation diet among

the Jews in the world to make great international institutions in the West notice that.
Zygielbojm didn’t start starvation diet.
He committed suicide. Without a doubt,
Karski had to notice that. News about holocaust changed from bad to worse. From
gas poisoning from trucks to Cyclone B.
Maybe it made him feel that, in some way,
news from Poland made Zygielbojm do this
terrible act of despair. I’m not a specialist,
although I feel it greatly, because I feel all
the crises of Polish-Jewish relations, and
Poland’s relation with the world in general. I came here from Lower Silesia, where
I disappeared and it’s hard to talk about it,
because today, except from a few people,
there is no one who witnessed the cruelty
of holocaust. For long I thought that if you
didn’t touch something, don’t speak about
it. Today, this relation is a historical story,
but 20th century was extremely hard on
the world with wars and colonialism. This
was not only Nazi Germany.
Thanks for the convestation.
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COŚ POŻYCZONEGO, COŚ WŁASNEGO

OLGA
BOŁĄDŹ
COŚ POŻYCZONEGO,
COŚ WŁASNEGO
OLGA BOŁĄDŹ - WIELU KOJARZY JĄ JAKO AKTORKĘ, W ISTOCIE TO KOBIETA WIELU TALENTÓW. OPRÓCZ GRY W FILMACH
ZAŁOŻYŁA WSPIERAJĄCĄ KOBIETY FUNDACJĘ, JEST TEŻ NAGRADZANĄ REŻYSERKĄ, WŁAŚNIE ROZWIJAJĄCĄ SWÓJ FABULARNY DEBIUT. W WYWIADZIE DLA ANYWHERE OPOWIADA
O EWOLUCJI PRZED I ZA KAMERĄ, SZUKANIU PEWNOŚCI SIEBIE, ZAWODOWYM RYZYKU I TYM, DLACZEGO WARTO GŁOŚNO
MÓWIĆ O RZECZACH, KTÓRE SĄ DLA NAS WAŻNE.
TEKST Anna Tatarska ZDJĘCIA Łukasz Dziewic

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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Chciałam na początek zadać Ci pytanie, które lubię
zadawać na początku, odkąd świat stanął na głowie:
Jak się masz? Jak się czujesz? Bo wiem, że ostatnio
zaczęłaś robić wiele ciekawych, nowych rzeczy.

Dziękuje mam się całkiem świetnie. Tak, zrobiłam krótki
metraż, mój pierwszy film, z którym jestem mocno związana. Jest mi bardzo bliski. Czuję się bardzo ciekawie
i świeżo w roli debiutantki, czuję że sięgam do rejonów,
w których jeszcze nie byłam. Wszystkie inicjatywy kobiece, w których miałam przyjemność brać udział, umocniły
mnie jako kobietę. Staram się robić swoje rzeczy. Oprócz
tego, że aktorstwo jest moim zawodem i pasją - bo to jednak musi być pasja - odkrywam się w nowych rolach i jest
mi z tym dobrze.
Trochę Cię pochwalę, bo w Polsce mówimy
sobie za mało dobrych rzeczy wprost. Twój film
krótkometrażowy „Alicja i żabka” dostał całą masę
nagród na rozmaitych festiwalach, łącznie z Festiwalem
Filmów Fabularnych w Gdyni. To doświadczenie
pokazało Ci, że jesteś dobra w reżyserii?

Nie będę udawać, że nagrody nie wzmacniają, bo wzmacniają. Docenienie ze strony osób, które obejrzały ten film
i mówiły, że dobrze, że go zrobiłam dodało mi wiatru
w skrzydła i marzę, aby robić kolejne rzeczy. Miałam z „Alicją i żabką” takie założenie, jak ze szkołą teatralną. Wtedy
stwierdziłam, że jeśli się dostanę, to pójdę w to, ale jeżeli
nie, to odpuszczam, jadę do Stanów i będę opiekunką dla
dzieci. Dostałam się jednak zaraz po liceum i dlatego jestem aktorką. Teraz stwierdziłam, że jeżeli „Alicja i żabka” zostanie zrozumiana i ktoś będzie chciał to oglądać
i o tym rozmawiać, jeśli zrobi to na kimś pewne wrażenie,
na którym mi zależało - bo ten film jest pewnego rodzaju
przeżyciem, grą kolorami, konwencją bajki i pomieszanych światów – więc jeżeli ktoś będzie pod wpływem tego,
to znaczy, że się coś przekazuje, że może się nadaję.
Co się musiało stać takiego w Tobie, że poczułaś się
gotowa stanąć po drugiej stronie kamery?

Nie ukrywam, że chodziło głównie o wsparcie z zewnątrz
i dostałam je od kobiet. Od moich przyjaciółek i współpracowniczek, z którymi stworzyłyśmy razem Fundację.
Wspólnie z Magdą Lamparską i Jowitą Radzińską mamy

M I A Ł A M N I E SA MOW I T E
S Z C Z Ę Ś C I E Z AGR AĆ
W I EL E KOBI E T,
KT ÓRY M I N I E J E S T E M,
BA R DZ O RÓŻ N YC H
ODE M N I E . DZ I ĘK I
N I M W I E M, NA
C O M N I E S TAĆ.

Fundację Gersly. Tworzyłyśmy ją jeszcze z Julitą Olszewską. Dziewczyny wsparły mnie w moim pomyśle, powiedziały „zrób to, dasz radę”. Potem przez kolejne trzy lata
robiłam ten film. Wiadomo, filmy robi się długo. I dobrze,
bo kiedy masz czas to może się coś ciekawego w Tobie urodzić, jakieś pomysły i rozwiązania scen. Aktorka wchodzi
na plan i wychodzi, niczym się nie przejmuje, a reżyserka
jest od pomysłu, pierwszego zalążka w głowie, do momentu, aż widzowie wyjdą z kina. Dziewczyny mi zaufały i to
zaufanie zaprocentowało tym, że dzisiaj robię to dalej.
No właśnie, wsparcie, takie siostrzeństwo, które
pomogło temu filmowi ujrzeć światło dzienne, to
jedno, ale ten film ma też taką bardzo kobiecą,
wspierającą wymowę. To mi pasuje do Fundacji Gerlsy
i w ogóle do Ciebie.

Chyba robię rzeczy, które chcę sama pogłębić i na których
mi zależy. Miałam, pewnie jak większość, swoje kompleksy jako dziewczyna i jako kobieta. Było wiele spraw, z którymi nie potrafiłam sobie poradzić. Jesteśmy wychowane
w kulturze patriarchalnej, jesteśmy w torach, które zostały
nam wybrane przez kulturę, ale też kraj, w którym żyjemy.
Nawet jeżeli miałyśmy super rodziców i mamy, które nas
wspierały, to jednak cały odbiór kultury sprawia, że jesteśmy gdzieś w ryzach, trudno jest je pokonywać i zmieniać
samą siebie… Ja poznaję swoje potrzeby, wiem, o czym
chcę opowiadać. Badałam to też w swoich rolach. Miałam
niesamowite szczęście zagrać wiele kobiet, którymi nie jestem, bardzo różnych ode mnie. Dzięki nim wiem, na co
mnie stać. Idąc w fundację czy reżyserię, nawet nie przeczuwałam, ile w sobie muszę przepracować rzeczy, żeby
móc opowiadać, a ile rzeczy chciałabym dalej przepracowywać. I też być pomocą dla innych kobiet, żeby one same
tworzyły. Żebyśmy się oglądały w filmach w takich rolach,
w których chciałybyśmy się zobaczyć. Ten proces będzie
jeszcze trwał długo.
Na co dzień, kiedy idziesz po ulicy, spotykasz się
z przyjaciółkami albo wybierasz się na demonstracje,
widzisz wokół siebie takie kobiety, które są Tobie
bliskie i myślisz sobie „Hola, gdzie one są w filmie?
Nie widzę ich!”. Chciałabyś stworzyć przestrzeń,
pozwalającą zobaczyć kogoś takiego, prawdziwego?

My, jako kobiety, mamy wiele różnych stron. To zależy od
momentu życia i od tego, która „część Księżyca” jest bardziej widoczna, tak bardzo jesteśmy różne. Ja dziś jestem
inna niż rok temu. Pewnie gdybyśmy się spotkały dwa lata
temu to zadawałabyś mi inne pytania i coś innego by Cię
frapowało. Czuję, że bardzo ważne jest nie tylko pokazywać kobiety silne, odważne, ale przede wszystkim prawdę,
która jest właśnie różna: pełna sprzeczności, walorów, ale
też wad. Prawdy, która jest pełnią. O takich kobietach chcę
robić filmy i takie laski chcę grać.
Mówi się, że „kobieta zmienną jest”, ale znaczenie
tego hasła kiedyś różni się od dzisiejszego. Kiedyś
ta zmienność to były emocje, niestabilność – coś
niefajnego. Teraz ta „zmienna” kobiecość jest kompletna.
Jest słabość i jest moc. Bo i jedno, i drugie jest okej.

Jest wiele kwestii społecznych, o których musimy w Polsce opowiadać, dlatego, żeby pewne tematy przestały być
tabu. By przeszły od skrajności do mainstreamu i dzięki

PODZIĘKOWANIA DLA
KinoGramu i Fabryki Norblina (ul. Żelazna 51/53, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.
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temu przestały w nas wzbudzać tyle emocji.
Film „Alicja i żabka” opowiada o dziewczynce, która zachodzi w niechcianą ciążę i wewnętrznie podejmuje decyzję o aborcji. My pokazujemy ile ta decyzja ją kosztuje z zewnątrz
i dlatego ona wchodzi w świat nierzeczywisty.
Pokazujemy jak kończy się jej dzieciństwo.
Nieważne jaką decyzję podejmie, to te wewnętrzne procesy zachodzą i ona przestaje
być dzieckiem. Teraz chcę zrobić film o kobiecie, która jest dojrzała i stara się żyć pełnią
życia, mimo że ma bardzo utrudnione warunki zewnętrzne. Zależy mi na historiach, o których sama się chcę czegoś więcej dowiedzieć.
Masz taką potrzebę nawiązywania relacji
z ludźmi, którzy są od Ciebie inni? Często
mam wrażenie, że jak się żyje w Warszawie
albo środowisku artystycznym to trochę
można zapomnieć, co się dzieje poza.
Aktorka może sobie do pewnego stopnia na
to pozwolić, ale reżyserka już nie. Czy dbasz
o to, żeby mieć oczy wrażliwe na świat?

Poprzez dużą ilość normalnego życia, które
prowadzę na co dzień. Jestem mieszkanką,
obywatelką, ale przede wszystkim matką, kobietą, partnerką. Idę do sklepu, spotykam się
ze znajomymi, po prostu żyję i to życie napędza mnie do działania. Staram się mniej zajmować niepotrzebnymi rzeczami i mieć czas
na myślenie, żeby dochodzić do własnych
wniosków. A żeby dochodzić do własnych
wniosków, trzeba mieć czas, żeby myśleć.
Jesteś też podróżniczką i to taką,
z którą czuję pokrewieństwo. Na Twoim
Instagramie nie widać wystudiowanych
zdjęć z hotelowych basenów, tylko dużo
krzaków, drzew, wspinaczek w sportowych
ubraniach. Nie są to za bardzo glamour
widoki, które uważam, że są przepiękne. Co
Ci daje wychodzenie w nowe miejsca, nie
zawsze wygodne?

S TA R A M S I Ę M N I E J
Z A J MOWAĆ N I EP O T R Z EB N Y M I
RZECZA MI I MIEĆ CZAS
NA M YŚ L E N I E , Ż EBY
D O C HODZ IĆ D O W Ł A S N YC H
W N IO S KÓW. A Ż EBY
D O C HODZ IĆ D O W Ł A S N YC H
W N IO S KÓW, T R Z EBA M I E Ć
C Z A S , Ż EBY M YŚ L E Ć.

Dla mnie podróże z natury nie są wygodne, bo
jeżeli chce się dużo zobaczyć to się dużo podróżuje. A żeby dużo podróżować, trzeba się
przemieszczać, a jest to męczące, często niewygodne, musisz mieć mało bagażu. Bardzo
lubię modę, ale wtedy, kiedy jest na nią czas
i miejsce. Moda ma bardzo dużo przestrzeni
w moim życiu, bo jestem osobą publiczną,
mam gdzie eksperymentować modowo i lubię to, że mogę się fajnie ubierać, to mnie
kręci. Nie ukrywam też, że mam super stylistkę, Karolinę Domaradzką i nas to ciekawi
i bawi. Musi się ze mną użerać: mówi „załóż
to, będzie dobre”, a ja do niej „nie, gdzie ja
w tym wyjdę”, po czym to uwielbiam. Moda
jest ciekawą częścią mnie. Druga jest taka,
że kocham chodzić w dresach, lubię się nie
malować, nie szykować specjalnie nigdzie
i być sobą. Mam przestrzeń, żeby to łączyć,
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MODA M A BA R DZ O
DUŻ O PR Z E S T R Z E N I
W MOI M Ż YC I U, B O
J E S T E M O S OBĄ
PU BL IC Z NĄ , M A M GDZ I E
EK S PERY M E N T OWAĆ
MOD OWO I LU BI Ę T O...

bo jestem osobą, która musi wychodzić, mam
taki zawód, ale prywatnie mogę być na luzie,
zupełnie saute.
Pamiętam Twoje złote kozaki w Gdyni,
w których w tym roku - ponieważ
w ostatnim festiwal się nie odbył otrzymałaś swoją nagrodę za „Alicję
i żabkę”. Ale trudno byłoby w Bieszczady
w tych kozakach pojechać.

Wiesz co, to były srebrne kozaki, ale nie chcę
Cię poprawiać, bo to nie o to chodzi. One były
takie bling-bling, teraz to moje ulubione buty.
Natomiast na wyprawę do dżungli czy w góry
zabieram znoszone buty, które są przede
wszystkim wygodne, bo one mają sprawić,
żeby dobrze chodziło mi się po górach, a nie
żeby dobrze wyglądać. Zdjęcia z Instagrama
są takie, jak ja się ubrałam w góry, a nie „jak
modnie się ubrać w góry”.
To jeszcze od razu, korzystając z okazji,
podpytam Cię o ideę wielorazowości. Życie
publiczne ma to do siebie, ze cały czas
musisz zakładać coś nowego. Co prawda
Jane Fonda podobnież nosi już tylko to, co
ma w szafie, no ale ona ma wielką szafę.
Nie można założyć na premierę czegoś, co
już się na sobie miało.

Ten trend pewnie gdzieś jeszcze został i ktoś
go kultywuje, natomiast dla mnie myślenie
tego typu się skończyło już parę lat temu. Lubię swoje rzeczy i jeżeli już inwestuję w pewną
rzecz, to chcę ją nosić wielokrotnie. Lubię
też rzeczy vintage. Podoba mi się idea wypożyczenia ubrań na jakiś event, one później
zostają odświeżone, zdezynfekowane i ktoś
inny może je założyć. Jestem za tym, żeby się
wymieniać ubraniami i inwestować w takie,
które posłużą kilka lat. Dobre rzeczy.
Mam wrażenie, że idea wymianek staje
się coraz popularniejsza i cieszę się, że nie
dotyczy to już tylko kręgów sąsiedzkich.

Mam siostrę, z którą zawsze wymieniałyśmy
się ciuchami, bo mamy ten sam rozmiar.
Z mamą mamy ten sam rozmiar buta, więc
zawsze te buty krążyły. Teraz noszę kowbojki
mojej mamy sprzed 20 lat. Idę do szafy mojej
siostry, która nigdy niczego nie wyrzuca, daję
mojej siostrze coś, czego sama już nie noszę
i te ciuchy krążą. Mamy tak od zawsze.
Mówiłaś, że miałaś przywilej zagrać bardzo
różne kobiety. Wiem, że aktorzy mają
różne podejście do wcielania się w postaci niektórzy wchodzą i wychodzą, inni bardziej
się zatapiają. Czy bierzesz dla siebie coś ze
swoich postaci, uczysz się od nich?

Uczę się przy okazji grania postaci. Żeby
[w „Wolce” – przyp. red.] zagrać więźniarkę musiałam się zagłębić w to, jak to jest
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N I E LU BI Ę O S OBI Ś C I E
PR Z EKOM BI NOWA N E G O
A KT OR S T WA ,
KT ÓR E Ś M I ER DZ I
N I EPR AW DĄ , F OR M Ą .
KO C H A M W I ER Z YĆ
A KT OROW I.
dokonać zbrodni, odbywać karę w więzieniu, być uwięzioną przez 15 lat, poradzić sobie z tym emocjonalnie.
Dużo mi pomogło doświadczenie w szkole filmowej
w Los Angeles. Tam miałam zajęcia z metody Stelli
Adler, która uczy Cię, jak zagrać mordercę, nikogo przy
tym nie krzywdząc. To taka teoria, że musisz kupić kawałek mięsa, wbić w niego nóż, zobaczyć, jak krwawi.
To wszystko Ci pomaga i później jest w oczach. Nie lubię
osobiście przekombinowanego aktorstwa, które śmierdzi nieprawdą, formą. Kocham wierzyć aktorowi.
Wydaje mi się, że wiele aktorek z Twojego
pokolenia miało na początku więcej ról lżejszych,
romantycznych. Polskie kino w tamtym czasie w ten
sposób widziało kobiety, jako obiekty zainteresowania
jakiegoś adoratora. To się zmienia. Ale teraz znowu
pracujesz nad takim projektem, „Miłość na pierwszą
stronę”, który jest lekki, komediowy. Domyślam się,
że to trochę inna opowieść niż ta sprzed 10 lat?

Jestem trzynaście lat w zawodzie i rzeczywiście na początku przede wszystkim był to świat seriali, mało było filmu.
Miałam to szczęście, że zaczęłam od seriali dobrych. Rok
po szkole trafiłam do „Czasu honoru” i to mnie bardzo wykształciło, miałam wielką estymę do tego projektu, to był
po prostu świetny, wojenny serial, kochany przez widzów.
To też jest fajne, żeby grać w czymś, co jest zapamiętywane, co ludzie mają w swoim sercu. W czasie przemiany
branży filmowej też mogłam grać ciekawe role. Mogłam
zagrać u Patryka Vegi, „Służby specjalne” były fajnym filmem. Były też takim przewrotem, bo Patryk tym filmem
jak gdyby wrócił w nowym wcieleniu, a ja mogłam zagrać
rolę, która była zupełnie mi nie po drodze, nikt mnie z takimi rolami nie kojarzył. Musiałam zgolić włosy, przeistoczyć się w małego faceta. Teraz, po kilku latach, zrobiłam
ponownie komedię romantyczną. Balony, walce, kąpiel
w fontannie – jest tam bardzo romantycznie. Ale zrobić to
z kobietą, z Marysią Sadowską, która jest muzyczką i reżyserką, to była wielka frajda. Bawiłyśmy się konwencją.
Wiemy, jakie filmy Marysia robiła do tej pory. Na
przykład „Sztuka kochania” miała całkiem inne
spojrzenie na kobiecą seksualność. Teraz bardzo
dużo mówi się o zmianie warunków pracy, dbałości
o poczucie bezpieczeństwa aktorów w kwestiach

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

intymności. Platformy na przykład mają sztywne
zasady, bo są częściami amerykańskich korporacji.

Tak, zmienia się podejście, zmienia się też stosunek do
pracy aktora przy scenach intymnych. Kiedyś nie wiadomo było jak o tym rozmawiać .„Może nakręćmy to tak,
a może coś tam…”. Teraz dyskusja na ten temat jest łatwiejsza przez to, że są zasady, to lepsze dla pracy. Wiem, że są
coachowie intymności. Ja jeszcze nie miałam z nimi styczności na planie, ale moje przyjaciółki już tak i wiem, że to
pomaga. Z ciekawością czekam, czy zmieni się czas pracy
w filmie - na mniejszą ilość godzin.
Większy szacunek dla tego, że aktor też człowiek
i potrzebuje odpoczynku?

Aktor, ale też ekipa filmowa. Śmieję się, że najlepiej się gra
do przerwy obiadowej. Potem też, ale... (śmiech). Jednak
praca 12 godzin i po tym czasie masz pełne zbliżenie… No
umówmy się, kto po 12 godzinach ma jeszcze świeże oko?
Ale trzeba, bo film robi się szybko i krótko, a kocha się ten
zawód i się wytrzymuje kolejnego duble i nadgodziny jak
trzeba. Wyciągasz to z siebie, nie wiadomo jak - zbiegniesz
po schodach, wypijesz 7 kawę, się wkurwisz, może reżyser
zapłodni Cię jakąś uwagą. I wtedy to zrobisz, bo wiesz, że
musisz to nakręcić. Tobie zależy, bo aktorom zależy najbardziej, żeby zrobić to super.
Zbliza się Twój debiut fabularny, już nabiera
zdecydowanie ciała, to się na pewno wydarzy.
Czego Ci życzyć? Co by było najważniejsze przy tym
projekcie, żeby wyszedł tak, jak byś chciała?

Chciałabym, żeby był szczery, prawdziwy i odważny.
No to niech będzie szczery, prawdziwy i odważny tego
Ci życzę i bardzo dziękuję, że byłaś z nami dzisiaj.

Bardzo dziękuję.
ENGLISH

OLGA BOŁĄDŹ: SOMETHING BORROWED,
SOMETHING OF YOUR OWN
Olga Bołądź – many know her as an actress, but she’s
a women of many talents. She plays in many movies, she
created a foundation, she’s an awarded director with her first
feature in development. For Anywhere.pl she spoke about
evolution in front and behind the camera, seeking confidence,
occupational hazard and why we should speak out about things
that are important to us.

I’d like to ask you the question I ask everyone since the
world turned upside down – How are you? How are you
feeling? I know that you started doing many creative
and new things.

Thanks, I feel great. Yes, I made a short film, my first
film, and I’m very attached to it. It’s very close to me.
I feel interesting and fresh in a role of a debutant, I feel
like I’m reaching to places I’ve never been before. All
those women initiatives I participated in, strengthened
me as a woman. I try to do my own thing now. Besides
that, acting is my job and my passion – because it has to
be a passion – I find myself in many new roles and feel
good about it.
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What must have happened in you, that you felt ready to
step behind the camera?

I won’t pretend that I could do it without support from
outside, from women. From my friends, co-workers with
whom we created our Gersly Foundation, especially Magda Lamparska and Jowita Radzińska. Girls supported me
in my idea, said “do it, you can make it!”. It took me three
years to make this movie. It’s a long process. It’s good,
because then you have time to do something creatively,
thought about some ideas and concepts for scenes. Actress
comes to a movie shoot and goes, doesn’t care about anything. The director’s job is to have an idea, first thought and
control it until the moment everyone leaves the cinema.
Girls trusted me and it was worth it. That’s why I’m still in it.

I must praise you, because here in Poland we don’t
say enough good things to each other. Your short
movie, “Alice and the frog” got lots of awards at many
festivals, including Film Festival in Gdynia. Did this
experience show you that you’re good in directing?

I won’t pretend that the awards are nothing, because they
are. Appreciation from people who watched this movie
and said to me that it’s good that I made it, gave me wings
and I hope to make new ones. With “Alice and the frog”
I had a similar approach to the one I had with film school.
When I applied, I thought to myself – if I get in, I’m in, if
not – I’ll leave it, go to States and become a babysitter. I got
in, right after high-school and, well, I’m an actress. With
this film I though, if “Alice and the frog” will succeed and
someone will want to watch it, talk about it, if it makes an
impact that I wanted – because it’s a kind of experience,
game of colors, a fable, paralel worlds etc. – so if anyone
would be influenced by it, then it means it does something,
that maybe I’m good for it.

They say that woman is fickle, but it means
something else nowadays. Then, this fickleness was
emotionality, being unstable – something not cool.
Now, the “fickle” woman is complete. It’s weakness
and power. Because both are ok.

There are many social issues that we need to talk about
in Poland, because some topics seized to be a taboo. They
came a long way from extremes to mainstream, that’s why
they stopped causing so many emotions. “Alice and the
frog” was about a girl, who gets an unwanted pregnancy
and decides to get an abortion. We show how much it costs
her, that’s why she walks into hyperreality. We show her
childhood dying. It doesn’t matter what decision she will
make, those internal processes are already in motion, so
she stops being a child. Now I want to do a movie about an
adult woman, who tries to live the life to the fullest, even
though it’s really hard for her because of the external factors. I want to tell stories from which I can learn myself.
Thank you very much.

Thank you.
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CROSSOVER OSTATECZNY
TEKST I ZDJĘCIA Jakub Wejkszner

Na

początku był niebyt. W niebycie natomiast
pojawił się człowiek. W człowieku pojawiło
się pragnienie, by we względnie sprawy sposób móc dojechać na pocztę, żeby nadać swojego iphone’a ze zniszczoną szybką do jakiegoś gościa w Kielcach,
który skupuje zepsute telefony, bo je naprawia w swoim
serwisie i sprzedaje drożej. A potem powstał Nissan Juke.
Żuk, jak to niektórzy mówią, jest samochodem przystosowanym do bardzo specyficznych potrzeb. Przed
rewolucją intelektualną, powiedziałoby się, że jest to
samochód dla kobiety. Dzisiaj jest to samochód dla każdej z płci, która jest osobą spokojną, zrównoważoną, ceniącą sobie bezpieczeństwo oraz wygodę.

Pierwsza cecha każdej rzeczy, na którą człowiek zwraca uwagę, to jej wygląd. Często ludzie rozmawiają ze sobą
i mówią, że – o, ta rzecz ma intrygującą powierzchnię,
przyciąga mnie do niej, chętnie oddam papierki z wydrukowanymi królami Polski w zamian za ową rzecz. W ten
sposób powstał handel. Wracając jednak do naszego
Żuka, jest to iście kosmiczna buda. Wygląda jak statek
kosmiczny. Gdyby w pewnym momencie wyrosły mu
skrzydła i zacząłby mówić do mnie brzydko po japońsku to w ogóle bym się nie zdziwił. To zresztą klasycznie
crossoverowa konstrukcja, wysoki, duże koła, odporny na
wszelkiego rodzaju przebiśniegi, progi zwalniające i kałuże. Nie ma problemu z podjeżdżaniem pod krawężniki, nie

N I S S A N J U K E 2 0 2 1 – C R O S S O V E R O S TAT E C Z N Y

buja w nim i wszystko widać. Dokładnie jak,
w czasach słusznie minionych, projektowałoby się samochód dla kobiety, a obecnie – dla
osoby, która często wozi dzieci w różne miejsca (swoje w domyśle), zajmuje się domem,
ogrodem, niekiedy z psem jedzie sobie pobiegać w legginsach do parku. Tego typu rzeczy.
Punkt drugi to – moc. Tutaj musimy odnieść się do starego chińskiego porzekadła
– „Każdemu według potrzeb, podaj mi makaron”. Innymi słowy, tutaj potrzeba prędkości
nie występuje. Silnik 1.0 i 114 KM nie wprawi nikogo w osłupienie. Z uwagi na mój dziki
charakter i niestabilność emocjonalną, poradziłem sobie z tym problemem w ten sposób,
że jeździłem tylko w trybie sport. Pomogło mi
to znieść wszelkiego rodzaju problemy z przyspieszaniem całkiem gładko. Jeśli natomiast
jesteście osobą z opisów powyżej, raczej nie
potrzebujecie więcej mocy, by, na ten zupełne znikąd przykład, sugerować gościowi w jakimś drogim coupe, że od świateł do świateł
to bierzecie go jak młodego, co by życie miało smaczek. Spalanie utrzymuje się w mieście
w okolicach 8l/100, na trasie trochę mniej,

T O K L A S YC Z N I E C RO S S OV EROWA
KON S T RU KC JA , W YS OK I,
DUŻ E KO Ł A , ODP OR N Y NA
WS Z EL K I E G O RODZ A J U
PR Z EBI Ś N I E GI, PRO GI
Z WA L N I A JĄC E I K A ŁUŻ E .
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ale niewiele, bo to nie jest lekkie auto. Jeżdżąc turbo eko to do tej szóstki można zejść.
Osobiście, wolałbym, żeby ten silnik był jednak trochę mocniejszy, bo to pomaga w sytuacjach kryzysowych pt. ktoś zrobił coś głupiego i trzeba szybko ominąć ten problem.
Alternatywą jest zatrzymanie się, ale ja nie
lubię się zatrzymywać na drodze, bo przecież po to onaż jest byż możnaż nią byłoż jeździćż, prawdaż?
Numero tres to wnętrze i tutaj wygląda to
bardzo przyzwoicie. Dostałem wersję N-design, więc przypuszczam, że w takiej klasyce
może być gorzej, ale oceniam co widziałem
i naprawdę wygląda to spoko. Dwukolorowe
siedzenia z diamentem w zagłówku, skórzane
wykończenia, podświetlenie skrzyni biegów
i w ogóle podświetlenie ledowe środku auta,
przyjemny podłokietnik. Bardzo przestrzennie jest w środku. Ekran, no wiadomo, jest
to tablecik wystający, czy w porządku, czy
nie to kwestia gustu. Nie można też się denerwować na takie rzeczy w samochodzie za
100 000, bo naprawdę już gdzieś ową granicę
trzeba postawić.
I to właściwie tyle z mojej strony. Jak można podsumować ten samochód? Ekonomicznie wypada bardzo dobrze, bo zaczyna się
od ok. 80 000, czyli za stówkę można dostać
taką normalną wersję, a w przypadku crossoverów to nie jest wygórowana cena. Ma
kamerki, ma asystentów jazdy, ma system
audio-videło jakościowy, można tam podłączyć kabelkiem androida także, iOS-a również. Właściwie wszystko ma. Pali normalnie,
jak każdy samochód obecnie. Eksploatacja

jest tania, bo to Nissan. Wygląda nowocześnie i czułem się w nim również całkiem jak
fajno-europejski człowiek, który ma wartości.
Nie będzie to na pewno samochód, w którym
będą się za Wami obracać dziewczyny i chłopaki, a także niektóre zwierzęta, ale jest to
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

auto, które spełnia swoją funkcję bycia spokojnym, rodzinnym samochodem. Jeśli natomiast chcielibyście połączyć ten element
z absurdalną prędkością – zapraszamy do
naszej recenzji elektronicznego Leaf-a. Jeśli nie – The Żuk jest dla Ciebie!

Z W Y K ŁY DZ I E Ń . . .

WIĘCEJ
FELIETONÓW
znajdziesz na
www.anywhere.pl

ZWYKŁY
DZIEŃ,
patriarchat i kłamstwa

JAKUB
WEJKSZNER
Jego główną aspiracją w życiu jest zostanie

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

C

odziennie rano, o 8:02, moje oczy otwierają się niemożebnie wolno, a mój mózg powoli i skutecznie
zaczyna szukać telefonu, żeby znowu podłączyć
się do strumienia życia oraz informacji. Każdego ranka,
w okolicach 8:10 robię sobie kawę, oddaję mocz (komu?),
a następnie idę sprawdzić ponownie, czy w nurcie internetowym nie ma czegoś, co i dziś potwierdzi potrzebę
codziennego wstawania. Może umarł ktoś ważny? Albo
chociaż znany? Może w moim kraju będzie lepiej? Może
coś wygrałem? A może wynaleziono taką drapaczkę dla
mężczyzn, co by można było się drapać normalnie po
plecach, ale żeby nie było uczucia tego ciepła i bliskości,
które kojarzy się większości mężczyzn z byciem delikatWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

nym, omojboze, itd., co konotuje dziewczęcość, co konotuje homoseksualizm, więc źle, bo wychowaliśmy się
w społeczeństwie homofobicznym, gdzie mężczyźni nie
mogą płakać, otulać się kocykiem i mówić takich słów
jak herbatka albo ciasteczko, bo od razu mamy ciarki
w złych miejscach.
Ja się buntuję czasem, więc o 8:15 robię sobie taki rytuał, że mówię takie miłe rzeczy w walce z patriarchatem.
Na przykład – nie masz raka, wszystko będzie dobrze,
koteczki są śmieszne, choć to kutasy, a taki psztyczek na
pszykładek to ni wiadomo co un robi, a ty, Kubusiu, nie
musisz wiedzieć też, bo nie jesteś elektrykiem, więc skąd
miałbyś, możesz żyć w niewiedzy. O tak!
O 8:30 myślę czy by do kogoś nie zadzwonić, usłyszeć
głos ludzki, który powie mi w końcu, czy warto było szaleć
tak. Może też wynikać to z tego, że zawsze byłem taki społeczny. Nigdy nie wiem czy to moje społeczniactwo wynikało faktycznie z chęci bycia z ludźmi czy może nadzieją
na ciekawą konwersację, w której zabłysnę jakimś wyjątkowym poglądem, że np. stopy są paskudne, chyba że zakryte, wtedy wyglądają jak dwa ogony na których chodzimy i czy to nie dziwne, że ludzie, którzy lubią brukselkę to
czasami pedofile? Na pewno tak się kiedyś zdarzyło.
O 9:00 – wciąż pracuję, żeby zarobić na jakieś konsumpcjonistyczne obietnice lepszego dnia. Ostatnio kupiłem sobie biała kurtkę i bardzo ją lubię, ale z racji bycia
białą to ciągle jest w praniu. Więc właściwie nie mam
białej kurtki.
O 10 zaczynam pisać.
Ale to już nieprawda i nie należy do nas.
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THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
Pl. Katedralny 8, Ostrów Tumski, Wrocław
T. +48 71 72 73 100
M. hotel@thebridgewroclaw.pl

5 MIEJSC, KTÓR E WA RTO
ODW IEDZIĆ W E W ROCŁ AW IU,
BY POCZUĆ ŚW I ĄTECZ N Y K LI M AT

WE WROCŁAWIU CZUĆ JUŻ
ATMOSFERĘ ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ
ŚWIĄT. CO W TYM SEZONIE MA DO
ZAOFEROWANIA STOLICA DOLNEGO
ŚLĄSKA? SPRAWDZILIŚMY!
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

JARMARK
BOŻONARODZENIOWY
Planując w najbliższych tygodniach zwiedzanie
Wrocławia nie sposób ominąć Rynku, gdzie
po raz 14. organizowany jest Jarmark Bożonarodzeniowy. Jarmark liczy ponad dwieście
drewnianych straganów z towarami z różnych
rejonów i prawdopodobnie jest największą tego
typu atrakcją w Polsce. Stoiska są czynne codziennie w godz. 10-21 (z wyłączeniem Wigilii
Bożego Narodzenia). 1 grudnia na wrocławskim rynku pojawi też scena muzyczna, a 6

grudnia o godz. 18 nastąpi oficjalne rozświetlenie choinki i iluminacji świątecznych.

PYSZNOŚCI NA WYNOS PRZY
THE BRIDGE WROCŁAW
MGALLERY
Chatka ze smakowitościami pojawi się również na Ostrowie Tumskim, w najstarszej części Wrocławia, w ogrodzie hotelu The Bridge
Wrocław MGallery. Tutaj będzie zdecydowanie
bardziej kameralnie, ale nie mniej klimatycznie. Wizyta na Placu Katedralnym to okazja
do zwiedzania zabytkowej części miasta z kubkiem gorącej czekolady lub grzanego wina
i pączkami od należącej do hotelu restauracji
Craft. Zimowa chatka przy The Bridge z pysznościami na wynos otworzy się już 26 listopada.

ILUMINACJE
Klimat świąt we Wrocławiu poczuć można także dzięki dekoracjom świątecznym,
które oświetlają architekturę miasta. Gdy
zapada zmierzch, iluminacje podświetlają
m.in. budynki, kościoły i mosty. Dzięki nim
spacer po zmierzchu, na przykład od strony Ostrowa Tumskiego, przez słynny Most
Tumski i dalej w stronę Rynku, staje się magiczny. Motywem przewodnim tegorocznej
iluminacji świątecznej Wrocławia będzie
podłaźniczka (słowiański pierwowzór choinki) i staropolska tradycja bożonarodzeniowa. Elementy iluminacji ozdobią też fon-

tanny na placach Gołębim, Orląt Lwowskich
oraz Jana Pawła II.

ŚWIĄTECZNY KONCERT
W HALI ORBITA

12 grudnia we wrocławskiej Hali Orbita odbędzie się koncert „Christmas Time! Concert”.
Royal Symphony Orchestra wraz z gwiazdami
polskiej sceny muzycznej zaprezentuje największe światowe hity związane ze świętami Bożego
Narodzenia. Wystąpią: Justyna Steczkowska,
Kasia Moś, Krzysztof Cugowski, Andrzej Piaseczny i Kuba Badach. Koncert poprowadzi
Ania Wendzikowska.

ZABYTKOWE KOŚCIOŁY
OSTROWA TUMSKIEGO

Odwiedzając jarmark przy hotelu The Bridge, nie można pominąć największych atrakcji Ostrowa Tumskiego. W bezpośrednim
sąsiedztwie hotelu znajduje się Katedra św.
Jana Chrzciciela, najstarsza gotycka katedra
w Polsce, kryjąca w sobie mnóstwo zabytków
sztuki sakralnej. Samo zwiedzanie katedry
w okresie świątecznym lub udział w koncercie kolęd będą niezapomnianym przeżyciem.
Tym, którzy chcą poczuć prawdziwy, wzniosły nastrój świąt, polecamy udać się na dłuższe zwiedzanie obiektów sakralnych Ostrowa
Tumskiego i oglądanie szopek bożonarodzeniowych, włączając poza katedrą Kościół św.
Idziego (najstarszy kościół we Wrocławiu),
Kościół Świętego Krzyża na urokliwym Placu
Kościelnym i Kościół Świętego Marcina w zachodniej części dzielnicy.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Pakiet świąteczny 3=2 (zostań 3 noce, zapłać za 2), wizyta na Wrocławskim Jarmarku
i Zimowym Jarmarku w ogrodzie The Bridge.
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BOŻE NARODZENIE

MIŁOŚNIKA KONI
TEKST Alicja Kocik ZDJĘCIA Mat. Prasowe

BOŻE NARODZENIE MIŁOŚNIKA KONI

Stajnie mają swój specyficzny klimat, to odrębny świat i nawet w ośrodku jeździeckim położonym w samym środku miasta – jak Hipodrom
w Sopocie – można się poczuć jak dawno temu,
w wiejskiej stajence. Bardzo bożonarodzeniowo
i może właśnie takiej chwili z dala od telefonów,
telewizji, gier niektórzy z nas potrzebują. Kupmy
po drodze jakieś ciastka, zaparzmy w siodlarni
herbatę w wyszczerbionych kubkach i pobiesiadujmy w towarzystwie wesołych rumaków, które
na pewno będą zachwycone, jeśli dostaną od nas
po marchewce.
Tylko jedna przestroga – ubierzcie się ciepło!
Dobrych, radosnych, zdrowych i szczęśliwych Świąt oraz wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku. I oby „końska pasja” zarażała
nowych jeździeckich maniaków szybciej, niż jakikolwiek wirus.

Z

nowu prezent dla konia, a nie dla ciebie?
To pytanie zapewne już niedługo usłyszy
niejeden właściciel konia, a raczej, niejedna właścicielka. Bowiem nie od dziś wiadomo, że
największą miłością do swoich rumaków pałają
panie, dziewczyny i dziewczynki. I najbardziej na
świecie cieszą się z prezentów nie dla siebie, ale
właśnie dla swoich rumaków. Koniki zatem dostają prezenty na Boże Narodzenie i „na zająca”, na
urodziny swoje własne i na urodziny swojej właścicielki, a czasami nawet na Walentynki. Czy to źle?
Absolutnie nie. Owszem, czasami taka „koniara” usłyszy parę docinków od rodziny lub znajomych, ale jest to bardziej żartobliwa rezygnacja,
niż złośliwość. Na zasadzie „a ty dalej jeździsz na
tych koniach?”.
A z czego ucieszy się koń? To znaczy, chciałam
napisać, właścicielka konia?
Wybór mamy ogromny, ale najlepiej, zanim
wypuścimy się na szerokie wody zakupów jeździeckich, które dla nas zapewne stanowią najwyższy poziom egzotyki, zapytać, czy może kochany konik potrzebuje nowego uwiązu, kantara
albo ciepłej derki. A może raczej czapraka i nauszników (dla konia, nie dla amazonki!) z najnowszej,
designerskiej, kolekcji. Radość właścicielki konika gwarantowana. A jeśli już w ogóle nie mamy
pomysłu, to zawsze pozostają skarpetki. Prezent,
który wydaje się cokolwiek oklepany, dla koniarza
jest zawsze produktem pierwszej potrzeby, zawsze
się przyda i każdego, kto spędził choć jedną zimę
w stajni, bardzo ucieszy.
Wigilia w stajni? Oczywiście, dlaczego nie?
Zamiast krzywić się, gdy nasza znajoma mówi,
że nie może długo zostać na spotkaniu, bo musi
pędzić do stajni, ten jeden raz w roku dajmy się porwać jej szaleństwu i pojedźmy razem z nią. Nawet
całą grupą znajomych, nawet, jeśli nikt inny z naszej
grupy nie jeździ konno, nie był nigdy w stajni a konie
wszyscy lubicie, owszem, ale na obrazach Kossaka.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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C Z Y W YSTA RC Z Y
T YL KO PR Z E Ż YĆ?
R EC E N Z JA D U Ń S K IE J A N IM AC JI „ F L E E ”

KATARZYNA
PACZÓSKA

P

roblem związany z uchodźcami dynamicznie powraca i za każdym razem równie dynamicznie napędzana
jest fala krytyki ludzi lub rządu. Powstają
nowe felietony, nowe zdjęcia i wpisy na social mediach, a w każdych wiadomościach
znajdą chwilę, aby pokazać swoją perspektywę, której zazwyczaj daleko do bezstronności. Jak jest naprawdę, wiedzą jedynie
przymusowi podróżnicy i o jednym z nich
jest dokument „Flee”.
Amin postanowił po raz pierwszy opowiedzieć swoją historię. Mężczyzna przychodzi
do swojego wieloletniego przyjaciela i niczym

u psychiatry otwiera każde drzwi, które przez
lata zdążył pozamykać. Nikt, nawet jego partner nie zna prawdy. Kładzie się na podłożu,
bierze głęboki wdech i rozpoczyna.
Amin jest Afgańczykiem, mieszkającym
z Danii, realizującym karierę naukową, ale
jeszcze kilkanaście lat wcześniej doświadczył
wielu traum, które z obawy przed konsekwencjami, pozostawił jedynie w swoim wnętrzu.
Już w dzieciństwie był niezwykłym chłopcem.
Uwielbiał słuchać „Take on me” A-ha!, nie dbał
o to, czy wybiegnie w sukience siostry, uwielbiał być w centrum uwagi. Wkrótce cała ich
(i nie tylko ich) rodzina zyskała uwagę, o której nie mogli zapomnieć przez kolejne lata.
Ludzie postanawiają opuścić swój dom
z różnych powodów – wojen politycznych,
religijnych, społecznych. Komfort życia w jednym miejscu jest często brany za pewnik.
Rodzinie Amina zabrakło komfortu bezpieczeństwa. W ostatnim możliwym momencie,
zdecydowała się opuścić kraj. Jeszcze chwila i nie byłoby rodziny Amina. Można byłoby
stwierdzić, że najgorsze już za nimi, ale to był
dopiero początek dramatu, trwającego przez
kilka najbliższych lat.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Podstawowym prawem człowieka jest prawo do wolności. Kiedy jednak dokumentów
brak, a po moskiewskich ulicach po upadku
komunizmu prowadzi się nie stroniąca od
alkoholu policja, łatwo wpaść w kłopoty lub
stracić pieniądze. Największym rozbojem
były, jednakże nielegalne przemyty ludzi, za
które trzeba było słono zapłacić. Jeszcze więcej, żeby podróż przeżyć godnie, jeżeli jednak
płaci się za osobę, a osób jest w rodzinie 5, nie
sposób zabrać wszystkich jednocześnie.
Najważniejszy był cel, aby dostać się
w konkretne miejsce, niezależnie od środków
jego realizacji. Człowiek przestaje, wszakże
być traktowany jako istota ludzka, której
należy się szacunek i staje się towarem. Jak
beczka ustawiona pomiędzy innymi beczkami w bagażniku pick-upa. Osoba jest jedną
z wielu osób, które zapłaciły, aby mieć jedną
pewność – dostać się do upragnionego kraju.
Za animację odpowiedzialny jest Jonas
Poher Rasmussen, będący jednocześnie bliskim przyjacielem Amina, osobą, której był
w stanie zaufać. Kreskę, użytą w filmie podzielono na dwie części. W jednej z nich, jest
ona bardzo prosta, jak zaanimowany szkic,
często pojawiający się w momencie powrotu
do wspomnień lub wspomnień traumatycznych (w których znajduje się jedna wspólna
część – ucieczka). Druga jest również prosta, ale przede wszystkim kolorowa i bardziej
szczegółowa. W film wpleciono rzeczywiste
ujęcia, dzięki którym produkcja nabrała
większej realności.
Co zasługuje na pochwałę, to wspaniałe przekazane emocje osoby, zmuszonej do
ucieczki oraz procesy psychologiczne zachodzące w jej głowie przez resztę życia. Nie zawsze bowiem natrafia się na ludzi zasługujących na Twoje zaufanie.
„Flee” jest emocjonalną podróżą w niepoznane wszystkim rejony. Wykręca widza
z każdej możliwej strony przez 90 minut
i trzyma za gardło długo później. Osobiście,
już dawno nie widziałam filmu, który zapewniłby mi tyle silnych odczuć oraz miał tak ściśle określoną celowość i poruszał tak szeroki
wachlarz tematów. „Flee” to opowieść o życiu, w którym najsilniejszą potrzebą pozostaje potrzeba przeżycia. Czy życie ograniczone
do przeżycia nadal można nazywać życiem?

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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E K S C E N T RYC Y
N A W IE L K IM
E K R A N IE

CHARLES
BRO NS O N
KATARZYNA
PACZÓSKA

N

ie mowa tu o amerykańskim aktorze, a o brytyjskim więźniu, które
de facto nazywał się Michael Gordon
Peterson i niejednokrotnie w trakcie swojej
kryminalnej kariery bywał nazywany przez
media „najbrutalniejszym/najgroźniejszym
więźniem Wielkiej Brytanii”. Podczas odsiadki zaatakował 20 strażników, dziesiątki
współwięźniów, w izolatce spędził ponad 30
lat. Stało się - Nicolas Winding Refn postanowił zekranizować postać, o której nie wszyscy poza Królestwem słyszeli. W roli głównej
– (jeszcze nie tak bardzo znany) Tom Hardy i osobiście, nie wyobrażam sobie na tym
miejscu innego człowieka.
Michael Peterson był dosyć spokojnym
dzieckiem – jego babcia zawsze pochlebnie się o nim wypowiadała – uprzejmy,
grzeczny, kulturalny. Do pewnego momentu

rzeczywiście tak było, jednak w pewnym momencie głowa małego Michaela została wystawiona na negatywne działanie środowiska.
Nie wykluczone, że to jego głowa zmieniła
w pewnym momencie kierunek działania.
W wieku 13 lat dołączył on do gangu, któremu nieobce były drobne kradzieże. Tymże
sposobem rozpoczął swój bunt przeciwko panującym ogólnie zasadom. Po ukończeniu 22
lat, zaliczył wpadkę – został złapany za napad
z bronią w ręku i skazany na 7 lat pozbawienia
wolności. Jak to się stało, że za kratkami spędził ponad 40 lat?
Michael Peterson podczas odsiadki ewoluował w obywatela szczególnie brutalnego,
dlatego też jego kara przesłużyła się o ponad
30 lat. Wkracza więc Tom Hardy. Do swojej
roli aktor przygotowywał się robiąc 2500
pompek dziennie z obciążeniem na plecach
równym 19 kg. W prezencie od prawdziwego Michaela otrzymał pocztą zgolone wąsy,
które następnie zostały mu przyklejone.
Jeżeli wierzycie w przejmowanie cech osoby po transplantacji, zaprawdę powiadam
Wam – tu stało się tak z wąsami.
Przy „Bronsonie” mamy doświadczenie z planem średnim, ukazującym postaci najczęściej od pasa w górę. Po dołożeniu
gwałtownych ruchów aktora, pokazujących
narwaną naturę Charlesa, kryminalista
sprawia wrażenie kreskówkowej postaci.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Peterson nie próżnuje i przyjmując różne
pozy i zakładając coraz to inne stylizacje
opowiada historię ze swojej perspektywy.
W ten sposób i za pomocą scen z życia przestępcy, Refn ukazuje szaleństwo Bronsona
w niezwykle dokładny sposób.
Co uczyniło Petersona unikatem? Porywczość, agresja i niesamowita siła, którą nabrał odsiadując swoją karę w izolatce
(ku przypomnieniu – spędził tam ponad 3
dekady). Oprócz swoich pięści, przy więziennych napadach wykorzystywał butelki, noże, metalowe tace czy trucizny.
Przenoszony był z jednego zakładu karnego, do drugiego (czasami bywały to zakłady psychiatryczne). Ku zdziwieniu wielu,
Bronson został wypuszczony na wolność,
w której zupełnie nie umiał się odnaleźć.
Żył na własnych zasadach, brał to, na co
miał ochotę, bił kogo chciał. W trakcie 69
dni na wolności zaangażował się również
w nielegalne walki na gołe pięści.
Bronson mimo dorosłego wieku, zachowywał się czasem niczym duże dziecko (nie
ma się czemu dziwić po tak długiej odsiadce). Miał też drugą naturę – naturę predatora, która pojawia się z obliczu strażników
oraz innych przetrzymywanych w zakładach karnych/psychiatrycznych. Sprawiał
wrażenie człowieka niezniszczalnego, który
odradzał się po każdej bójce.

Jakość,

która robi wrażenie
Quality that makes an impression
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To zdjęcie, przesłane przez Patryka Kośmidra, zwyciężyło w Konkursie w ubiegłym roku.

W YŚLIJ ZDJĘCIE I W YGR AJ
ELEKTRYCZNĄ HULAJNOGĘ
JEDNĄ Z PEREŁEK ARCHITEKTONICZNYCH GDAŃSKA JEST BUDYNEK
NOWEGO RATUSZA. RADA MIASTA PO RAZ DRUGI ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „NOWY RATUSZ W OBIEKTYWIE”.
TEKST Dariusz Wołodźko ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Na

zwycięzców, którzy do 7 stycznia prześlą współczesne lub
historyczne zdjęcie siedziby
gdańskiej Rady, czekają atrakcyjne nagrody.
Nagrodą główną jest elektryczna hulajnoga.

ZASKOCZYĆ
NIEBANALNYM KADREM
Co istotne, nie chodzi o to, by koniecznie
było to zdjęcie nowe. – Zachęcamy do podzielenia się z nami zdjęciami siedziby Rady Miasta Gdańska, jej architektury i detali, otoczenia czy wydarzeń historycznych związanych

z budynkiem – mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. – Czekamy na zdjęcia współczesne, jak
również na te przechowywane w domowych
archiwach. Liczymy na to, że uczestnicy zaskoczą nas niebanalnymi kadrami.

ZDJĘCIE TRZEBA
PRZESŁAĆ MAILEM

Zdjęcia konkursowe należy przesyłać do
7 stycznia przyszłego roku na adres e-mail
konkurs.rmg@gdansk.gda.pl, wraz z wypełnioną przez uczestnika Kartą Zgłoszenia.

Kartę oraz regulamin konkursu znajdziemy
na stronie internetowej Gdańska, w zakładce
poświęconej Radzie Miasta. Szczegółowe informacje zamieszczono także na facebookowym profilu gdańskiej Rady.

WYNIKI W POŁOWIE STYCZNIA
Wyboru laureatów dokona Komisja Konkursowa, która wyniki konkursu ogłosi 14 stycznia
2022 roku. Tego dnia nastąpi też publikacja
zwycięskich zdjęć na profilu facebookowym
Rady Miasta Gdańska i na oficjalnej stronie
miasta www.gdansk.pl.

WYŚLIJ ZDJĘCIE I WYGRAJ ELEKTRYCZNĄ HULAJNOGĘ

Jedno z pięciu wyróżnień otrzymała fotografia Andrzeja Pomirskiego.

ENGLISH

SEND A PICTURE AND WIN AN
ELECTRIC SCOOTER
One of the great pearls of architecture in Gdańsk is a New
Townhall building. City Council invites everyone to participate in
a photographic contest “New Townhall in a lens”.

Those, who will send their modern or historic photo of
Gdańsk’s Townhall, can win many incredible prices.
The main one is an electronic scooter.

RESULTS IN THE MIDDLE
OF JANUARY
Winners will be chosen by a committee on January 14th,
2022. All the pictures will be published and City Council’s
fb profile and official website of Gdańsk – www.gdansk.pl

Wyróżnienie zdobył także Paweł Kosik za to zdjęcie Nowego Ratusza

SHOW AN ORIGINAL FRAME
What’s important is not only to make a new picture. –
We want you to share with us photos of the City Council
building, architecture and details, surroundings or historical events connected to this place – said Agnieszka
Owczarczak chairman of the City Council – We want
modern photos, but also those kept in a family archive.
We hope to be surprised by an original frame.

SENT A PICTURE WITH AN E-MAIL
All the pictures should be send by January 7th 2022
at konkurs.rmg@gdansk.gda.pl with a filled application card. The card and terms and conditions of the
contest are available at Gdańsk’s website in a City
Council tab. For more information – check out
Council’s fb profile.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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Co roku w Gdańsku odbywa się Parada Wolontariuszy podczas Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu. Fot. Grzegorz Mehring

EU ROPEJSK A STOLICA
WOLONTARIATU
– Z BERLINA DO GDA ŃSK A
GDAŃSK BĘDZIE EUROPEJSKĄ STOLICĄ WOLONTARIATU 2022. SYMBOLICZNE
PRZEKAZANIE TYTUŁU OD TEGOROCZNEGO GOSPODARZA ODBYŁO
SIĘ W CZERWONYM RATUSZU W BERLINIE NA POCZĄTKU GRUDNIA,
PODCZAS OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA.
TEKST Dariusz Wołodźko ZDJĘCIA Mat. Prasowe

G

ala, poza przekazaniem tytuły
Gdańskowi, była także czasem podsumowań tegorocznych działań podejmowanych na terenie całego Berlina.
Zaprezentowane zostały wydarzenia, które
miały miejsce w ostatnim roku, dotyczące
szeroko rozumianego wolontariatu.

- Bycie Europejska Stolica Wolontariatu
stało się dla Berlina niezwykle rozwijającą możliwością, ale także wielkim wyzwaniem, jeśli chodzi o trwającą pandemię – mówiła Sawsan Chebli, sekretarz
Miasta Berlina ds. inicjatyw obywatelskich
i współpracy międzynarodowej. – Chcemy

pracować z Gdańskiem nad wspólnym wydarzeniem, które jeszcze bardziej rozwinie
wolontariat w Europie.

TYTUŁ ZAGOŚCI
W GDAŃSKU
W berlińskiej gali uczestniczyła Monika
Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska
ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, która odebrała tytuł Europejskiej Stolicy
Wolontariatu z rąk Sawsan Chebli. Władze
Berlina przekazały Gdańskowi także białą
porcelanową figurkę niedźwiadka – symbolu miasta.
- Chciałabym, aby Gdańsk stał się
w przyszłym roku stolicą wszystkich wolontariuszy, nie tylko samego wolontariatu. Bardzo cieszymy się z tego tytułu, że
trafi on do miasta solidarności. Z pewnością będzie to rok prodemokratyczny, proobywatelski i pro klimatyczny – mówiła
Monika Chabior. – Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku w Gdańsku,
by przedstawić nasz program, który jest

Tytuł odebrała Monika Chabior (w środku), zastępczyni prezydent Gdańska z rąk sekretarz Miasta Berlina Sawsan
Chebli (z lewej). Z prawej Gabriella Civico, dyrektor Europejskiego Centrum Wolontariatu. Fot. Martyna Kowacka

Gdańsk otrzymał pamiątkową figurkę niedźwiedzia - symbolu
Berlina fot. Maryna Kowacka

zaawansowany na rzecz demokracji, praw
człowieka i ochrony klimatu.
Tytuł jest z jednej strony wyróżnieniem
za dotychczasowe działania w zakresie
wolontariatu, ale także motywacją do dalszego rozwoju. Jest to impuls do dalszych
działań w obszarze wolontariatu w mieście.
Gdańsk jest gotowy, by promować kulturę
wolontariatu i swoimi inicjatywami inspirować innych.

are very happy to receive this title, happy to
have it in a city of Solidarity. It will definitely
be a pro-democracy, pro-citizens and pro-climate year – said Monika Chabior – I hope
that we will meet next year in Gdańsk to present our advanced program for democracy,
human rights and protecting the climate.
The title is on one hand a distinction for
all activities that were taken upon in the
city, but also a motivation to grow. It’s an impulse to further actions considering volunteering in the city. Gdańsk is ready to promote volunteering culture with initiatives to
inspire others.

MIASTO WOLONTARIUSZY
W Gdańsku od zawsze zaangażowanie
mieszkańców w wolontariat we wszystkich
obszarach życia społecznego było jednym
z najwyższych w skali kraju, co zostało
dostrzeżone na arenie międzynarodowej i uhonorowane tytułem Europejskiej
Stolicy Wolontariatu. Przyznawany jest on
od 2013 roku przez Europejskie Centrum
Wolontariatu (CEV). W 2020 roku zapadła
decyzja, że w 2022 roku to właśnie Gdańsk
będzie Europejską Stolicą Wolontariatu.
Miasto od lat wspiera wolontariuszy
i inicjatywy obywatelskie. Zapewnia stałe finansowanie aktywności wolontariackich i prowadzenie Regionalnego Centrum
Wolontariatu. Co roku odbywa się Gdański
Tydzień Wolontariatu i to w Gdańsku
powstała pierwsza w Polsce aplikacja
mobilna do pośrednictwa wolontariatu
WolontariApp. Według badań satysfakcji
życia mieszkańców Gdańska ponad 60%
mieszkańców deklaruje swój udział w wolontariacie.

ENGLISH

EUROPEAN VOLUNTEER CAPITAL
– FROM BERLIN TO GDAŃSK
Gdańsk will be a European Volunteer Capital
2022. Symbolic passing of this title from last
year’s host took place at Rotes Rathaus in Berlin
at the begging of December during International
Volunteer Day.

During gala, apart from giving the title
to Gdańsk, there was also be a summarization of all the activities taken upon in
Berlin last year.
- Being a European Volunteer Capital
was for Berlin an extremely developing opportunity, but also a great challenge, considering current pandemic – said Sawsan
Chebil, Citizens’ Activities and International
Partnership Secretary of Berlin – We want to
work with Gdańsk to create a common event,
that will develop volunteering in Europe.

THE TITLE COMES
TO GDAŃSK
During gala in Berlin, Monika Chabior,
Gdańsk Mayor’s Deputy for Social
Development and Fair Treatment, received
a title of European Volunteer Capital from
Sawsan Chebli. Berlin’s authorities also gave
to Gdańsk a white porcelain bear figurine –
a symbol of the city.
- I would like for Gdańsk to be a capital for
all the volunteers, not only volunteering. We
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

THE CITY OF VOLUNTEERS
Gdańsk citizens’ engagement in every life
aspect was always one of the highest in the
country and it was noticed by international crowd and honored with the European
Volunteering Capital award. The award was
introduced in 2013 by Center for European
Voluneteering. In 2020, it came to a conclusion, that Gdańsk will be European
Volunteering Capital.
The city supports volunteering and citizens’ initiatives. It provides founding to
volunteering activities and runs Regional
Volunteering Center. Every year, there is
a Volunteering Week in Gdańsk and here, in
Gdańsk, first volunteering mobile app was
created called WolontariApp. In a study of
life satisfaction of Gdańsk’s citizens, over
60% declared wanting to participate in volunteering work.
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PODK A R PACIE ZI M Ą

R A J DLA MIŁOŚN IKÓW NA RCI A RSTWA

Tarnica, fot. Radosław Wierzbiński

ZIMOWY SEZON ZBLIŻA
SIĘ WIELKIMI KROKAMI.
WSZYSCY NARCIARZE
I SKITOUROWCY
SPRAGNIENI ŚNIEŻNEGO
SZALEŃSTWA SKIERUJĄ
SIĘ W GÓRY, BY CZERPAĆ
PEŁNYMI GARŚCIAMI
Z ATRAKCJI JAKIE
ZAPEWNIAJĄ STOKI
I TRASY NARCIARSKIE.
PODKARPACIE JEST
PEŁNE MIEJSC,
KTÓRE DOSTARCZĄ
ROZRYWKĘ TEGO
TYPU, A DZIĘKI SWOJEJ
RÓŻNORODNOŚCI, KAŻDY,
NAWET NAJBARDZIEJ
WYMAGAJĄCY WIELBICIEL
ZIMOWYCH SPORTÓW,
ZNAJDZIE TUTAJ
COŚ DLA SIEBIE.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Wschód Słońca na Połoninie Wetlińskiej, fot. Krzysztof Koczera

PODK ARPACIE ZIMĄ – RA J DL A MI ŁOŚNIKÓW NARCIARST WA

fot. Krystian Kłysewicz

E

ntuzjaści wyciągów z rozwiniętą infrastrukturą i odpowiednią bazą noclegowo-gastronomiczną zachwycą
się nowoczesnymi wyciągami. Miłośnicy
turystyki narciarskiej, którzy od przygotowanych i ratrakowanych stoków wolą dziewicze trasy kuszące spokojem i widokami
zapierającymi dech w piersiach, odnajdą
się na mało uczęszczanych szlakach, gęsto
przecinających podkarpackie lasy. Za to
wielbiciele nie tylko sportów, ale także rozrywek umysłowych dowiedzą się, że Podkarpacie jest miejscem narodzin polskiego
narciarstwa, bo to właśnie tutaj "wyprodukowano" pierwsze w Polsce narty.

BIAŁE SZALEŃSTWO
NA STOKACH
Jedną z najpopularniejszych podkarpackich
miejscowości wśród narciarzy są Ustrzyki
Dolne, nazywane także Zimową Stolicą Podkarpacia. Znajdują się tam stoki Gromadzyń,
oferujący wyciągi orczykowe oraz talerzykowe, kompleks Laworta Ski, który posiada
największy w Bieszczadach wyciąg krzesełkowy, a także wyciąg Mały Król. W niedużej
odległości od Ustrzyk Dolnych znajduje się
również wyciąg Arłamów. Stoki narciarskie
znajdziemy także w wielu innych miejscowościach, między innymi w Weremieniu, Kalnicy oraz w Przemyślu. Wymaganiom miłośnikom jazdy w stylu slow sprosta natomiast
Rusinowa Polana w Dwerniczku, najstarsze
gospodarstwo turystyczne w Polsce. Odwie-

dzający mogą nie tylko skorzystać z kameralnego stoku znajdującego się na polanie obok
pensjonatu, ale również spróbować swoich
sił w skiringu, czyli jeździe na nartach za…
koniem! Beskid Niski również oferuje wiele
miejsc, gdzie miłośnicy sportów zimowych
mogą spędzić czas wolny. Są to między innymi wyciągi na Chyrowej, Mareszce czy w Puławach Górnych.

BEZDROŻA IDEALNE
NA NARTY
Wszyscy zmęczeni gwarem na stokach odnajdą się na zaśnieżonych oraz zalesionych
podkarpackich trasach i szlakach. Ukształtowanie tutejszego terenu sprzyja ski-touringowi, biegom na nartach czy plasującym się
pomiędzy tymi dwiema aktywnościami
backcountry, nazywanym też narciarstwem
śladowym lub przełajowym. Krainy Podkarpacia są idealne do odkrywania nowych tras
samodzielnie, jednak można również skorzystać z tras już wytyczonych, jak na przykład tych w Ustjanowej Górnej, Mucznem
oraz w Wetlinie. Ski-touring czy wyprawy
na rakietach śnieżnych po zalesionych terenach Bieszczad, Beskidu Niskiego oraz Roztocza to rodzaje aktywności, które z roku na
rok cieszą się coraz większą popularnością.
Miłośnicy takich sportów cenią sobie spokój
na trasie, piękne widoki, które zapewniają
okoliczne wzgórza i lasy oraz, dzięki różnorodności ukształtowania terenu, mniej lub
bardziej wymagające ścieżki do przebycia.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Zanim wybierzemy się na taką wyprawę należy jednak pamiętać, że trasy te są najczęściej nieoznakowane i nie patrolowane, więc
należy się do nich dobrze przygotować.

UWARUNKOWANIE…
HISTORYCZNE
Okolice Bieszczad to idealne miejsce dla
wielbicieli turystki narciarskiej nie tylko ze
względu na ukształtowanie terenu, warunki
atmosferyczne czy rozwiniętą infrastrukturę stoków. Dużą rolę odgrywa tutaj także
historia, bo Podkarpacie to także miejsce
narodzin polskiego narciarstwa. Właśnie tutaj, dokładnie w Cieklinie koło Jasła wykonano pierwsze w Polsce narty. W 1888 roku,
w okolicznych lasach polował Stanisław
Barabasz, polski architekt i pedagog, uznawany (słusznie) za prekursora polskiego
narciarstwa. Głębokie śnieżne zaspy nie ułatwiały poruszania się po tamtejszym terenie
– aby pomóc sobie w polowaniu, Barabasz
zlecił wykonanie stelmachowi z okolicznego dworu sprzętu na wzór tego skandynawskiego i syberyjskiego. Były to dwie deski
z zaostrzonym i wygiętym końcem wystrugane z drewna jesionu oraz buku, przywiązane do stóp prawdopodobnie sznurkiem.
Obecnie w Cieklinie znajduje się Muzeum
Narciarstwa imienia Stanisława Barabasza,
gdzie oprócz poznania szczegółów historii
pierwszych nart na ziemiach polskich można obejrzeć jedną z największych kolekcji
sprzętu narciarskiego w Polsce.
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BELUGA

SY BERYJSK A JA KOŚĆ
DOCEN IONA NA CA ŁY M
ŚW IECIE
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

SPRAWDŹ najnowsze oferty
oraz nowe smaki Belugi

B

B E LU G A – S Y B E R YJ S K A JA KO Ś Ć D O C E N I O N A N A C A ŁY M Ś W I E C I E

eluga weszła na rynek wódek premium
w 2003 roku, podbijając konkurencję
uniwersalnym smakiem i wysoką jakością. Jaki jest sekret tej jednej z najpopularniejszych gorzałek wśród konsumentów
rynku premium?
Po pierwsze – to na pewno doświadczenie.
Najlepsi gorzelnicy połączyli 100 lat doświadczenia, przekazywanego z pokolenia na pokolenie z nowoczesnymi technologiami. Z tego
powodu zdecydowano się na unikalny, nawet
90-dniowy okres leżakowania, mający wyciągnąć z Belugi to, co najlepsze.
Po drugie – składniki. Beluga produkowana jest na bazie najczystszego spirytusu
słodowego, uzyskiwanego w procesie naturalnej fermentacji ziarna wolnego od zanieczyszczeń przemysłowych, pozyskanego z regionu
zachodniej Syberii. Bazą do stworzenia tego
dzieła, jest czysta woda artezyjska ze studni
o głębokości 300 metrów. Filtracja piaskiem
kwarcowym i srebrem pozwala natomiast na
uzyskanie wodzie krystalicznej czystości.
Po trzecie – estetyka. Butelki Belugi wyróżniają się na tle konkurencji jakościowym
i ekskluzywnym wykonaniem. Zaprojektowane przez francuskich designerów, zachwycają
swoim wyglądem czystego szkła kryształowego oraz metalowym symbolem ryby Beluga.
Jak wiadomo – konsumujemy także oczami.
Po czwarte – branding. Oprócz smaku, jakości oraz estetyki, należy wziąć pod
uwagę również sposób promocji alkoholu
i asocjacji z nim związanych. Beluga, czy
„po naszemu” – Bieługa, to ryba z gatunku
jesiotrowatych, z ikry których powstaje jeden z najdroższych, czarnych kawiorów na

świecie. Ustawiając Belugę już od początku
obok produktów najwyższej jakości, w świadomości konsumenta buduje się naturalne
skojarzenie jej z dobrami luksusowymi.
Jak natomiast smakuje sama Beluga? Jest
to wódka świetna na każdą okazję. Jej nienarzucający się i delikatny smak pozwala,
by wykorzystać ją jako bazę do koktajli, ale
także do samoistnej konsumpcji, która „nie
odrzuca”. Jej obecność na stole podnosi wy-

jątkowość spotkania i rangę okazji. Jest to
także świetny prezent, szczególnie w jednej
z limitowanych wersji, na przykład Gold Line
z ręcznie wykonanym, metalowym symbolem ryby Beluga.
To zresztą nie tylko opinia ludzi z marketingu. Belugę uwielbiają na całym świecie.
Nie wstydzą się jej takie gwiazdy jak Jennifer
Lopez czy Jason Derulo, pokazując, że jest to
coś, co pije się także „na salonach”.

JA K NAT OM I A S T S M A K UJ E
SA M A BELUGA? J E S T T O WÓDK A
Ś W I E T NA NA K A Ż DĄ OK A Z J Ę.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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JA K N I E PR Z Y T YĆ
W ŚW I Ę TA?
TEKST Ewa Janusz Dietetyk EstroVita
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

O

kres świąteczny zbliża się wielkimi
krokami. Grono osób, które w szczególny sposób dbają o swoje odżywianie oraz o ilość spożywanych kalorii w ciągu
dnia zadaje sobie pytanie: „Jak przetrwać
Święta i nie przytyć?” Potrawy świąteczne

mogą być ciężkostrawne, a spożywanie ich
w dużych ilościach przyczynia się do powstawania zgagi, bólu brzucha oraz wzdęć. Jak
jeść z głową, aby uniknąć nadmiernych kilogramów? Poznaj 7 praktycznych wskazówek,
dzięki którym zachowasz umiar i równowagę.

• ZASTOSUJ ZASADĘ
MAŁEGO TALERZYKA
Używając małego talerzyka mamy wrażenie,
że zapełniamy cały talerzyk jedzeniem i spożywamy jego duże porcje. Prawda jest taka,
że na mały talerzyk zmieści się o połowę mniej

JA K N I E P R Z Y T YĆ W Ś W I Ę TA ?

obiadu przygotuj sałatkę bądź surówkę, która
będzie składała się z surowych lub gotowanych
czy pieczonych warzyw.

• AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

W Ś W I ĄT E C Z N E DN I C Z Ę S T O
Z DA R Z A NA M S I Ę J E Ś Ć PR Z EZ
C A ŁY DZ I E Ń, NAW E T W T EDY
K I EDY N I E OD C Z U WA M Y G Ł ODU.
jedzenia niż na standardowym talerzu. Twój
organizm dostanie wówczas sygnał – zjadłeś
cały talerz jedzenia, nie jesteś już głodny.

• ZACHOWAJ REGULARNOŚĆ
POSIŁKÓW
W świąteczne dni często zdarza nam się jeść
przez cały dzień, nawet wtedy kiedy nie odczuwamy głodu. Należy pamiętać o swojej
dotychczasowej rutynie żywieniowej. Warto
zacząć dzień od pełnowartościowego śniadania, które będzie składało się z dobrej jakości: białka, tłuszczu i węglowodanów. Pozwól,
aby przewód pokarmowy w ciągu dnia mógł
odpocząć. Zachowaj co najmniej 2-3 godziny
odstępu między posiłkami.

• NIE MUSISZ PRÓBOWAĆ
KAŻDEJ POTRAWY, KTÓRA
ZNAJDUJE SIĘ NA STOLE
W wielu domach utrzymuje się tradycję
wigilijną, podczas należy spróbować 12

Zadbaj o to, aby podczas całego dnia spędzonego przy stole znaleźć czas na aktywność
fizyczną. Po wspólnym posiłku najlepszy będzie rodzinny spacer. Postaraj się namówić
całą rodzinę na 30-40 minut spaceru. Po wyjściu na świeże powietrze będziecie się czuć
znacznie lepiej.

przygotowanych potraw. Jeśli nie przepadasz
za wszystkimi, zjedz te które lubisz najbardziej.

• PAMIĘTAJ O WODZIE
Ogranicz spożywanie napojów gazowanych
oraz soków owocowych. Zawierają one duże
ilości cukru, a jednocześnie pobudzają apetyt. Do picia przy świątecznym stole wybieraj
wodę, napary z imbirem czy napary ziołowe.

• ZREZYGNUJ ZE
SKLEPOWYCH SŁODYCZY

Podczas Świąt stoły aż uginają się od tradycyjnych wypieków. Wypróbuj słodkości, które przygotowali Twoi najbliżsi zamiast korzystać z gotowych „sklepowych słodkości” tj.
czekoladki, wafelki czy batoniki. Pamietaj,
że od 1 kawałka makowca w ramach podwieczorku nikt jeszcze nie przytył.

• PAMIĘTAJ O WARZYWACH
Nie zapominaj o spożywaniu warzyw podczas
świątecznego biesiadowania. Do świątecznego
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

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.
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KT ÓRY M I C HC E M Y
SI Ę DZ I ELIĆ

„MODA TO CIĄGŁE POWROTY”

Torebka, inspirowana haftem łowickim, powstała podczas projektu “ Nie tylko petanka...W kręgu haftów regionalnych” Łowickie II edycja“
realizowanego przez Łódzki Dom Kultury i Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, wykonała Majka Konopacka”

„ MODA T O C I ĄGŁ E P OW RO T Y ”
– Z E T NO GR A F K Ą A LIC JĄ WOŹ N I A K ROZ M AW I A JOA N NA R E M B OWSK A
W MODZIE BYŁO JUŻ WSZYSTKO. TO CIĄGŁE POWROTY.
I INSPIRACJE. CORAZ CZĘŚCIEJ LUDOWOŚCIĄ, TRADYCJĄ. ALE
ETNO DESIGN TO NIE TYLKO KWIATY I KOLOROWE CHUSTY.
O TYM, CZY UBIÓR MOŻE BYĆ MANIFESTACJĄ OSOBOWOŚCI, JAK W CIĄGU
LAT ZMIENIAŁO SIĘ PODEJŚCIE DO STROJU, O UBRANIACH Z SIECIÓWEK
ORAZ O MODZIE NA ETNICZNOŚĆ ROZMAWIAMY Z ALICJĄ WOŹNIAK,
ETNOGRAFKĄ Z MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO
W ŁODZI, KTÓRA OD PRZESZŁO CZTERDZIESTU LAT ZAJMUJE SIĘ BADANIAMI
NAD TRADYCYJNYM I WSPÓŁCZESNYM SPOSOBEM UBIERANIA SIĘ.
TEKST Joanna Rembowska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Zajmujesz się badaniami nad tradycyjnym
i współczesnym sposobem ubierania się
przeszło czterdzieści lat, czy jest jeszcze
coś, co cię jeszcze w modzie zaskakuje?

Oczywiście, zawsze. Tylko moje patrzenie na
modę polega na pokorze. Przez czterdzieści
lat pracy nauczyłam się takiego spojrzenia na
strój, że nie jestem już w stanie spoglądać na

osobę i nie łączyć tego z tym, jak jest ubrana,
bo przecież strój, to też jest nasza osobowość,
to jest coś, co chcemy sobą prezentować. Ale
nigdy nie oceniam ludzi na podstawie tego, jak
są ubrani, staram się za to opisywać, badać, bo
od zawsze mnie fascynowało, skąd się biorą
pewne trendy i dlaczego wchodzą w modę.
Ogólnoświatową, ale też lokalną.
Jak się ubieramy? Inaczej podchodzimy do
kwestii stroju niż nasze babcie?

Na pewno. Jeżeli spojrzymy na strój historycznie, to przecież każda warstwa społeczna musiała ubierać się inaczej. Weźmy na przykład
strój panny i mężatki. Mężatka ubierała się
bardziej stonowanie, z umiarem, by nie prowokować nosiła chustę, a młoda dziewczyna
takich ograniczeń w stroju już nie miała. Strój
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BYCIE
ZAU WA ŻA L N Y M
W I Ą ŻE SIĘ
Z AWA NGA R DĄ,
KTÓR A N IE
ZAWSZE J EST
PR Z YCH Y L N IE
PR Z YJ MOWA NA.

została jako strój narodowy, teraz dominuje raczej inspiracja wzornictwem zaczerpniętym ze strojów ludowych
różnych regionów.
Czym dla ciebie, etnografki, jest etno design?

Jest to rodzaj inspiracji tradycją, który może iść w bardzo
różnym kierunku. Chciałabym żeby nie był traktowany
bardzo powierzchownie.
Kupujesz ten styl w całości?

Jestem od opisywania, a nie oceniania tego, jak się ubiera
Cleo czy Kayah. Dla mnie to jest po prostu zjawisko, które
odnotowuję. Obserwuję nurty w modzie, żeby być na bieżąco i wiedzieć, o co chodzi. Ale moda to wieczne powroty.
A ten powrót do ludowości to jest demonstrowanie swojego
pochodzenia. Bardzo ciekawe, bo moje pokolenie sześćdziesięciolatków bardzo różnie odnosiło się do ludowości,
niektórzy jej nie akceptowali, bo uważali, że to jest wieś.
Wielkie domy mody, takie jak Valentio czy Burberry
tworzą kolekcje inspirowane etnicznością, nasi rodzimi
projektanci również, choćby Joanna Klimas.

ludowy często jest postrzegany jako monolit, a przecież
to nie prawda. Również i w tym wypadku było podążanie za modą. Zimą się tkało, a na wiosnę, szczególnie na
Wielkanoc, wychodziło się w nowym stroju, przeważnie do kościoła, który stawał się miejscem mody. Wtedy
podpatrywało się nowe hafty, nowe wzory i potem szyło
się podobne. Oczywiście w zależności od zasobności
i umiejętności, bo przecież nie każda była przysłowiową
Jagną Reymonta. Także i wtedy były trendy. Ale musiały
się mieścić w stroju zaakceptowanym społecznie.
W PRL-u, w latach 70tych, nastąpiło pewne poluzowanie i swoboda ubierania się, zaczęto wprowadzać modę
europejską. Kanony przekazywane kulturowo, które do
tej pory obowiązywały, czyli na przykład odpowiedni strój
do teatru czy do pracy, ale też same sposoby zestawiania ze
sobą stroju, czyli kolor butów musiał odpowiadać kolorowi
torebki, czy górze stroju, przestały obowiązywać. Każdy
chciał się jakoś wyróżnić, być modnym, a w tamtych latach
żeby być modnym, to często trzeba było samemu coś sobie
uszyć, czy utkać. Dziś po prostu idziemy do sklepu i wybieramy z obecnie panujących trendów.
Ta łatwość dostępu, o której mówisz, wpływa na nasz
indywidualizm? Ubieramy się podobnie?

Obserwując polską ulicę i to, jak się ubieramy, wydaje mi
się, że mimo wybierania rzeczy z sieciówek, wybija się nasz
indywidualizm. Widzę często pewne siebie dziewczyny
i kobiety, które nadają swój charakter temu, co wybierają.
To chyba dobrze?

Tak, a szczególnie dla mnie jako badaczki. Natomiast
oprócz indywidualizmu na polskich ulicach widoczna jest
również tendencja do zapatrywania się na to, co zachodnie.
A etno design? To nie pewien powrót do
rodzimych tradycji?

Ludowość była u nas wprowadzana w różny sposób, na
przykład po odzyskaniu niepodległości wprowadzona
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

W tej chwili jest to jeden z głównych nurtów i mam nadzieję, że będzie to nowa jakość, którą będziemy mieć cały czas
w ofercie. Ludowość jest niezwykle ciekawa i na pewno jest
ofertą do wykorzystania w modzie. Kiedyś bardzo spłycana, jak w PRL-u, kiedy Jerzy Antkowiak, słynny projektant Mody Polskiej, szedł do ministerstwa i mówił „dajcie
mi więcej tego folkloru!”. Teraz ma się całkiem dobrze.
Weźmy chociażby wspomnianą Joannę Klimas, która
w swojej współczesnej kolekcji, wspaniale wykorzystała łowickie wzory, w zupełnie nietradycyjny sposób.
Powiedziałaś kiedyś, że „łatwo o kiczowate
zestawienie ze sobą elementów typowych dla
Podhala, ziemi krakowskiej czy ziemi łowickiej”. Czy
wybierając etno dodatki powinniśmy skupić się na
wzorach, ich pochodzeniu?

Wiesz, teraz jest tak, że już samo założenie czegoś kwiatowego powoduje w niektórych przekonanie, że jest się
etno. Oczywiście jako etnografka nie chciałabym takiej
powierzchowności, dlatego realizuję projekty żeby pokazać jak wielka jest ta różnorodność z której możemy
czerpać. Możemy przetwarzać formy, korzystać ze znaku
ludowości. Nie tylko kwiaty, ale też pasy, kraty, materiały,
na przykład filc. A wracając do twojego pytania o wzory, to
oczywiście nie musimy znać ich wszystkich, ale na pewno
fajnie jest, jak się wie, skąd coś pochodzi, z jakiej inspiracji
zostało zaczerpnięte. I coraz więcej osób, młodych ludzi,
jest tego ciekawych. Prowadząc zajęcia ze studentami na
uniwersytecie toruńskim dostawałam bardzo dużo pytań
właśnie o to jak rozróżniać wzory, ale też jak je wprowadzać
we współczesne tendencje, jak się wyróżniać strojem.
W takim razie, jak się wyróżniać?

Myślę, że najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę chcemy się wyróżniać. Bo nie każdy ma taką odwagę, żeby faktycznie to zrobić. Bycie
zauważalnym wiąże się z awangardą, która nie zawsze
jest przychylnie przyjmowana.

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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M A RGO KON IUSZEWSK I
O STR ITPZIE W I NTER N ECIE:

TA ŃCZY M Y
W RYTM
W YGRY WA N Y
NA M PR ZEZ
BIG TECH
MARGO KONIUSZEWSKI, PREZESKA FUNDACJI THE BRIDGE, AUTORKA
AUDIOBOOKA „STRIPTIZ W ERZE APEK I ALGORYTMÓW”, W ROZMOWIE
O POSTĘPIE, PERSPEKTYWACH ROZWOJU CYFROWEGO ŚWIATA
I NASZEJ „INTYMNEJ” RELACJI Z MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI.
TEKST Aleksandra Trendak ZDJĘCIA mat. prasowe

:

Aleksandra Trendak Jak wyjaśnić trudne,
technologiczne zagadnienia przeciętnemu
Kowalskiemu i Kowalskiej.
Margo Koniuszewski To właśnie jest celem tego au-

:

diobooka, a że jedną z najbardziej przyjaznych metod
na objaśnianie jest storytelling, opowiadam à la bajkę
o ekosystemie technologicznym, z którym jesteśmy na
co dzień zrośnięci. Wszystko ma swoją ewolucję i nie
inaczej jest z wymiarem tech. Cofam się zatem sto lat
wstecz do prac nad pierwszymi komputerami, sztuczną inteligencją, robotyką, aby pokazać, że używana
przez nas technologia, która przenika każdą sferę naszego życia, nie wyskoczyła nagle jak królik z kapelusza. W audiobooku podaję przykład znamienitej aktorki Hedy Lamarr, wielkiej propagatorki nauki, która
podczas II Wojny Światowej opatentowała wynalazek
tzw. fal skaczących, czyli metodę często zmieniających
się częstotliwości. Bez tego nie mielibyśmy dzisiaj Blootooth’a, GPS-u czy smartphona. Naszego obecnego
scalenia z technologią nie sposób zrozumieć bez historycznego tła. Jeśli dziś powiedzielibyśmy laikowi,
że przed 2000 rokiem założyciele Google’a Larry Page
i Sergey Brin nie tolerowali reklam na ich platformie,
twierdząc, że wypaczają one internet i szkodzą wyszukiwarce, zapewne by w to nie uwierzył. Na przestrzeni

TA Ń C Z Y M Y W R Y T M W Y G R Y WA N Y N A M P R Z E Z B I G T E C H

lat podejście technologicznych gigantów zwanych Big
Techiem zmieniło się diametralnie.

:
:

AT Czy można zatem powiedzieć, że przeszliśmy od ery
„dziewictwa”- czystości w internecie do ery striptizu?
MK To pytanie parafrazuje tytuł audiobooka „Striptiz

w erze apek i algorytmów”. Wyobraźmy sobie tancerkę-striptizerkę w nocnym klubie, która w rytm muzyki,
w tańcu odrzuca poszczególne warstwy garderoby. W pewnym momencie zostaje ona naga. Dokładnie tak samo jest
z nami, jesteśmy jak golaski w sieci, dodatkowo prześwietlone niczym promieniami rentgena, a wszystko za sprawą
naszych śladów cyfrowych. Tańczymy w rytm wygrywany
nam przez Big Tech, inaczej GAFA - Google’a, Amazona,
Facebooka, Apple’a. Bo technologia jest pociągająca, kolorowa, dynamiczna, po prostu ją lubimy i to jest jej awers,
na pierwszy rzut oka nie widzimy jednak rewersu, którym
jest wszechogarniająca nas w interencie kontrola. I to jest
właśnie punkt, o którym warto rozmawiać.

:
:

AT Jaki był ten przełomowy moment, dzięki któremu
cały świat wiruje w rytmie „GAFA”?
MK Wynalezienie smartfona - magnum opus naszych

czasów. W 2007 roku pierwszy model zaprezentował nam
Steve Jobs, Facebook funkcjonował już wtedy trzy lata.
Smartfon stał się wodą na młyn dla aplikacji i mediów społecznościowych. Poprzez różnej maści apki dajemy algorytmom uczenia maszynowego dostęp do naszego mózgu
i emocji, odkrywamy się przed nimi. Smartphon wodzi
nas na pokuszanie, nie możemy się mu oprzeć.

:
:

POPR ZEZ
RÓŻ N EJ M AŚCI
A PK I DA J EM Y
A LGORY TMOM
UCZEN I A
M ASZ Y NOW EGO
DOSTĘP DO
NASZEGO
MÓZGU I EMOCJ I,
ODK RY WA M Y SIĘ
PR ZED N I MI.

AT Jak możemy chronić nasze dane, aby w niewłaściwy
sposób nie były wykorzystywane bez naszej wiedzy?
MK Należy najpierw zrozumieć czym jest to zagrożenie.

Powinniśmy wiedzieć, jak funkcjonuje otaczający nas wymiar technologiczny, kim są jego gracze, w tym wypadku
Big Tech. Platformom społecznościowym zależy na spieniężaniu naszych danych poprzez formułę „kliknij, daj
emotkę, udostępnij”. Bardzo ważne w tej rozgrywce z social mediami jest to, abyśmy wiedzieli jak działa nasz mózg
i emocje, bo właśnie na znajomości tych mechanizmów bazują giganci interentu. Świadomość, świadomość i jeszcze
raz świadomość, tylko dzięki niej możemy sprawować kontrolę i nie czuć się manipulowanymi. Przez to, że klikamy
w byle co i komentujemy różne treści bez głębszego zastanowienia ujawniamy nasze emocje, pragnienia i przekonania polityczne. Wszystkie ślady cyfrowe wykorzystywane
są przez algorytmy uczenia maszynowego. Analizują one
naszą aktywność w sieci i na tej podstawie podsyłają nam
treści. Każdy użytkownik danego medium społecznościowego ma w nim à la spersonalizowaną szufladę. To co widzi na ekranie jest sprofilowane pod niego, na podstawie
poprzednich kliknięć czyli śladów cyfrowych.

:

AT Internet bazuje teraz na młodych użytkownikach. Co
można zrobić, aby nie trafiali na treści nieodpowiednie
dla swojego wieku, w tym pornografię?
MK Właściwe jest to awykonalne. Można ich jedynie

:

uwrażliwiać i uświadamiać na temat zagrożeń w sieci. Mówimy o pokoleniu tzw. postmillenialsów, urodzonych w świecie, gdzie od zawsze byli otoczeni technologią. Instytut Badawczy NASK co roku publikuje raport

dotyczący zjawiska FOMO wśród młodzieży (fear of missing out) czyli strachu przed tym co nas omija. To choroba cywilizacyjna współczesności związana z obawą wypadnięcia z obiegu informacyjnego. W tym roku zbadano
nastolatki w przedziale wiekowym 15-19 lat. Statystki są
zatrważające, bowiem aż 94% z nich doświadcza silnego
lub średniego poziomu lęku związanego z odłączeniem
ich od internetu. A oni oprócz interakcji w świecie wirtualnym, powinni mieć przede wszystkim bardzo dobrze
ułożone relacje interpersonalne ze swoimi rówieśnikami.
To co owocuje w pracy z młodzieżą to dyskusja i debata na
argumenty, a nie prawienie im kazań. Rozmowa kształci
krytyczne myślenie, umiejętność analizy i syntezy. Warto
wyjaśniać jak działają algorytmy uczenia maszynowego,
czym one właściwe są. Żąglujemy tym pojęciem bez rozumienia jego znaczenia. Kiedy na spotkaniach autorskich
opisuję, że np. przepis zrobienia ciasta jest algorytmem.
Czyli co musi się zadziać, by powstała szarlotka. Jak w odpowiednich proporcjach połączyć składniki; mąkę, jajka,
masło, jabłka, aby prawdopodobieństwo udania się ciasta
było jak największe, widzę błysk w oczach na widowni.
Big Tech tworzy algorytmy, kodując w nich konkretne
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ZA R ZĄ DZA J M Y TECH NOLOGI Ą I N IE
POZ WÓL M Y, A BY TECH NOLOGI A
ZA R ZĄ DZA Ł A NA MI.
polecenia do wykonania. Wyznacza im zadanie w stylu
„Hej algorytmie masz tu coś do sklasyfikowania i analizy,
zrób z tym to i to”. Uruchomiony zostaje system oceniania,
który szacuje prawdopodobieństwo zdarzenia x, y, z, czyli, co zrobi Kowalski i pani Smith jeśli… Nie wszyscy są też
świadomi, że algorytmy mogą dyskryminować dla przykładu ze względu na płeć, wiek lub kolor skóry, ponieważ
mają tzw. zakodowaną stronniczość, wynikającą z faktu,
że uczą się od swojego internetowego ekosystemu, który
jest odbiciem zjawisk funkcjonujących w społeczeństwie.
Dobrym przykładem jest rekrutacja, która kilka lat temu
miała miejsce w firmie Amazon. Użyto w niej algorytmu
do procesu sortowania CV. Okazało się, że algorytm był
stronniczy i dyskryminował kobiety, ale do tego stopnia,
że odrzucał aplikacje, które zawierały kobiecą godność,
nazwę szkoły z żeńską patronką, a nawet żeńskie sporty
wpisane w rubryce hobby takie jak siatkówka plażowa kobiet. Jest to przykład, który otwiera nam oczy, ponieważ
zaraz te młode osoby wejdą na rynek pracy i oprócz zabawy na Facebooku, Instagramie i Tik Toku, powinny znać
mechanizmy funkcjonowania świata tech.

:

AT Tak, zdecydowanie. Mam jeszcze jedno pytanie,
trochę odbiegające od tematyki poruszonej
w audiobooku, ale ostatnio odbyła się ważna
konferencja dla Facebooka, Google’a i Microsoftu,
w czasie, której ogłoszono projekt Metawersum,
którego jednym z filarów są okulary VR (virtual reality).
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jego założenia
przypominają scenariusz filmu Player One, gdzie całe
społeczeństwo żyło w wirtualnym świecie, właśnie
dzięki tym okularom. Czy właśnie czymś takim ma być
Metawersum? Czy można traktować to jako zagrożenie?
Czy pewnego rodzaju innowację?
MK Zaraz wrócę do Metawersum, ale czy słyszała pani

:

o tym, że w Rosji krowy dostały właśnie takie okulary VR,
aby nie stresować się rzeczywistością?

:

AT Tak, tak, dzięki nim miały dawać więcej i lepszej
jakości mleko. Wydaje mi się z jednej strony to bardzo
abstrakcyjne, a z drugiej straszne.
MK Na początku może wydać się to nam surrealistyczne,

:

ale wiemy jak w większości gospodarstw hodowlanych są
traktowane zwierzęta, dlatego właśnie dano im okulary,
aby mogły sobie wyobrazić, że żyją na pastwisku z trawą,
ziołami i pięknymi kwiatami. Ciekawe czy eksperyment
odniesie sukces? Wracając do Metawersum, nie jest tajemnicą, że obecnie Facebook, a właściwie powinniśmy
już mówić Meta, jest bardzo krytykowany za brak działań
w kwestiach negatywnego wpływu platformy na zdrowie
psychiczne dzieci i nastolatków oraz za to, że używane
przez nich algorytmy promują mowę nienawiści, przemoc
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

na tle rasowym, polaryzują społeczeństwa czy z taryfą
ulgową traktują użytkowników VIP, pozwalając im na więcej niż przeciętnemu Kowalskiemu i pani Smith. Nie cichną głosy, że to właśnie od tych kwestii ma odciągnąć uwagę
Metawersum – internet trójwymiarowej, wirtualnej rzeczywistości, w którym będziemy, a nie na który patrzymy.
To projekt zaplanowany na 5-15 lat, mają go tworzyć m.in.
Facebook/Meta, Microsoft i Google. Meta twierdzi, że zależy jej, aby zabrać ludzi ze zwykłego internetu do świata
tak zwanego aktywnego internetu, szczególnie w kontekście młodego pokolenia, dla którego taki świat jest bardziej
naturalny i ekscytujący. Dziennikarze stawiają jednak
wiele pytań m.in. o to jak będą chronione nasze dane, skoro firma nie jest tego w stanie dobrze robić obecnie? Czy
użytkownicy nie są popychani w kolejną skrajność, która
będzie jeszcze bardziej uzależniać? Wchodzimy w zupełnie nowy rodzaj cyfrowej interakcji. Platforma przekonuje, że nie jest jej intencją wyeliminowanie relacji interpersonalnych między ludźmi. Chcą tylko, aby użytkownicy
spędzali ten sam czas w „niezwykłym” internecie. Są to
piękne hasła, brzmiące podobnie do tych, które Facebook
głosił, niespełna 20 lat temu, zachęcając pierwszych użytkowników do rejestracji swoich kont. Jednak nikt wtedy
nie wspominał o misternym planie zarabiania pieniędzy
na naszych danych w ukryciu. Czas pokaże jak będą się
rozwijać poszczególne fazy projektu. Warto jednak pamiętać, że z technologią jest tak jak z łyżką, możemy jej użyć
na wiele sposobów; do mieszania herbaty, zjedzenia zupy
lub podgrzania heroiny przed wstrzyknięciem, ale to nie
łyżka jest decydentem! Metawersum świetnie może służyć
do edukacji, chociażby studentom medycyny w przyswajaniu anatomii. Weźmy cyfrowy model 3D mózgu, jakość
studiowania z takim narzędziem jest nieporównywalna do
nauki bazującej na zwykłym atlasie czy książce. Podstawą
jest bycie mądrze otwartym na wymiar tech. Krytyczne
myślenie o technologii, która nas otacza i dbanie o swoje
bezpieczeństwo oraz prywatność. Bo wszystko ma swoje
mocne i słabe strony, dlatego logiczne i krytyczne myślenie były i zawsze będą w cenie.

:
:

AT Czyli po raz kolejny wracamy do kształtowania
świadomości. Czytaj, analizuj i nie klikaj bezmyślnie.
MK Jesteśmy dopiero na początku ery cyfrowej, wszystko

przed nami. Nową rzeczywistość kreować będą nie tylko
wielkie, emblematyczne postaci, takie jak Elon Musk lub
Mark Zuckerberg, ale ogromny tłum ludzi mniej znanych,
a wręcz bezimiennych, którzy na różne sposoby poszerzają granice naszego poznania. Główną cechą naszego
rozumu jest jego otwartość. Jak mawiał wielki filozof Karl
Popper celebrujmy zdolność człowieka do doświadczania
zmiany, monitorując jej kierunek. Zarządzajmy technologią i nie pozwólmy, aby technologia zarządzała nami.

SKLEP
INTERNETOWY

stworzony
specjalnie
dla przyjaciół
anywhere.pl

Przystań

Marika Krajniewska

Bransoletka Horse
Bransoletka z oryginalnym wzorem
konia artystycznie uchwyconym
w jego ruchu.
Materiał: srebro – próba 925
Długość:18cm

więcej na

Krem z Bakuchiolem
Lekki krem o złożonym składzie
(na dzień lub/i na noc) zawierający roślinny odpowiednik
retinolu – Bakuchiol.

bu y t oo.pl

Powieść choć jest fikcją, została
mocno osadzona w realiach historycznych. Jest tu i działalność
konspiracyjna Umińskiej, i wojenny
teatr Leona Schillera, i codzienna – jakże niezwykła – walka
superbohaterek.
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WSZYSTKIE SMUTKI
JOA N DIDION
TEKST Julia Trojanowska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

W

czoraj, 5 grudnia, pierwsza dama
amerykańskiej eseistyki obchodziła swoje 87 urodziny. Filigranowa,
zawsze w dużych, ciemnych okularach i papierosem w dłoni. Podobna do Eve Babitz,
a jednocześnie diametralnie inna. Na pewno
o wiele smutniejsza. Bystra, precyzyjna, czuła
i delikatna. Joan Didion to rzemieślnik słowa
i skromny narrator, której teksty od dziesięcioleci kształtują nowe pokolenia.

DZIECKO DOTKNIĘTE
PRZECZUCIEM
Ludzi kształtuje krajobraz, w którym dorastają – ją ukształtowało Sacramento. Urodziła się
w stolicy stanu Kalifornia 5 grudnia 1934 roku
i to właśnie na Zachodnim Wybrzeżu spędziła
większość swojego życia. Jej talent do przelewanie myśli i lęków na papier dał o sobie znać
bardzo wcześnie, bo zaczęła notować gdy

miała zaledwie 5 lat. W Dryfując do Betlejem
Didion wspomina swój pierwszy notatnik,
który podarowała jej matka – blok Big Five.
Jej pierwszy wpis dotyczył kobiety, która jest
pewna, że zamarza w arktyczną noc, by przekonać się rano, że tak naprawdę znajduje się
na pustyni i zaraz zginie od żaru lejącego się
z nieba. Według Didion, ten zapis świadczy
o ciągnącym się za nią aż do dorosłości popadaniu ze skrajności w skrajność. Jej chęć

( N A S Z E ) P R AW O D O P R Z YJ E M N O Ś C I

zapisywania nigdy jednak nie była wypadkową
dokumentalistycznego odbioru otaczającego
ją świata, a uporczywym kształtowaniem rzeczywistości po swojemu.
Ostatni rok studiów na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Berkeley przyniósł wielką
zmianę – dzięki wygraniu konkursu literackiego magazynu Vogue, Didion stała się jedną
z jego redaktorek. Zostawiła swoje rodzinne
Sacramento, by przenieść się do Nowego Jorku
i rozpocząć nowy, ekscytujący rozdział w swoim życiu. Pod wodzą Jessici Davies i Diany
Vreeland, Vogue był biblią czasów, w których
haute couture przeżywało swój złoty wiek,
a dzięki takim postaciom jak Truman Capote
czy Thomas Wolfe dziennikarstwo skręciło na
zupełnie nowe tory, które nazwano Nowym
Dziennikarstwem. Didion, ze swoim stylem
prowadzenia narracji i obnosząc się z pozornie
nieistotnymi szczegółami opisywanej rzeczywistości, wyniosła reportaż do rangi literatury
pięknej. Wydawać by się mogło, że idealnie odnalazła się nowojorskim środowisku. Nic bardziej mylnego. Wyszła za mąż i szybko wróciła
tam, skąd przybyła.

PARTNERZY NA CAŁE ŻYCIE
Zakochanie się nigdy nie było częścią jej
natury, jej świata. Swoją chęć poślubienia
pisarza i dziennikarza Johna Gregory’ego
Dunne’a określiła jako determinację. Poznała go w kluczowym dla siebie momencie, bo
cierpiąc na nerwicę i zmagając się z coraz to
bardziej nasilającymi się stanami lękowymi.
Nowy Jork nie był dla niej – razem z Dunnem
uciekli do Kalifornii, szukając domu jako „pisarz i jego żona”. On faktycznie pisał, „jego
żona” również, a Zachodnie Wybrzeże stało

się ich specjalnym miejscem. Nie mogąc mieć
swoich dzieci, w 1966 roku adoptowali nowonarodzoną dziewczynkę i dali jej na imię Quintana. W tamtym okresie, między pisaniem
a wychowywaniem dziecka, Didion szalała na
punkcie The Doors, piła zimną colę i zajadała solone migdały. To był jej czas.
Ona i Dunne partnerowali sobie nie tylko
w życiu, ale również w pracy. Byli swoimi pierwszymi czytelnikami i najsurowszymi krytykami. Pracowali często razem nad scenariuszami
filmowymi – jednym z ich wspólnych dzieł jest
scenariusz do musicalu Franka Piersona A star
is Born z Barbrą Streisand i Krisem Kristoffersonem w rolach głównych. „To jak robienie notatek dla reżysera”, powie. A w tym zawsze była
dobra. Dunne to partner na całe życie. Ich małżeństwo, jak przystało na dwójkę pisarzy, pełne
było wzlotów i upadków, jednak przeżyli razem
40 lat – związek przerwała dopiero śmierć Dunne’a, który zmarł w 2003 roku.

KRUCHA RZECZYWISTOŚĆ
Didion przyszło obserwować Stany Zjednoczone w momencie, w którym wszystko
było w rozpadzie, a myśli ludzi zajmowały
narkotyki, morderstwa i bunt przeciwko
ówczesnemu porządkowi. Zbiór Dryfując
do Betlejem wydany 1968 roku traktował
o wszystkim, czym zajęta była Ameryka,
jednak bez surowej oceny zastanej rzeczywistości, a próby jej zrozumienia i interpretacji. Joan znikała w swoich tekstach, by
pozwolić na prowadzenie opowieści swoim
bohaterom, którzy zawieszeni byli gdzieś
pomiędzy kontrkulturami a, kontrrewolucjami – stali się znakiem minionych czasów,
symbolami Kalifornii, która już nigdy nie

powróci. Zbiór ten stał się przełomowym
w jej karierze i wyniósł ją do rangi gwiazdy
dziennikarstwa i literatury non-fiction.
Przełom lat 60. i 70. był czasem horroru
i chaosu. Zabójstwo Sharon Tate i czterech
innych osób, dokonane przez sektę Charles’a Mansona na Cielo Drive, w sąsiedztwie
domu Didion i Dunne’a. Śmierć Janis Joplin
i Jima Morrisona, ruch hippisów, wszechobecne psychodeliki i kryzys w małżeństwie – „To
był ciężki czas”, powie w dokumencie Joan
Didion: Wszystko w rozpadzie. Razem z rodziną przeprowadziła się blisko morza i nagle
znowu wszystko zaczęło mieć sens. Była tam
szczęśliwa – organizowała przyjęcia, na których pojawiali się Steven Spielberg i Warren Beatty. Rozbudową ich domu w Malibu zajmował
się Harrison Ford, wtedy jeszcze początkujący
aktor i… stolarz. Sielanka w życiu prywatnym
mieszała się z tematami, które Didion w dalszym ciągu podejmowała, pisząc dla The New
York Times, Life i Esquire. Później nastał czas
New York Review Of Books, zwróceniu się ku
tematom takim jak polityka George’a W. Busha
i Dick'a Cheneya czy wojna domowa w Salwadorze. Bystry obserwator, powie o niej redaktor
naczelny, Robert Silvers. Wyjechała z rodziną
do Nowego Jorku, który w kolejnych latach
przysporzyć jej miał wiele cierpienia.

SMUTNA LEGENDA ESEISTYKI
„Siadasz do kolacji i życie jakie znasz, się
kończy” – takimi słowami zaczyna się książka Didion Rok magicznego myślenia, napisana by rozliczyć się z okrutnymi wydarzeniami, które przyniosła końcówka 2003 roku.
W przeciągu zaledwie kilku dni, jej córka zachorowała, a ukochany mąż zmarł. Maraton
mierzenia się z bólem nabrał jednak rozpędu
– w 2005 roku, niecałe dwa lata po śmierci
Dunne’a, Didion żegna również Quintanę.
Rok magicznego myślenia jest jedną z ostatnich pozycji w literackim dorobku Didion.
W 2011 roku powstaje Blue Nights, o śmierci
Quintany i jest zwieńczeniem procesu przepracowania straty.
Joan Didion to czołowa przedstawicielka
amerykańskiego dziennikarstwa. Dziś, już
87-letnia, mieszka w Nowym Jorku. Jej legenda żyje natomiast w zbiorowej świadomości, jako kronikarki niespokojnych czasów,
których pokłosie odczuwalne jest do dziś. Didion to cichy świadek minionych wydarzeń,
którego słowa przelane na papier wybrzmiały głośniej niż głos.

Tekst powstał w oparciu o dwie
książki Joan Didion, Dryfując do
Betlejem i Rok Magicznego Myślenia
oraz film dokumentalny Joan Didion:
Wszystko w rozpadzie.
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książek, których akcja toczy się w krajach europejskich, które kocham. Z każdą czułam jednak, że ciągnie mnie coraz bardziej do Egiptu,
mojej ojczyzny.
Jest wiele rzeczy, które kocham w Egipcie. Ciepło ludzi, ich ciekawość, ich poczucie
humoru. Kuchnia oraz kultura, szmer i zgiełk
miast takich jak Aleksandria, gdzie się urodziłam i Kair, gdzie mieszkałam.
Kocham także krajobraz Górnego Egiptu,
Nilu, po którym feluki pogodnie pływają z antycznym sznytem; niekończące się pola, rozciągające się w dal, przepierzone małymi miasteczkami ze ścianami z błota i nierównomiernymi
ścieżkami ozdobionymi palmami, gdzie ludzie
wciąż podążają za tradycją przodków. Jest to
miejsce odległe od problemów współczesnego
świata, miejsce głębokiego spokoju.
Oczywiście, przyciąga mnie także historia egipskiej cywilizacji. Zawsze interesowały
mnie starożytne monumenty, takie jak piramidy i spędziłam wiele godzin podróżując po
świątyniach i grobowcach, wpatrując się w artefakty w muzeum w Egipcie i innych krajach
na całym świecie.
Naprawdę, jak można by nie napisać historii miłosnej w tym miejscu? Jest to piękny i fascynujący kraj, idealne tło dla romansu.
Aida, główna bohaterka Twojej
książki, jest silną i niezależną kobietą,
co jest problematyczne dla wielu jej
pobratymców w Luxorze. Czy sądzisz, że
jest to kwestia kulturowa, religijna czy to
zupełnie coś innego?

H A N NA H FIELDI NG:
„PIE ŚŃ N ILU” TO POW RÓT
DO KOR ZEN I!
Z AUTORKĄ BESTSELLEROWYCH ROMANSÓW ROZMAWIA JAKUB WEJKSZNER
TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Mat. Prasowe

:

Kuba Wejkszner „Pieśń Nilu” to Twoja
najnowsza książka. Zanim zgłębimy się
w temacie, chciałbym zapytać – jaka
historia kryje się za tą książką? Jakie są
kulisy jej powstania?

:

Hannah Fielding „Pieśń Nilu” to dla mnie po-

wrót do domu, książka, którą musiałam napisać. Akcja mojej pierwszej powieści, którą
opublikowałam 9 lat temu, dzieje się w Afryce,
w Kenii i od tamtego czasu napisałam wiele

Są dwa aspekty życia Aidy, które miały niesamowity wpływ na jej niezależność.
Pierwszy to jej rodzina. Niestety, matka Aidy
zmarła, gdy ona była jeszcze dzieckiem, co spowodowało, że to ona stała się „kobietą” w domu.
Naturalnie, musiała przez to szybko dojrzeć i stać
się bardziej niezależną i odporną niż mogłaby
być. Dodatkowo, wychowana przez ojca, człowieka inteligentnego i progresywnego, miała możliwość zdobywania budujących ją doświadczeń.
Na przykład, zamiast zostawiać w domu z nianią,
ojciec zabierał ją na wykopaliska archeologiczne,
dając jej jednocześnie dostęp do strefy zdominowanej przez mężczyzn.
Dodatkowo, lata pracy jako pielęgniarka
w Londynie, podczas nalotów w trakcie II Wojny Światowej zmieniły ją bezpowrotnie. Jak
każdy, kto przeżył oblężenie miasta, musiała
przetrwać trudy i horror wojny. Nauczyła się
jak przetrwać, jak być twardą. Jak być sobą.
Jest wiele postaci męskich w Twojej książce,
niektóre pozytywne, inne trochę mniej. Jak
piszesz mężczyzn? Mam na myśli, w jaki
sposób eksplorujesz męski umysł?

Antagoniści są całkiem prości do wymyślenia,
co jest trochę niepokojące; ich rolą jest to, by
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sprawić, że bohaterka, a idąc dalej – czytelnik,
czuli się niekomfortowo. Bohaterowie z drugiej
strony potrzebują dużo więcej rozwinięcia, co
jest to dla mnie fascynujące samo w sobie.
We wszystkich moich książkach, główni
bohaterowie mają wady, ale czyż nie wszyscy je mamy? Jest bardzo łatwo stworzyć bohatera romansu jako po prostu atrakcyjnego, silnego i „męskiego”, z sukcesami w pracy
zawodowej i bogatego. Musi być w tym jednak
coś więcej; musi mieć swoje słabości, musi się
zmagać z jakimiś demonami. Czytelnik musi
móc się do niego odnieść, musi być ludzki.
By czytelnik mógł zrozumieć perspektywę bohatera, musi wejść w jego buty, dlatego
właśnie w swoich książkach staram się wprowadzić sekcje opowiedziane z perspektywy bohatera. Bohaterka ma jedną percepcję, ale bohater może mieć całkiem inną i tylko poprzez
spojrzenie na świat jego oczami możemy zrozumieć jak myśli i czuje, co motywuje go i co
nim porusza. W związku z tym, myślę że najlepszym sposobem eksplorowania męskiej
perspektywy jest włączenie jej do narracji.
Historia Aidy ma wiele podobieństw do
Twojej. Jak wiele Hannah jest w Aidzie?

Myślę, że wszyscy pisarze naturalnie zawierają coś o sobie w swoich książkach, nawet jeśli
niewiele, ponieważ piszemy prosto z serca.
Aida ma coś z mojej niezależności, jaką wykazywałam w jej wieku. Ja także podróżowałam
i wydeptywałam swoją ścieżkę, pojechałam za
granicę na uniwersytet, zamieszkałam w Anglii i zbudowałam biznes renowacji nieruchomości. To wszystko było bardzo romantyczne,
oczywiście, podobnie jak ja teraz i tak jak Aida
byłam zdeterminowana poślubić kogoś z miłości. Szczęśliwie, udało mi się i do dziś inspiruje
mnie to do pisania romansów, które sprawiają,
że bohaterki czują się tak spełnione jak ja.
Aida jest rozdartą bohaterką. Żongluje
pomiędzy chęcią bycia pielęgniarką,
osobą, która pomaga innym a walką
o sprawiedliwość dla jej niesłusznie
oskarżonego ojca, ekskluzywnym życiem
i zakochiwaniem się w „złym” mężczyźnie.
Jakbyś ją opisała? Jaki jej portret
stworzyłaś w jej głowie?

Dla mnie charakter Aidy jest prosty w swoim
skomplikowaniu. Jest młodą kobietą, która szuka siebie i swojej drogi w życiu. Nie jest to proste: to znaczy, ciągnie ją w różnych kierunkach.
Romans, rodzina, dom, kariera, marzenia, wiara – wszystkie te nici łączą się w tkaninę życia
i bardzo łatwo mogą się poplątać. Mimo tego,
że pochodzi z bogatej rodziny, mimo tego, że
jest córką mężczyzny oskarżonego o straszną
zbrodnię, Aida jest tak naprawdę taka, jak każda inna młoda kobieta, która stara się zrozumieć kim jest i gdzie jest jej miejsce na świecie.

N IE MOG Ł A BY M PISAĆ
POW IEŚCI W JA K I MKOLW IEK
I N N Y M GATU N KU N IŻ ROM A NS.
J ESTEM M A R Z YCIELK Ą,
ROM A N T YCZK Ą.
Czy trudno jest pisać romans w dzisiejszych
czasach? Czy czujesz, że czasami się
cenzorujesz? Pytam, gdyż myślę, że
współczesny świat nie dorósł jeszcze do
współczesnych ideologii.

Nie mogłabym pisać powieści w jakimkolwiek
innym gatunku niż romans. Jestem marzycielką, romantyczką. Zakochałam się w „miłości”
bardzo wcześnie, moi rodzicie i guwernantka
opowiadali mi bajki i nigdy nie straciłam chęci
tworzenia historii, które grzeją serce.
Czy romans nie łączy się ze współczesnym
myśleniem? Myślę, że to nie do końca prawda.
Może sposób, w jaki przedstawiamy romans
mógł się zmienić, ale ostatecznie zawsze będziemy pragnąć historii o połączeniu między
ludźmi, wspólnocie i jedności, pasji i pięknie,
a ostatecznie, o nadziei.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Czego szukasz w Twoich postaciach? Czy
jest jakaś cecha albo sposób bycia, które
pragniesz znaleźć i na nich zbudować postać?

Kiedy pracuję nad powieścią, zazwyczaj zaczynam od lokacji – Kenia, Włochy, Hiszpania,
Grecja i ostatnio Egipt. Po tym myślę o bohaterze lub bohaterce. Nie zaczynam od tego jak wyglądają, zaczynam od ich życia. Co jest ich wielkim marzeniem w życiu? Jaki jest ich talent, ich
kariera? Z jakiej pochodzą rodziny? Jakie ciężary noszą na swoich barkach; jaki ból ukształtował ich charakter? Czy są romantykami, czy
raczej trzeba ich przekonywać? Czy łączą się ze
swoją pasją, czy raczej uciekają od niej?
Bohater i bohaterka powieści są w podróży, muszę zidentyfikować jaki jest jej początek, jakie przeszkody ich miłości zaistniały
i jak je pokonają.
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W Twojej książce poruszasz temat
problemów kobiet w tamtych czasach. Choć
są to problemy klasy wyższej, to jednak
pokazują w jaki sposób postaci wchodzą ze
sobą w interakcje. Szczególnie biorąc pod
uwagę to, jak twarda i bezkompromisowa
jest Aida. Czy jest to coś, czym się
pasjonujesz? Czy czujesz, że jest to bardziej
wojna między klasami niż płciami?

Dla mnie, osadzenie powieści w Egipcie lat 40tych naturalnie oznaczało eksplorację społecznego krajobrazu tych czasów. Powojenny hedonizm arystokracji, wylegiwanie się na słońcu
zestawione ze zmarszczkami politycznych niepokoi, które niedługo miały spowodować wielką transformację społeczną.
Aida jest silną kobietą, żyjącą w męskim
świecie i jest to niekomfortowa rzeczywistość
dla niej. Mieszkała w Anglii, pracowała jako
pielęgniarka, widziała wiele cierpienia, przetrwała bombardowania, żyła niezależnie, jak
można więc oczekiwać od niej, że wróci do
Egiptu i po cichu weźmie ślub z sąsiadem tylko z uwagi na konwenanse i połączenie włości?
Czy naprawdę miałaby dożyć swych dni jako
pani na włościach?
Tak, Aida jest w jakiś sposób uwięziona jako
kobieta i jako członkini klasy wyższej, w obu
przypadkach oczekuje się od niej, że podda się
wysłowionym i niewypowiedzianym zasadom.
Ale one, jak to mówią, są po to, by je łamać…
Czy masz już plany na kolejną książkę? Jeśli
tak, co chciałabyś zbadać?

Kiedykolwiek publikuję powieść, zawsze po
cichu pracuję już nad kolejną. Następna powieść będzie miała miejsce w Camargue, we
Francji – nie tak daleko od mojego domu na
południowym wybrzeżu, w wyjątkowym miejscu z naturalnym rezerwatem. Bohaterka jest
tour-operatorką i bohaterką francusko-hiszpańskiej arystokracji ze straszliwym sekretem. Naturalnie, spodziewajcie się dramatów,
zagadek oraz pasji!
ENGLISH

HANNAH FIELDING: “SONG OF THE
NILE” IS A RETURN TO THE ROOTS!
Jakub Wejkszner in conversation with best-selling
romance novel author

“Song of the Nile” is your latest book.
Before we’ll delve into the thick of it, what
was the story behind that book? How did it
come about?

Song of the Nile was a homecoming for me –
a book I had to write. My first novel, published
nine years ago, was set in Africa, in Kenya,
and since then I have written books set in
European countries that I love. But with each

book I wrote there was a pull to return home to
Egypt, my homeland.
There is so much I love about Egypt. The
warmth of the people, their curiosity, their
sense of humour. The cuisine and the culture;
the bustle and buzz of cities like Alexandria,
where I was born, and Cairo, where I later lived.
I love the landscape of Upper Egypt: the
Nile, on which the feluccas (sailboats) glide
serenely as they have since antiquity; the endless fields stretching afar, peppered with tiny
villages with their mud walls and winding ways
fringed with palms, where people still follow
the traditions of their ancestors. This is a place
far removed from the trappings of everyday life,
a place of deep-abiding peace.
Of course, I am also drawn to the great
history of the Egyptian civilisation. I have

always had a keen interest in the ancient sites
like the Pyramids, and have spent countless
hours touring temples and tombs and gazing
at artefacts in museums in Egypt and other
countries worldwide.
Really, how could I not set a love story here?
It is a beautiful and fascinating country, the
perfect backdrop for romance.
Aida is a strong, independent woman, which
is a problem for many in her surroundings in
Luxor. Do you feel like it’s a cultural thing,
religious or something completely different?

Two aspects of Aida’s life have had a great deal
of influence on her independence. Firstly, her
family. Sadly, Aida’s mother died when she was
a child, which left her the ‘woman’ of the house.
Naturally, that made her grow up a great deal

„PIEŚŃ NILU” TO POWRÓT DO KORZENI!

and become more independent and resilient
than she may otherwise have been. In addition,
being raised by her father, a progressive and intelligent man, she was able to have experiences
that strengthened her. He would take her to archeological digs, for example, rather than leaving her behind at home with her nanny, thereby
giving her access to a male-dominated sphere.
Secondly, Aida’s years working as a nurse in
London during the Blitz changed her irrevocably. As for everyone living through wartime in
a city under attack, she has had to endure hardship and horrors. She has learned to be a survivor, to be tough. To be her own person.
There is a variety of male characters in
your book, some positive, some rather
bad. How do you write male characters?
By that I mean, how do you explore the
male perspective?

Antagonists are quite easy – if unsettling – to
dream up; their very role is to make the heroine, and by extension the reader, uncomfortable. Heroes, though, require much more
development, but this is fascinating work for
me. In all of my books the main characters are
flawed, for aren’t we all? It is too easy to think
of a romance hero as simply an attractive man,
strong and virile, maybe successful in his work
and perhaps wealthy. But there has to be so
much more than that; he has to have his own
weaknesses, struggles, demons. He has to be
relatable, human. In order for the reader to understand the hero’s perspective, they need to
stand in his shoes, and that is why in my books
I always include sections told from the hero’s
point of view. The heroine has one perception,
but the hero’s may be quite different, and it is
only by seeing the world through his eyes that
we can understand how he thinks and feels,
what motivates him and moves him. Thus,
I feel the best way to explore the male perspective is to incorporate it into the narrative.
The story of Aida has a lot of similarities to
your own. How much Hannah would you say
is in the Aida character?

I think all writers naturally reveal something of
themselves in their books, however small, because we write from the heart. Aida has something of my own independent streak at her age:
I too travelled then and forged my own path,
going to university abroad, settling in England,
and then building a property renovation business there. I was a romantic then, of course,
as I am now, and like Aida I was determined to
marry for love. Very happily, I did, and to this
day I am inspired to write romances that leave
the heroines fulfilled, as I am.

people, fighting for justice for her wrongly
accused father, living a luxurious lifestyle
and falling for the “wrong” man. How would
you describe her? What was her portrait in
your mind when you created her?

For me, Aida’s characterisation is simple for
its complexity. She is a young woman finding herself and her path in life, and that is
not straightforward: it means being pulled
in different directions. Romance, family,
home, career, dreams, beliefs… these are
the threads that are interwoven into the
fabric of life, and they can so easily become
tangled. Though she may be from a wealthy
background, though she may be the daughter of a man accused of a terrible crime,
Aida is essentially just like any other young
woman, doing her best to work out who she
is and where she belongs.
Is it hard to write romance fiction in
modern times? Do you find yourself selfcensoring sometimes? I’m asking, because
I feel like modern world did not yet catch
up to modern ideologies.

I couldn’t write any other kind of book than
romance. I am a dreamer, a romantic. I fell in
love with love at an early age, when my parents and my governess would tell me fairy
tales, and I have never lost the desire to create stories that warm the heart. Is romance
out of step with modern thinking? I don’t
believe so. Perhaps how we portray romance
may develop, but ultimately we will always
want stories about human connection, about
togetherness and unity, about passion and
beauty – about, ultimately, hope.
What do you look for in your characters? Is
there some characteristic or a habit that you
seek out and then built upon?

When I am dreaming up a new novel, I often begin with the location: Kenya, Spain,
Greece, Italy and most recently Egypt. Then
I think about the hero or heroine. I do not
begin with a name or how they look; I begin
with who they are. What is their big dream in
life? What is their talent, their career? What
is their family background? What burdens
do they carry; what pain has shaped their
character? Are they a romantic, or in need

Aida is a torn character. She juggles
between wanting to be a nurse who helps

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

of convincing? Are they in touch with their
passion, or do they run from it?
The hero and heroine of a novel are on
a journey, and I must identify at the outset what
that journey will be. What obstacles to their
love exist, and how will they overcome these?
In your book, there is a part that relates to
women struggle during that times, although
it is an upper class kind of struggle, it shows
in the way characters interact with each
other. Especially considering how tough
and uncompromising Aida seems to be.
Is it something you’re passionate about?
Or maybe you feel that it’s rather a class
warfare than war between sexes?

For me, setting a novel in 1940s Egypt naturally meant exploring something of the social landscape of the time: the post-war hedonism of the aristocracy, making hay while
the sun shone, juxtaposed with ripples of
political unrest that would soon see massive
transformations in society.
Aida is a strong woman living in a man’s
world, and that is an uncomfortable reality
for her. She has lived in England, worked
as a nurse, seen great suffering, survived
bombings, lived independently – how can
she be expected to return to Egypt and quietly be married off to a neighbour simply for
the convenience of merging their properties? Can she really live out her days as ‘the
lady of the manor’?
Yes, Aida is somewhat trapped by being
both a woman and a member of the upper
classes, for both come with expectations
that she will conform with spoken and unspoken rules. But rules, as they say, are
meant to be broken…
Do you have any plans for the next book? If
so, what would you like to explore?

Whenever I publish a new novel, I am always
quietly working away on the next one. My forthcoming novel is set in Camargue, France – not
far from my home on the south coast and such
a beautiful location with its nature reserve. The
heroine is a tour operator and the hero a halfFrench, half-Spanish aristocrat with a devastating secret. Naturally, drama, mystery and passion will ensue!
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
REGULAR SECTION OF POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT

Let’s travel

Let's look around

LEEDS-BRADFORD – ANGLIA NA TOPIE

RAJSKA MAJORKA PROSTO Z POZNANIA!

LEEDS-BRADFORD – ENGLAND ON TOP

IDYLLIC MAJORCA DIRECTLY FROM POZNAŃ!

Let’s fly
ZIMA NA ZANZIBARZE
WINTER IN ZANZIBAR
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LEEDS-BRADFORD
– A N G L I A N A TO P I E

WIELKA BRYTANIA OD ZAWSZE BYŁA ATRAKCYJNYM CELEM PODRÓŻY I WCIĄŻ PRZYCIĄGA RZESZE TURYSTÓW. NIE DZIWI WIĘC
KOLEJNA DESTYNACJA NA MAPIE TEGO KRAJU, DO KTÓREJ MOŻNA DOTRZEĆ BEZPOŚREDNIO Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃŁAWICA. LINIA LOTNICZA RYANAIR URUCHOMIŁA WŁAŚNIE POŁĄCZENIE NA NOWEJ TRASIE – DO LEEDS-BRADFORD MOŻEMY
POLECIEĆ WPROST ZE STOLICY WIELKOPOLSKI JUŻ OD 4 GRUDNIA.
TEKST: MARTA NOWACKA ZDJĘCIA: STOCK.ADOBE.COM -8AS Ryanair, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)

N

owa destynacja jest częścią zimowego
rozkładu lotów przewoźnika, tym samym
w systemie rezerwacyjnym już 25 tras od Ryanaira czeka na swoich pasażerów. Wyloty do
Leeds-Bradford, realizowane z wykorzystaniem
samolotu typu Boeing 737-800, zaplanowane zostały z częstotliwością dwóch rejsów w tygodniu
– w każdy wtorek i sobotę.
Międzynarodowy Port lotniczy Leeds-Bradford (LBA), największe lotnisko w regionie,
znajduje się w hrabstwie West Yorkshire, pomiędzy Leeds i Bradford oddalonymi od siebie o kilkanaście kilometrów. Oba przemysłowe miasta północnej Anglii położone są malowniczo u podnóży
Gór Pennińskich. Usytuowane są w samym sercu
kraju – w połowie drogi pomiędzy tętniącym życiem Londynem, a klimatycznym Edynburgiem.

LEEDS
Niegdyś średniowieczne centrum handlu, stanowiące ważny ośrodek włókiennictwa, a szczególnie przemysłu wełnianego (od XIV wieku),

!

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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dziś jest idealną destynacją dla nieustraszonych
miejskich odkrywców. To ważne centrum kulturalne, naukowe i rozrywkowe regionu. Swą
siedzibę ma tu West Yorkshire Playhouse – jeden z najważniejszych teatrów Wielkiej Brytanii, a na tutejszych uniwersytetach studiuje
ponad 70 tys. osób (m.in. University of Leeds,
Leeds Beckett University oraz Leeds Trinity
University College).
Leeds to tętniące życiem miasto, jedno
z najbardziej przyjaznych w Anglii. Zobaczysz
tu zapierającą dech w piersiach architekturę,
doświadczysz kultury i sztuki na najwyższym
poziomie. Jego kompaktowe centrum, do którego można dojść pieszo, pełne jest teatrów,
galerii, eklektycznych kamienic, restauracji
i pasaży handlowych. Warto zwiedzić majestatyczne ruiny klasztoru cysterskiego Kirkstall
Abbey, Royal Armouries Museum – muzeum
broni i uzbrojenia, Leeds Art Gallery, z niezwykłą kolekcją dzieł z XX wieku, czy Corn
Exchange – dawną giełdę kukurydzianą.

BRADFORD
Miasto z ciekawą historią. Można tu podziwiać
zabytki architektury wiktoriańskiej i poczuć
się jak za czasów rewolucji przemysłowej.
Bradford było jednym z najprężniej rozwijających się miast w tamtym okresie – był to
ważny ośrodek przemysłu włókienniczego. Nazywane światową stolicą wełny, w szczytowym
okresie posiadało około dwustu fabryk.
Warto zobaczyć tutejszy XIX-wieczny ratusz z zachowaną wieżą zegarową, budynek
giełdy wełnianej czy ponad 100-letni Teatr
Alhambra, oraz zwiedzić Narodowe Muzeum
Nauki i Mediów. Choć miasto nie jest duże,
oferuje wiele rozrywek – znajdziemy tu klimatyczne kawiarnie oraz restauracje, w których można spróbować dań kuchni indyjskiej
na najwyższym poziomie. Bradford otrzymało bowiem tytuł „Brytyjskiej Stolicy Curry”.

IN ENGLISH

LEEDS-BRADFORD
– ENGLAND ON TOP
GREAT BRITAIN HAS ALWAYS BEEN
AN ATTRACTIVE DESTINATION AND
STILL LURES CROWDS OF TOURISTS.
THEREFORE, IT IS NOT SURPRISING
THAT ANOTHER CONNECTION ON
THE MAP OF THIS COUNTRY CAN BE
REACHED DIRECTLY FROM POZNAŃŁAWICA AIRPORT. RYANAIR AIRLINE
HAS JUST LAUNCHED A NEW ROUTE
– WE CAN FLY TO LEEDS-BRADFORD
DIRECTLY FROM THE CAPITAL OF
GREATER POLAND FROM 4 DECEMBER.
The new destination is part of the carrier's
winter schedule, thus already 25 routes from
Ryanair are waiting for the passengers in
the airline’s booking system. Departures to
Leeds-Bradford, operated by Boeing 737-800
aircraft, are scheduled twice a week – every
Tuesday and Saturday.
Leeds-Bradford International Airport
(LBA), the largest airport in the region, is
located in the county of West Yorkshire, between Leeds and Bradford which are several kilometres apart. Both industrial cities in
the north of England are picturesquely situated at the foot of the Pennine Mountains.
They are in the heart of the country – halfway between bustling London and ambient
Edinburgh.

LEEDS
Once a medieval trade centre and an important centre of textile, especially woollen
industry (since the 14th century), today it is
an ideal destination for fearless urban ex-

plorers. It is an important cultural, scientific
and entertainment centre in the region. It is
home to the West Yorkshire Playhouse, one
of the UK's most important theatres, and has
over 70,000 students at its universities (including the University of Leeds, Leeds Beckett University and Leeds Trinity University
College).
Leeds is a vibrant city, one of the friendliest in England. Here you will see breath-taking architecture and discover culture and
art at the highest level. Its compact, walkable centre is full of theatres, galleries,
eclectic townhouses, restaurants and shopping arcades. Visit the majestic Cistercian
monastery ruins of Kirkstall Abbey, the Royal Armouries Museum – a museum of arms
and weaponry, the Leeds Art Gallery, with
its extraordinary collection of 20th century
works, or the Corn Exchange, where merchants used to trade grains.

BRADFORD
It is the city with an interesting history.
Here you can admire the Victorian architecture and get a feel of the industrial revolution. Bradford was one of the most prosperous cities of its time – a major centre for the
textile industry. Dubbed the wool capital of
the world, at its peak it had around two hundred factories.
Make sure you see the 19th century town
hall with its well-preserved clock tower, the
wool market building or the over 100-yearold Alhambra Theatre, and visit the National
Science and Media Museum. Although the
city is not large, there is plenty to keep you
entertained – you will find atmospheric cafes and restaurants where you can sample top
quality Indian cuisine. No wonder – Bradford
has been awarded the title of 'British Capital
of Curry'.

DUE TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR
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SZTOKHOLM
PERŁA SKANDYNAWII

POŁĄCZENIE LOTNICZE Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
DO SZTOKHOLMU UZUPEŁNIA LISTĘ DESTYNACJI DO STOLIC
PAŃSTW SKANDYNAWSKICH I JEST ZNAKOMITĄ ALTERNATYWĄ DLA
POPULARNYCH POŁĄCZEŃ PROMOWYCH. SKRACA CZAS PODRÓŻY
O KILKANAŚCIE GODZIN I POZWALA UNIKNĄĆ EWENTUALNYCH
SZTORMÓW NA BAŁTYKU.
TEKST: MACIEJ JAMSZ ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

P

ort lotniczy Sztokholm-Arlanda – Stockholm-Arlanda Flygplats (ARN), jest jednym z największych lotnisk w regionie oraz
największym w Szwecji, przystosowanym do
obsługi ponad 20 milionów pasażerów rocznie.
Znajduje się w gminie Sigtuna, 42 km na północ
od obecnej stolicy – Sztokholmu, i 28 km na
południowy wschód od historycznej, pierwszej
stolicy kraju – Uppsali. Jest też trzecim (obok
Kopenhaga-Kastrup i Oslo-Gardermoen) hubem Scandinavian Airlines System. Cztery
terminale obsługują połączenia krajowe, międzynarodowe (przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych) oraz czarterowe.
Sztokholm warto odwiedzić o każdej porze
roku, chociaż zimowe pejzaże są niezwykle malownicze. Rozproszone przez chmury światło
blado świecącego słońca sprawia, że widoki stoli-

!

cy Szwecji są jeszcze bardziej epickie i surowe. To
jedno z najpiękniejszych skandynawskich miast.
Stolica dumnego kraju i dumnego narodu.
Lata świetności i wielowiekowej dominacji Szwecji na kontynencie europejskim są tu
widoczne na każdym kroku. Majestatyczne
zamki, w tym jedna z najznamienitszych w Europie rezydencji – królewski. Monumentalna
architektura śródmieścia, liczne muzea, ale też
zaułki kolorowej starówki, czynią z tego miejsca
pełną niepowtarzalnego klimatu metropolię.
14 wysp połączonych 53 mostami tworzy mapę
tego niezwykłego miejsca. Nie liczymy oczywiście wysp i wysepek Archipelagu Sztokholmskiego – tych jest ponad 24 tysiące. Samo przemieszczanie się między nimi jest atrakcją samą
w sobie. Promy, statki wycieczkowe, malownicze mosty i metro. Dla każdego coś wygodnego.

Gdy na zewnątrz zimno, wnętrza muzealne
zapraszają nie tylko eksponatami, ale też ciepłymi przekąskami. Zwiedzanie zaczynamy od
wnętrz królewskiej rezydencji. Znaczna część
pomieszczeń została udostępniona zwiedzającym. Można obejrzeć przepiękne apartamenty
z dziełami sztuki, zabytkowymi meblami i cenną zastawą. W jego kompleksie znajduje się też
zbrojownia królewska oraz skarbiec. Obejrzeć
w nich możemy insygnia królewskie oraz najcenniejsze przedmioty, jakie trafiały na dwór
sztokholmski na przestrzeni wieków, wśród
nich Polonica – królewskie dary z czasów pokoju i zdobycze wojenne z okresu licznych wojen toczonych z Polską lub na jej terytorium
od XVI do XVIII wieku, ze słynnym „potopem
szwedzkim” 1655-1657 włącznie. Nasza dynastia Wazów wywodzi się po kądzieli ze Szwecji,
a pretensje do szwedzkiego tronu były jednym
z pretekstów do wojen.
Największą atrakcją turystyczną Sztokholmu jest bez wątpienia statek Vasa – największy
w tamtych czasach galeon królewski, wybudowany w latach 1626-1628 dla słynnego wojownika – szwedzkiego króla Gustawa II Adolfa. Wady
konstrukcyjne spowodowały, że po zwodowaniu
go 10 sierpnia 1628 roku zatonął w sztokholmskim kanale portowym, nie pokonawszy nawet
dystansu 1 mili. Po ponad 300 latach zalegania
na dnie został znaleziony i 24 kwietnia 1961 roku
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wydobyty za pomocą specjalnych pontonów
z głębokości ponad 30 metrów. Obecnie jest
eksponowany w specjalnie wybudowanym zespole muzealnym
IN ENGLISH

STOCKHOLM – THE PEARL
OF SCANDINAVIA
AIR CONNECTION FROM POZNAŃŁAWICA AIRPORT TO STOCKHOLM
COMPLEMENTS THE LIST OF
DESTINATIONS TO THE CAPITAL CITIES
OF SCANDINAVIAN COUNTRIES AND
IS AN EXCELLENT ALTERNATIVE TO THE
POPULAR FERRY SERVICE. IT MAKES THE
JOURNEY SIGNIFICANTLY SHORTER AND
YOU CAN AVOID ANY POTENTIAL STORMS
ON THE BALTIC SEA.
Stockholm-Arlanda Airport – Stockholm-Arlanda Flygplats (ARN), is one of the largest airports in the region and the largest in Sweden. It
can handle more than 20 million passengers per
year. It is located in the municipality of Sigtuna,
42 km north of the current capital of Stockholm,
and 28 km southeast of the country's historic
first capital Uppsala. It is also the third (next to
Copenhagen-Kastrup and Oslo-Gardermoen)
hub of the Scandinavian Airlines System. Four
terminals serve domestic, international (traditional and low-cost carriers) and charter flights.
Stockholm is worth visiting any time of the
year, although winter landscapes are extremely
picturesque. The pale sun scattered through the
clouds makes the views of the Swedish capital
even more epic and raw. This is by far one of the
most beautiful Scandinavian cities. The capital
of a proud country and a proud nation.
The years of glory and the centuries-long
Swedish dominance on the European conti-

nent are visible here at every turn. Take majestic castles, including one of Europe's most
distinguished residences, the royal castle
for example. The monumental architecture
of the city centre, numerous museums, but
also the backstreets of the colourful old town,
make this place a metropolis full of the exceptional ambience. 14 islands connected by
53 bridges form a map of this extraordinary
place. Needless to say, we don't count the islands and islets of the Stockholm archipelago
as there are over 24,000 of them. Just moving
between them is fun. Ferries, cruise ships,
scenic bridges and subways. There is something convenient for everyone.
When it is cold outside, the museums invite
you not only with exhibits, but also with warm
refreshments. We start our tour from the interiors of the royal residence. A large part of
the rooms has been made available to visitors.
You can see beautiful flats with works of art,
antique furniture and valuable crockery. In
its complex, there is also a royal armoury and

a treasury where we can see the royal insignia
and the most valuable items that have been
brought to the Stockholm court over the centuries, including Polonica – the royal gifts from
times of peace and war trophies from the period of numerous wars with Poland or on its territory from the 16th to 18th century, including
the famous "Swedish Deluge" in 1655-1657. Our
Vasa dynasty descended from Sweden by marriage and claims to the Swedish throne served
as one of the pretexts for wars.
Stockholm's biggest tourist attraction is
undeniably the Vasa ship – the largest royal
galleon of its time, built between 1626 and
1628 for the famous warrior Swedish king
Gustav II Adolf. Its design flaws caused it to
sink in Stockholm's harbour canal right after
launching on 10 August 1628, without even
covering a distance of one mile. After resting
on the seabed for over 300 years, it was found
and on 24 April 1961 extracted by special pontoons from a depth of over 30 metres. Today it is
exhibited in a purpose-built museum complex.
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LET'S LOOK AROUND

RAJSKA
MAJORKA

PROSTO
Z POZNANIA!

PRZYSZŁOROCZNY SEZON URLOPOWY JUŻ TERAZ ZAPOWIADA
SIĘ BAJECZNIE. LINIA LOTNICZA RYANAIR OGŁOSIŁA WŁAŚNIE
NOWOŚĆ NA NADCHODZĄCY ROK – POŁĄCZENIE DO PALMY
(PMI) NA MAJORCE, REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z PORTU
LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA. INAUGURACJA NOWEJ TRASY
ZAPLANOWANA ZOSTAŁA NA 30 MARCA 2022, A REJSY ODBYWAĆ
SIĘ BĘDĄ DWA RAZY W TYGODNIU – W ŚRODY I SOBOTY. JUŻ
TERAZ ZAREZERWUJ BILET I SZYKUJ SIĘ NA RAJSKIE WAKACJE NA
SŁONECZNYCH BALEARACH!
TEKST: MARTA NOWACKA ZDJĘCIA: PIXABAY.COM
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L

azurowa woda, turkusowe niebo i niesamowite widoki
– to właśnie Baleary, a Majorka to największa wyspa
w tym hiszpańskim archipelagu. Uznawana za najpiękniejszą spośród nich, zachwyca wielobarwnym krajobrazem,
rozpieszcza przyjaznymi temperaturami i oczarowuje wyjątkowością architektury.
Walorów Majorki nie trzeba chyba nikomu zachwalać –
słynna wyspa od lat uchodzi za miejsce wprost wymarzone
do wypoczynku i spędzania beztroskiego urlopu. Otoczona
wodami Morza Śródziemnego, wyróżnia się wyjątkowo malowniczą linią brzegową, która rozciąga się na długości ponad
500 kilometrów. Nie brakuje tu wspaniałych, rajskich plaż
oraz urokliwych, klimatycznych zatoczek, które zachęcają
do zapomnienia o problemach dnia codziennego. Panujący tu
łagodny, ciepły klimat zdecydowanie też temu służy i stwarza
doskonałe warunki dla wszelkich form spędzania wolnego
czasu – sprzyja zarówno błogiemu relaksowi, jak i aktywnemu wypoczynkowi. To idealna propozycja dla miłośników
plażowania oraz pasjonatów wszelkich sportów wodnych.
Stolica wyspy, Palma de Mallorca, to największe miasto
Balearów oraz jeden z największych na świecie ośrodków
turystycznych – w 2018 roku było tu 9,3 mln gości, a według
Business Insider znajduje się ona na piętnastym miejscu
w rankingu najchętniej odwiedzanych miast na świecie. Międzynarodowy Port Lotniczy Palma de Mallorca Son San Juan
(PMI), położony zaledwie 8 km na wschód od jej centrum,
jest jednym z najbardziej ruchliwych w Europie i trzecim pod
względem wielkości lotniskiem Hiszpanii – w 2019 roku obsłużył prawie 30 milionów pasażerów.
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fifteenth most visited city in the world, according to Business Insider. Palma de Mallorca Son
San Juan International Airport (PMI), located
just 8km east of its centre, is one of the busiest in
Europe and Spain's third largest airport. In 2019
it handled almost 30 million passengers.
Palma de Mallorca has an outstanding public transport, so getting around the city could

Palma jest znakomicie skomunikowana,
więc przemieszczanie się po mieście nie stwarza żadnych problemów. A jest tu co zwiedzać!
Majestatyczny budynek katedry La Seu, pałac
królewski Amudaiana czy Plaza Mayor – główny
plac miasta, znane są wszystkim przebywającym na wyspie turystom. Warto odwiedzić też
Museu de Mallorca, skrywające bezcenne artefakty, czy zamek Bellver, z którego rozciąga się
przepiękna panorama całego miasta.
Nie bez przyczyny Majorka nazywana jest istnym rajem na ziemi! Można tu znaleźć spełnienie marzeń o idealnych wakacjach – białe plaże,
piękne zatoki i klifowe wybrzeża, pachnące gaje
pomarańczowe i oliwne, zielone wzgórza, majestatyczne góry oraz romantyczne, zabytkowe
miasteczka. Wyspa ma też spokojniejsze, nie
tylko rozrywkowe oblicze, które z pewnością
zainteresuje rodziny z dziećmi.
IN ENGLISH

IDYLLIC MAJORCA DIRECTLY FROM
POZNAŃ!
NEXT YEAR'S HOLIDAY SEASON
IS ALREADY LOOKING FABULOUS.
RYANAIR HAS JUST ANNOUNCED
A NEW DESTINATION FOR THE
UPCOMING YEAR – PALMA (PMI),
MAJORCA, OPERATED DIRECTLY FROM
POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT. THE NEW
ROUTE IS BOUND TO BE LAUNCHED ON
30TH MARCH 2022 AND THE FLIGHTS
WILL BE PERFORMED TWICE A WEEK ON
WEDNESDAYS AND SATURDAYS. BOOK
YOUR TICKET NOW AND GET READY
FOR A PARADISE HOLIDAY ON THE
SUNNY BALEARIC ISLANDS!
Azure water, turquoise skies and incredible
views – this is the Balearic Islands, and Majorca
is the largest island in this Spanish archipelago. Considered to be the most beautiful among
them, Majorca delights with its multi-coloured
landscape, spoils with friendly temperatures
and enchants with its unique architecture.
There is no need to rave about Majorca’s qualities. For years, this famous island has been considered an ideal place to relax and spend a care-

free holiday on. Surrounded by the waters of the
Mediterranean Sea, it stands out for its exceptionally picturesque coastline, which stretches
for over 500 kilometres. The place abounds in
wonderful, paradise beaches and charming, climatic coves that encourage you to forget about
the problems of everyday life. It is definitely due
to the island’s mild, warm climate which is perfect conditions for all forms of leisure activities
– it is conducive to both blissful relaxation and
active leisure. It is an ideal destination for beach
lovers and water sports enthusiasts alike.
The island's capital, Palma de Mallorca, is
the largest city in the Balearic Islands and one of
the world's biggest tourist destinations. With 9.3
million visitors in 2018, it has been ranked the

not be any easier. And there is plenty to see! The
majestic building of La Seu Cathedral, the royal palace of Amudaiana or Plaza Mayor, which
is the main square of the city, are known to all
tourists staying on the island. Also worth a visit
is the Museu de Mallorca, which houses priceless artefacts, or the Bellver Castle, which offers
a wonderful panorama of the whole city.
They don’t call Majorca a heaven on Earth for
nothing! As a matter of fact, it ticks all the boxes
as a dream holiday destination – white beaches,
beautiful bays and cliffs, fragrant orange and olive groves, green hills, majestic mountains and
romantic, historic towns. The island also has
a quieter, not only fun side, which will certainly
be of interest to families with children.
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ZIMĄ POMYŚL
O LECIE NA KRECIE
DŁUGIE ZIMOWE WIECZORY SPRZYJAJĄ SNUCIU PLANÓW, TAKŻE TYCH
WAKACYJNYCH. PRETEKSTEM DO TEGO MOŻE BYĆ KOLEJNE POŁĄCZENIE
REALIZOWANE Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA WPROST NA
SŁONECZNĄ KRETĘ.
TEKST: MACIEJ JAMSZ ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

K

ierunek pojawił się już w systemach rezerwacyjnych Ryanair, a premierowe połączenie planowane jest na początek czerwca 2022
roku. Rejsy będą realizowane na pokładzie wygodnego Boeinga 737-800 dwa razy w tygodniu
– w czwartki i niedziele, w godzinach popołudniowo-wieczornych. To szczególnie dobra informacja, gdyż wyloty o wczesnych godzinach
porannych obciążone są nierzadko dodatkowym stresem i nieprzespaną nocą.
Międzynarodowy Port Lotniczy Chania
(CHQ), położony ok. 20 km od miejscowości
o tej samej nazwie, nastawiony jest przede

!

wszystkim na obsługę pasażerów połączeń linii
czarterowych oraz z segmentu ekonomicznego.
Znajduje się on na północnym wybrzeżu zachodniej części wyspy.
Zakochanym w greckiej kulturze nie trzeba
opisywać walorów wypoczynku na Krecie. Poszukującym wakacyjnej destynacji podpowiadamy, że wyspa jest znakomitym miejscem na
rozpoczęcie przygody z Helladą.
Historycznie rzecz ujmując, tzw. kultura
kreteńska jest jedną z najstarszych cywilizacji
w Europie i sięga tysiącleci przed naszą erą. Co
prawda w samej okolicy Chanii nie ma spekta-

kularnych zabytków z czasów starożytności,
można je jednak zobaczyć w innych częściach
wyspy. Miasto jest bardziej znane z zabudowy
czasów nowożytnych – okresu, gdy rządzili nim
dożowie z Wenecji, a potem osmańscy Turcy.
Port z zespołem starych zabudowań jest jednym
z ulubionych miejsc wieczornych spacerów.
Inną Kretę zobaczymy oddalając się od
wybrzeża. Nie znajdziemy tam turystycznych
resortów, moteli i plaż z parasolkami. Akcja
Greka Zorby – najsłynniejszego chyba greckiego utworu literackiego autorstwa Nikosa
Kasatzakisa oraz filmu, zrealizowanego w 1964
roku z legendarną kreacją Anthony Quinna,
rozgrywa się właśnie na Krecie. Przy tej okazji
warto wspomnieć, że słynna także z niejednego polskiego wesela, zorba, powstała właśnie
na potrzeby tego filmu. Od tego czasu datuje
się powstanie greckiego gatunku muzycznego
– sirtaki. W światowej popkulturze zakorzenił
się on jako oryginalna grecka muzyka ludowa.
Tymczasem jego ludowość jest analogiczna do
twórczości braci Golców czy Brathanków w od-
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niesieniu do polskiej kultury, co oczywiście nie
zmienia jej wartości rozrywkowej.
Naturalna, bo kultywowana od wieków, jest
za to grecka kuchnia. Oparta na miejscowych
ziołach, warzywach, oliwkach, oliwie i owczym
serze jest jedyna w swoim rodzaju. Podobnie
jak ryby i owoce morza, podawane wieczorami
w portowych knajpkach. Smak miejscowych
winogron, fig i brzoskwiń nie ma sobie równych,
zwłaszcza, gdy kosztujemy je w cieniu ogrodowej altany, przed chwilą zerwane. Dojrzałe,
pachnące i soczyste.
IN ENGLISH

IN WINTER THINK ABOUT
SUMMER IN CRETE
LONG WINTER EVENINGS ARE
CONDUCIVE TO MAKING PLANS,
ALSO HOLIDAY ONES. A GOOD
EXCUSE TO DO THAT IS ANOTHER
CONNECTION FROM POZNAŃŁAWICA AIRPORT TO SUNNY CRETE.
The destination has already appeared in Ryanair's
booking systems and the first flight is scheduled
for early June 2022. The flights will be performed
on board of a comfortable Boeing 737-800 twice
a week – on Thursdays and Sundays, in the afternoon and evening. This is particularly good news,
as early-morning departures often mean additional stress and sleepless nights.
Chania International Airport (CHQ), located about 20 km away from the town of the same
name, is primarily geared towards serving charter and budget passengers. It is situated on the
north coast of the western part of the island.
Those who are in love with Greek culture do
not need to be convinced about the advantages
of a holiday in Crete. For those looking for a holiday destination we suggest that the island is
a great place to start the adventure with Greece.
Historically speaking, the so-called Cretan culture is one of the oldest civilisations

in Europe and dates back thousands of years
BC. Although there are no spectacular monuments of antiquity in the area of Chania itself,
they can be seen in other parts of the island.
The city is better known for its buildings from
the early modern period, when it was ruled
by the Venetian Doges and later by the Ottoman Turks. The harbour with its complex of
old buildings is one of the favourite places for
evening walks.
We will see a different Crete when we move
away from the coast. We will not find there
tourist resorts, motels and beaches with umbrellas. The plot of Zorba the Greek, probably
the most famous Greek novel written by Nikos
Kasatzakis and the film made in 1964 with the
legendary creation of Anthony Quinn, takes
place in Crete. It is worth mentioning that the

zorba the dance, which is also know from many
Polish weddings, was created for the needs of
this film. This period marks the emergence of
the Greek musical genre, sirtaki. It has taken
root in world pop culture as original Greek
folk music. However, its folkloric character is
similar to the works of the Golec brothers or
Brathanki in Polish culture, which obviously
does not change its entertainment value.
Greek cuisine is, on the other hand, more
intrinsic as it has been cultivated for centuries.
Based on local herbs, vegetables, olives, oil and
sheep's cheese, it is one of a kind. Just like the
fish and seafood served in the evenings in the
harbour pubs. The taste of the local grapes, figs
and peaches is second to none, especially when
you taste them freshly picked in the shade of
a garden arbour. Ripe, fragrant and juicy.
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ZIMA NA

ZANZIBARZE
ZIMOWE WAKACJE NA ZANZIBARZE ROZPALAJĄ
WYOBRAŹNIĘ. ZNAJDUJĄCA SIĘ U WYBRZEŻY
TANZANII WYSPA STAJE SIĘ Z ROKU NA ROK
CORAZ BARDZIEJ POPULARNA. PASAŻEROWIE
PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA JUŻ OD
LISTOPADA 2021 MOGĄ KORZYSTAĆ Z OFERTY
BIUR PODRÓŻY, ORGANIZUJĄCYCH WYPOCZYNEK
W TYM RAJSKIM MIEJSCU.
TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO
ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

Z

anzibar otaczają ciepłe wody Oceanu Indyjskiego. Ta
niewielka wyspa, mierząca ok. 100 km długości i niewiele
ponad 20 km szerokości, porośnięta jest palmami kokosowymi, wśród których miejscowa ludność wykarczowała teren
na uprawy i miejsca do zamieszkania. Gorący tropikalny
klimat sprzyja wzrostowi wielu roślin, stąd jej nazwa – Wyspa
Przypraw. Większość korzennych dodatków, stosowanych
w kuchniach na całym świecie, a także w Polsce – szczególnie
w okresie świątecznym (m.in. kardamon i goździki), pochodzi właśnie z Zanzibaru.

!

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 F LY

Rajska wyspa kusi plażami, ciepłą wodą,
mnóstwem owoców morza i ryb oraz coraz bogatszą ofertą hoteli i turystycznych atrakcji.
Z roku na rok powstaje coraz więcej resortów
i ośrodków o różnych cenach i standardzie. Jedno jest wspólne – gwarantowane słońce i temperatury niespadające poniżej 25°C nawet w nocy.
W dzień, w porach południowych, lepiej szukać
cienia i klimatyzowanych pomieszczeń.
Turyści nie będą narzekać na nudę. Urlop
można spędzić nie wychylając nosa z hotelu –
baseny, bary, znakomity serwis i nieprawdopodobnie smaczna kuchnia powodują, że szybko
można się rozleniwić. Czas wolny wykorzystać
też można jednak bardziej aktywnie korzystając
z fakultatywnych atrakcji.
Oprócz zwiedzania plantacji przypraw, można skorzystać z wielu innych propozycji. Stolica
wyspy, o tej samej nazwie, znana jest ze swojej
starej dzielnicy, zwanej Stone Town. Zabytkowa
arabska zabudowa, słynna z importowanych
z Indii „pancernych” drzwi, dawne pałace sułtanów, pozostałości fortu czy port, są z pewnością
warte zwiedzenia. Nie można pominąć też miejsca kaźni tysięcy czarnych niewolników, którzy
przez tę wyspę trafiali za ocean – na amerykańskie, karaibskie czy brazylijskie plantacje.
Otaczający Zanzibar Ocean Indyjski jest
atrakcją samą w sobie. Woda o temperaturze powyżej 30°C zachęca do kąpieli (uwaga na meduzy
i rekiny), zwłaszcza w lagunach. Pływanie wśród
żółwi morskich, delfinów, nurkowanie i snurkowanie, pozostawiają niezapomniane wrażenia.
Wyspę dzieli od stałego lądu ok. 40 km. Tanzania znana jest na całym świecie z parków narodowych. Serengeti, Ngorogoro, Lake Manyara
czy Tarangire – to tylko niektóre z nich, gdzie
przemieszczając się samochodem terenowym
można spotkać stado słoni, wypoczywające lwy
czy nieprzebrane stada gnu i zebr. Nie trzeba
zresztą opuszczać wyspy, by obejrzeć w warunkach prawie naturalnych (na Zanzibarze nie występują w naturze) najsłynniejsze afrykańskie
zwierzęta. Cheetah’s Rock jest azylem dla tych
wymagających opieki przedstawicieli różnych
gatunków. Cheetah to nazwa geparda, najszybszego kota (i ssaka) na ziemi. Pełny opis tych
i innych atrakcji znaleźć można na stronie lotniska:poznanairport.pl/loty/mapa-polaczen/
zanzibar/.
IN ENGLISH

WINTER IN ZANZIBAR
WINTER HOLIDAYS IN ZANZIBAR FIRE THE
IMAGINATION. LOCATED OFF THE COAST
OF TANZANIA, THE ISLAND IS BECOMING
INCREASINGLY POPULAR FROM YEAR TO
YEAR. PASSENGERS TRAVELLING FROM
POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT CAN USE THE
OFFER OF TRAVEL AGENCIES ORGANISING

HOLIDAYS IN THIS PARADISE PLACE FROM
NOVEMBER 2021.
Zanzibar is surrounded by the warm waters of
the Indian Ocean. This small island which is
about 100 km long and just over 20 km wide, is
overgrown with coconut palms. The local people have cleared land for crops and places to
live here. The hot tropical climate favours the
growth of many plants, hence its name – Spice
Island. Most of the spices used in cuisines all
over the world, also in Poland, especially during
the holiday season (cardamom and cloves
among others), come from Zanzibar.
The paradise island lures with its beaches,
warm water, seafood and fish galore, and an
increasingly wide range of hotels and tourist
attractions. Each year, more and more resorts
and hotel compounds with different prices and
standards are built. All those places of leisure
have one thing in common – sunshine and temperatures not falling below 25°C even at night.
During the day, at midday, you’d better seek
shade and air-conditioned rooms.
Tourists cannot complain of boredom here.
You can spend your holiday without even leaving the hotel – swimming pools, bars, excellent
service and exquisite cuisine may make you feel
lazy. However, you can also spend your time in
a more active way by taking advantage of optional attractions.
Apart from visiting the spice plantations,
there are many other things you can do. The is-

land's capital of the same name is known for its
old quarter called the Stone Town. The historic
Arab buildings, famous for their "armoured"
doors imported from India, the former palaces
of the sultans, the remains of the fort and the
harbour are certainly worth a visit. Make sure
you don’t miss the place of execution of thousands of black slaves, who were sent across the
ocean through this island to American, Caribbean or Brazilian plantations.
The Indian Ocean surrounding Zanzibar is
an attraction in itself. Water with temperature
over 30°C, especially in lagoons lure swimmers
(beware of jellyfish and sharks though). Swimming among sea turtles, dolphins, diving and
snorkelling, leave a lasting impression.
The island is about 40 km away from the
mainland. Tanzania is known worldwide for its
national parks. While travelling by an off-road
car across Serengeti, Ngorogoro, Lake Manyara
or Tarangire, to name but a few, you can come
across herds of elephants, resting lions or countless herds of wildebeest and zebras. You don't
have to leave the island to see the most famous
African animals in almost natural conditions
(they don't appear in the wild on Zanzibar).
Cheetah's Rock is an asylum for these demanding representatives of various species. Cheetah
is the name of the fastest cat (and mammal)
on earth. A full description of these and other
attractions can be found on the airport website:poznanairport.pl/en/flights/route-map/
zanzibar/.

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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Styczniowa trasa koncertowa TGD inauguruje obchody 40-lecia tej pop-gospelowej
formacji, więc będzie miała charakter podwójnie świąteczny.

WARTO ZOBACZYĆ!
ROYAL COPENHAGEN

– porcelana z miasta Hammershøia
w Muzeum Sztuk Użytkowych
w Poznaniu

POZNAŃ ZAPRASZA
GRUDZIEŃ

Pokaz duńskiej porcelany obejmuje kilkanaście
obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, wykonanych w kopenhaskich wytwórniach porcelany – Royal Copenhagen oraz Bing
& Grøndahl, i jest organizowany w nawiązaniu
do wystawy dzieł duńskiego malarza, Vilhelma
Hammershøia. Obiekty ukazują wybrane zjawiska typowe dla ceramiki produkowanej w tym
okręgu. Szczyt popularności manufaktury
przypadł na przełom XIX i XX wieku, kiedy to
produkowane w Kopenhadze figurki i naczynia
dekoracyjne wzbudzały zachwyt na Wystawach
Światowych, a inne wytwórnie wprowadzały
podobne wzory do swoich ofert. Co ciekawe, na
płótnach Hammershøia można wypatrzyć malowane porcelanowe naczynia!
IN ENGLISH

LUMINA PARK – MAGICZNY LAS
do 15.02.2022 | Ogród Dendrologiczny
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu
Nocne, zimowe mroki Ogrodu Dendrologicznego UPP, położonego przy ulicy Warmińskiej,
rozświetla niesamowita, iluminowana atrakcja – Magiczny Las. Multimedialny spacer
wśród przepięknych okazów drzew pozwoli
przenieść się w klimat prawdziwie bajecznego
lasu. Poznając drzewa różnych kontynentów,
można równocześnie odkrywać kolejne krainy
wyczarowane światłem, dźwiękiem i efektami
multimedialnymi.
Zadbano też o warstwę edukacyjną atrakcji – w czasie spaceru do krainy pełnej wrażeń
można dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących rosnących tu gatunków, podanych
w przystępny sposób zarówno dla dzieci, jak
i dla dorosłych pasjonatów dendrologii. Oprócz

blisko kilometrowej ścieżki Magicznego Lasu
przygotowano także punkty gastronomiczne
i dodatkowe świetlne atrakcje dla dzieci.
Więcej informacji: luminapark.pl

KOLĘDY ŚWIATA:
TGD + MATEUSZ ZIÓŁKO
2.01.2022 | Aula Artis, ul. Kutrzeby 10
Zespół TGD po raz kolejny zabierze nas w niezwykłą muzyczną podróż dookoła globu. W nowym programie usłyszymy najpiękniejsze
kompozycje bożonarodzeniowe ze wszystkich
niemal kontynentów. Tu wschód spotyka się
z zachodem, tradycja ze współczesnością, a Ziemia z Niebem. Ta podróż ma swój artystyczny
i duchowy wymiar.
Obok melodii nowo odkrytych, zespół zaprezentuje najbardziej znane i lubiane utwory ze
swojego świątecznego repertuaru. Solistą koncertu będzie Mateusz Ziółko.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

POZNAŃ INVITES
DECEMBER

LUMINA PARK – MAGIC FOREST
until 15.02.2022 | Dendrological Garden
of University of Life Sciences in Poznań
The night darkness of the Dendrological Garden of University of Life Science at Warmińska Street, is illuminated by an amazing light
installation – the Magic Forest. A multimedia
walk among beautiful trees will take you into
the atmosphere of a truly fabulous forest. While
exploring the trees from different continents,
you can simultaneously discover new lands conjured up by light, sound and multimedia effects.
The attraction also has its educational value.
During a walk in the land of sensations, you can
learn many interesting facts about the species
growing here in a way that is clear for children
and adult enthusiasts of dendrology alike. Apart
from the nearly one-kilometre-long path of the
Magic Forest, there are also refreshment points

LET'S LOOK AROUND

Fot. Talerz,
Royal
Copenhagen,
po 1897,
porcelana
malowana
podszkliwnie
kobaltem,
wł. Muzeum
Narodowe
w Poznaniu

and additional light attractions for children.
More information: luminapark.pl

CHRISTMAS CAROLS
OF THE WORLD:
TGD + MATEUSZ ZIÓŁKO
2.01.2022 | Aula Artis, 10 Kutrzeby Street
TGD band will take us once again on an extraordinary musical journey around the globe. In the
new programme we will hear the most beautiful
Christmas compositions from almost all continents. Here, East meets West, tradition meets
modernity, and Earth meets Heaven. This journey has its artistic and spiritual dimension.
Apart from newly discovered melodies, the
band will present the most well-known and popular songs from its Christmas repertoire. The
soloist of the concert will be Mateusz Ziółko.
TGD's January tour inaugurates the pop-gospel group's 40th anniversary celebrations,
which makes it especially festive.

WORTH SEEING!

Royal Copenhagen – porcelain from the
city of Hammershøia in the Applied Arts
Museum in Poznań

The exhibition of Danish porcelain includes
over a dozen items from the collection of the

National Museum in Poznań manufactured at
Copenhagen's porcelain manufactures – Royal
Copenhagen and Bing & Grøndahl – and it is
connected to an exhibition of works by the Danish painter Vilhelm Hammershøia. The items
depict selected trends typical of the ceramics
produced in the county. The manufactory was

the most popular at the turn of the 19th and
20th century, when the figurines and decorative
vessels produced in Copenhagen were admired
at the World Exhibitions, and other factories
introduced similar designs to their offer. Interestingly, painted porcelain dishes can be seen in
Hammershøia's paintings!

UWAGA: ARCYDZIEŁO!
ATTENTION: A MASTERPIECE!

wystawienia jego dzieł starają się muzea na całym świecie. Fascynacja
twórczością artysty wynika najprawdopodobniej z faktu, że zachwyca wysublimowanym pięknem, harmonią i ascetyzmem, a intryguje
otwartym polem do interpretacji. Autoportret zawiera kwintesencję stylu mistrza – harmonię, ciszę, kolorystyczne wyrafinowanie,
oszczędną narrację, kontemplacyjny nastrój, wyczucie przestrzeni,
a przede wszystkim grę światła, które czyni malowane wnętrza niemal mistycznymi. Wystawę można oglądać do 6 lutego 2022.
IN ENGLISH
SELF-PORTRAIT
VILHELM HAMMERSHØI, SELF-PORTRAIT, 1911, OIL ON CANVAS, STATENS MUSEUM
FOR KUNST, THE NATIONAL GALLERY OF DENMARK

AUTOPORTRET

VILHELM HAMMERSHØI, AUTOPORTRET, 1911, OLEJ NA PŁÓTNIE, STATENS MUSEUM
FOR KUNST, NATIONAL GALLERY OF DENMARK

To niebywała okazja do spotkania z najwybitniejszym duńskim malarzem w Poznaniu. Hammershøi to ostatnio „gorące” nazwisko w świecie
sztuki. Jego obrazy osiągają na aukcjach niebotyczne ceny. O możliwość

This is a unique opportunity to meet the most eminent Danish painter in
Poznań. Hammershøi has recently become a "hot" name in the art world.
His paintings reach exorbitant prices at auctions. Museums all over the
world are clamouring to exhibit his works. The fascination with the artist's
work probably stems from the fact that it delights with its sublime beauty,
harmony and asceticism, and intrigues with its open scope for interpretation. Self-portrait is the essence of the master's style – harmony, silence,
colour sophistication, sparing narration, contemplative mood, sense of
space, and above all the play of light, which makes the painted interiors
almost mystical. The exhibition is open until 6 February 2022.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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iędzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego to jeden z najstarszych i najbardziej
prestiżowych konkursów wiolinistycznych na świecie. Serdecznie zapraszamy skrzypków wszystkich narodowości, urodzonych w latach 1991-2006, do
nadsyłania zgłoszeń i nagrań audio-wideo do 10 stycznia 2022 r. Kwalifikacji
do Konkursu dokona Jury Preselekcyjne: Augustin Dumay – przewodniczący,
Daniel Stabrawa – wiceprzewodniczący, oraz Madeleine Carruzzo.
Oficjalna strona i formularz zgłoszenia online: konkurs.wieniawski.pl
IN ENGLISH

16TH INTERNATIONAL
HENRYK WIENIAWSKI
VIOLIN COMPETITION –
APPLICATION PROCESS IS
UNDER WAY

16. MIĘDZYNARODOWY
KONKURS SKRZYPCOWY
IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
– TRWAJĄ ZGŁOSZENIA
TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA GRAFIKA: MAT. PRASOWE

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

The International Henryk Wieniawski
Violin Competition is one of the oldest
and most prestigious violin events in
the world. We are cordially inviting
violin players of all nationalities born
between 1991 and 2006 to submit
their applications and audiovisual
recordings by 10 January 2022. The
applications will be reviewed by the
Competition’s Preliminary Selection
Jury: Augustin Dumay – the chairman, Daniel Stabrawa – the deputy
chairman, and Madeleine Carruzzo.
The official website with an online application form: konkurs.wieniawski.pl/en

SPOTTERZY
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SPOTTERS

Boeing 737-8AS Ryanair EI-EVN, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)
Boeing 787-8 Dreamliner SP-LRE LOT Polish Airlines, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Boeing 767-300 (ER) Atlas Air, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Boeing 737-8AS Ryanair, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)
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Billund
(BLL)
(MMX) (KVA) nowość / new
(DUB)
(MUC)
Kavala
Barcelona-Girona
(GRO)
Oslo
Torp/Sandefjord
(TRF)
(BLL)
Eindhoven
(EIN)
AND
CARRIER
(CPH)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Eindhoven
(EIN)
(LPL)
AND
(ORK) CARRIER
Kopenhaga
(CPH)(BGY)
/ Copenhagen
Corfu
(CFU)
Mediolan-Bergamo
/Milan-Bergamo
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
(BUD)
(DSA)
www.wizzair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
(ODS)
www.flysas.com
Kijów
Borispol
(KBP)
Bristol
(BRS)
(BGY)
www.ryanair.com
Dublin
(DUB)
Lwów
(LWO)
/
Lviv
Kharkiv
(HRK)
nowość
/
new
Billund
(BLL)
Paryż
Beauvais
/ Paris Beauvais
Dublin (DUB)(BRS) (LTN)
Lwów
(LWO) (ALC)
/ Lviv
Ejlat
(VDA)
/ (BVA)
Eilat
Alicante
www.ryanair.com
Ejlat
(VDA)
/ Eilat
www.ryanair.com
Alicante (ALC)
Liverpool
(LPL)
Cork
(ORK)
nowość / new
Monachium
(MUC) / Munich
www.ryanair.com
* (STN)
www.ryanair.com
www.lot.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.lot.com
www.ryanair.com
(POZ) www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(ZAD)Budapest
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
Kijów
- Żulany
(IEV)
(BUD)
(WAW)
www.ryanair.com
Edinburgh
(EDI)
Malta
(MLA)
Kijów
- (MLA)
Borispol
(KBP)
Bristol (BRS)
Rome-Ciampino
(CIA) (OSL)
nowośćNEW!
/ new
Edinburgh
(EDI)
Malta
(GRO)
(EIN)
Frankfurt
(FRA)
Ateny
(ATH)
/
Athens
www.wizzair.com
Alicante
(ALC)
Frankfurt
(FRA)
Oslo
Gardermoen
www.ryanair.com
(VDA)
Frankfurt
(FRA)
Ateny (ATH)
Where
Can/ Athens
You Fly (DTM)
Londyn
Lutonnowość
(LTN) //London
DESTINATION
Doncaster/Sheffield
(DSA)(IEV)
Odessa
(ODS)
new Luton
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(HRK)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
(CIA)
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
(TRF)Kopenhaga
(CPH)
/ Copenhagen
Corfu (CFU)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(NYO)
www.ryanair.com
Eindhoven
(EIN)
from
Poznań
Airport?*
AND
CARRIER
(KBP)
Mediolan-Bergamo
(BGY)
/Milan-Bergamo
Kijów
- Żulany
(IEV)(BGY)
Eindhoven
(EIN)
Budapest
(BUD)
(KVA)
Stockholm-Skavsta
(NYO)
nowość / new
Mediolan-Bergamo
/
Milan-Bergamo
Kavala
(KVA)
nowość
/ new
Barcelona-Girona
(GRO)
(ALC)
www.flysas.com
(FRA)
Kavala
(KVA)
nowość
/
new
(LWO)
Barcelona-Girona
(GRO)
www.ryanair.com
www.wizzair.com
Londyn
Stansted
(STN)
/ London Stansted
www.ryanair.com
Oslo
Torp/Sandefjord
www.wizzair.com
Palma
(PMI)
NOWY! (TRF)
Helsinki
(HEL) NEW!
Amman
(AMM)
NEW!
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(EDI)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(MUC)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Liverpool
(LPL) / Munich
(ORK)
/ new
www.ryanair.com
EjlatCork
(VDA)
/ Eilatnowość
Alicante
(ALC)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Monachium
(MUC)
Kopenhaga
(CPH)
/ Copenhagen
Ejlat
(VDA)
/ Eilat
Corfu
(CFU)
Tel
Awiw (TLV)
/ Tel
Aviv
Monachium
(MUC)
/ Munich
(TLV)Kharkiv
(HRK)
nowość
/
new
Billund
(BLL)
www.ryanair.com
(BUD)
www.ryanair.com
Kharkivwww.ryanair.com
(HRK)
nowość / new
Billund www.ryanair.com
(BLL)
www.lufthansa.com
Paryż
(BVA) / Paris Beauvais
www.flysas.com
(MMX) Beauvais
(DUB)
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(ODS)
www.ryanair.com
(ATH)
(BGY)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
KijówDoncaster/Sheffield
- Borispol
(KBP) (DSA) (BLL)
Beauvais
(BVA)
Paris Beauvais
Amsterdam
(AMS)
(CPH)Paryż
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Londyn
Luton
(LTN)
London
Luton
(LPL)
(ORK)
Frankfurt
(FRA)
Ateny
(ATH)
/
Athens
Odessa
(ODS)
nowość
//new
Liverpool
(LPL)
Frankfurt
(FRA)
Cork (ORK)
nowość / new
* Oferta połączeń
znajdujących
się
aktualnie
w
sprzedaży wg stanu wied
(DSA) / new
WalencJa
Castellon
(CDT)
/
Valencia
Odessa
(ODS)
nowość
Kijów
Borispol
(KBP)
www.wizzair.com
Bristol
(BRS)
www.ryanair.com
www.klm.com
Kijów
Borispol
(KBP)
Bristol (BRS)
(CFU)
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
Rome-Ciampino
(CIA)
nowość
* Connections
offered for the season /ofnew
2019 as of 15th
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
(MLA) (ZAD)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
(BRS) (LTN)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Londyn
Stansted
(STN)
/ London Stansted
www.ryanair.com
(GRO)
Kavala
(KVA)
nowość
/
new
(STN)
Barcelona-Girona
(GRO)
Billund
(BLL)
Kijów
Żulany
(IEV)
Oslo
Torp/Sandefjord
(TRF)
(VDA)
Londyn
Luton (LTN)
/ London
Luton
Kavala
(KVA) nowość /(DSA)
new
Doncaster/Sheffield
Warszawa
(WAW)
/ Warsaw
OsloBudapest
Torp/Sandefjord
(TRF)
(POZ)
Kijów
- Żulany
(IEV)
www.ryanair.com
(BUD)
Kijów
- www.ryanair.com
Żulany
(IEV)
Budapest
(BUD)
(WAW)
www.ryanair.com
www.wizzair.com
Stockholm-Skavsta
(NYO) nowość
/ new
(CIA)
www.ryanair.com
www.wizzair.com
Pula
(PUY)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com

KIERUNKI
I PRZEWOŹNICY

CY

www.ryanair.com
www.wizzair.com

www.ryanair.com
www.ryanair.com

www.ryanair.com
Bristol
(BRS)
Kijów
- Borispol
(KBP)
Edinburgh
(EDI)
Cork
(ORK)
nowość / new
Bristol (BRS)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com
www.ryanair.com
Corfu (CFU)
Kopenhaga
(CPH) / Copenhagen
Ejlat (VDA) / Eilat
www.ryanair.com
www.flysas.com
Budapest
(BUD)
www.ryanair.com
Cork
(ORK)
nowość
/ new
Dublin
(DUB)
Liverpool
(LPL)
Frankfurtwww.ryanair.com
(FRA)
www.ryanair.com

www.lot.com
www.ryanair.com

(EIN)

(KVA)
(DTM)
KharkivStansted
(HRK) nowość
Londyn
(STN)///new
London
Stansted
Paryż
Beauvais
(BVA)
Paris
Beauvais
Corfu
(CFU)
Korfu
(CFU)
Lwów
(LWO)
/(CPH)
Lviv
Kopenhaga
/ Copenhagen
www.ryanair.com
www.ryanair.com

Billund
(BLL) nowość / new
(ALC)
Kharkiv
(HRK)
Birmingham
(BHX) NEW!
Dublin
Corfu(DUB)
(CFU)
www.ryanair.com
www.ryanair.com

(IEV)
www.ryanair.com
(HRK)
Paryż (ZAD)
Beauvais
(BVA) / Paris Beauvais
Zadar
nowość
Copenhagen
Kopenhaga
(CPH)/ /new
Tel
Awiw
(TLV)
/
Tel Aviv
www.wizzair.com
* Oferta połączeń znajdujących
się www.flysas.com
aktualnie w sprzedaży(KBP)
wg stanu wied
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Rzymwww.ryanair.com
-www.ryanair.com
Ciampino
(CIA)
www.flysas.com
(FRA)
(LWO)
(TLV)* Connections
offered
for nowość
the season/ of
2019 as of 15th
Kijówwww.lot.com
- Borispol
(KBP)
Rome-Ciampino
(CIA)
new
Rome-Ciampino
(CIA) nowość
(LPL)
Cork
(ORK)
nowość
/ new / new
www.ryanair.com
(MUC) Liverpool
Kopenhaga
(CPH)
/ Copenhagen
Malta
(MLA)
(ATH)
Liverpool
(LPL)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
WalencJa
Castellon (CDT) / Valencia
www.ryanair.com

www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
* Oferta połączeń znajdujących
sięwww.ryanair.com
aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019
r.
(BUD)
www.ryanair.com
Kijów - Żulany
(IEV)
Stockholm-Skavsta
(NYO) nowość / new
NEW!
(CFU)
Split
(SPU)
*
Connections
offered
for
the
season
of
2019
as
of
15th
April.
Stockholm-Skavsta
(NYO)
nowość(BGY)
/ new
Londyn
Luton
(LTN) / London Luton (ODS)
Doncaster/Sheffield
(DSA)
(MLA)
www.wizzair.com
Mediolan-Bergamo
(BGY)
/Milan-Bergamo
Londyn
Luton (LTN)
/ NOWY!
London
Luton
Warszawa
(WAW) / Warsaw
www.ryanair.com
Leeds/Bradford
(LBA)
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.lot.com
Kopenhaga
(CPH) / Copenhagen

www.ryanair.com
www.ryanair.com
Budapest
(BUD)
Kijów
- Żulany
(IEV)
Eindhoven
(EIN)
Doncaster/Sheffield
(DSA)
www.ryanair.com
Bruksela
Charleroi
NEW!
www.wizzair.com (CRL)

CY
)

)

Dokąd polecisz
z poznańskiego
KIERUNKI
lotniska?
I PRZEWOŹNICY

www.ryanair.com
www.ryanair.com

CY

KIERUNKI
I PRZEWOŹNICY

Tel
Awiw (TLV) / Tel Aviv
(ZAD)
Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv
Londyn Stansted
(STN) / London Stansted
Monachium
(MUC)
/ Munich
Londyn Stansted
(STN)
/ London Stansted
Sztokholm
(ARN)
www.flysas.com
(GRO)
Zadar
(ZAD)
nowośćNOWY!
/ new
www.ryanair.com
(VDA)
www.ryanair.com
Liverpoolwww.ryanair.com
(LPL)
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
(CIA) WalencJa www.ryanair.com
Liverpool
(LPL)
Castellon (CDT) / Valencia
Lwów
(LWO)
/ Lviv (CDT) / Valencia
WalencJa
Castellon
www.ryanair.com
Odessa (ODS)
nowość / new
www.ryanair.com
(KVA)
www.ryanair.com
Wszystkie kierunki
www.ryanair.com
(ALC)
www.ryanair.com
www.lot.com
Tel Awiw (TLV) Tel Aviv
oraz aktualny rozkład www.lufthansa.com
lotów
www.ryanair.com
Londyn
Luton
(LTN)
London
Luton
Burgas
(BOJ)
*
Oferta
połączeń
znajdujących
się
aktualnie
w
Londyn
Luton
/ London
Luton
Doncaster/Sheffield
(DSA)
Warszawa
(WAW)r. / Warsawsprzedaży wg stanu wied
znajdą
PaństwoLuton
znajdujących
się(LTN)
aktualnie
w sprzedaży
wg stanu wiedzy
na dzień 15.04.2019
Edinburgh
(EDI)
Londyn
(LTN) / London
Luton* Oferta połączeń
Malta
(MLA)
www.ryanair.com
Warszawa
(WAW)
/ Warsaw
* Connections
offered for the season of 2019 as of 15th
Kavala
(KVA) nowość / new
na
naszej stronie
www.wizzair.com
Oslo
Torp/Sandefjord
(TRF)
* Connections
offered for the season of 2019 as of 15th April. www.lot.com
(TL
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.airport-poznan.com.pl

www.ryanair.com

AllEindhoven
the destinations (EIN)
Londyn
Stansted
(STN) / London Stansted
Cagliari
(CAG)
NOWY!
and
the current
timetable
Kharkiv
(HRK)
nowość / new
www.ryanair.com
www.wizzair.com
are available
www.ryanair.com
www.ryanair.com
on our website
Ejlat (VDA) / Eilat
www.airport-poznan.com.pl

Kijów - (CHQ)
Borispol
(KBP)
Chania
NOWY!
www.ryanair.com

www.lot.com
www.wizzair.com

www.ryanair.com

Londyn Stansted (STN)
/ London
Stansted
Mediolan-Bergamo
(BGY)
/Milan-Bergamo
Londyn
Stansted
(STN)
London
Stansted
Zadar (ZAD)
nowość
/ new
www.ryanair.com
Paryż Beauvais
(BVA) / Paris Beauvais
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com

Monachium (MUC) / Munich
NEW! nowość / new
Rome-Ciampino
Lwów (LWO)www.lufthansa.com
Lviv (CIA)

(ATH)
Warszawa
(WAW)
Zadar
(ZAD) nowość
/Warsaw
new

(MLA)

www.lot.com
www.ryanair.com

(CFU)

Wenecja Treviso (TSF)

NEW!

www.ryanair.com
* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019
r.
www.ryanair.com
* Oferta połączeń znajdujących
się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzieńwww.ryanair.com
15.04.2019 r.
www.ryanair.com
www.ryanair.com
* Connections
offered
for the/season
Frankfurt
(FRA)
Odessa
(ODS)
nowość
new of 2019 as of 15th April.
*
Connections
offered
for
the
season
of
2019
as
of
15th
April.
Kijów - Żulany (IEV)
Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new
www.lufthansa.com
Zadar
(ZAD)
www.ryanair.com
Dublin(MLA)
(DUB)
Lwów
(LWO)
/ Lviv
Malta
Charków
(HRK)
/ Kharkiv
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Kavala (KVA)
nowość
/
new
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Oslo
Torp/Sandefjord
(TRF)
www.lot.com
www.ryanair.com

KIERUNKI
(CPH) /
IKopenhaga
PRZEWOŹNICY
www.ryanair.com
www.flysas.com
Copenhagen

Cork
(ORK)
NEW!
DESTINATION
Kharkiv
(HRK)
nowość / new
Liverpoolwww.ryanair.com
(LPL)
www.ryanair.com
ANDwww.ryanair.com
CARRIER

Kijów - Borispol (KBP)
Dancaster/Sheffield
Londyn Luton
(LTN) /(DSA)
London Luton
www.ryanair.com
Alicante
(ALC)
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Kijów - Żulany
(IEV)
Londyn
Stansted (STN) / London Stansted
www.wizzair.com
Dublin
(DUB)
Ateny www.ryanair.com
(ATH) / Athens
www.ryanair.com
Kopenhaga
(CPH) / Copenhagen
www.ryanair.com

www.flysas.com
Barcelona-Girona
(GRO)
Edinburgh
(EDI)

Tel Awiw
(TLV) / Tel Aviv
www.wizzair.com
www.ryanair.com Malta (MLA)
Edinburgh
(EDI)
www.ryanair.com
Mediolan
- Bergamo (BGY)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais
WalencJa
Castellon (CDT) / Valencia
www.ryanair.com
www.wizzair.com
Eindhoven (EIN)
Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Rome-Ciampino
(CIA)
nowość
/
new
Manchester
(MAN)/ Warsaw
Warszawa
(WAW)
www.ryanair.com
Ejlat (VDA)
/ Eilat
Monachium (MUC) / Munich
www.ryanair.com
www.lot.com

www.lufthansa.com
www.ryanair.com(NYO) nowość / new
Stockholm-Skavsta
Zadar
(ZAD)
nowość/ /Munich
new NEW!
Monachium
(MUC)
www.ryanair.com
Frankfurt (FRA)
Odessa (ODS) nowość / new
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
Tel Awiw (TLV)
/ Tel Aviv
www.ryanair.com
Kavala
(KVA)
nowość
/
new
Oslo
Torp/Sandefjord
(TRF)
Odessa (ODS)

www.ryanair.com
* Oferta połączeńLiverpool
znajdującychwww.ryanair.com
się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy
na dzień 15.04.2019
r. (CDT) / Valencia
(LPL)
WalencJa
Castellon
www.ryanair.com
www.ryanair.com
* Connections
offered for the season of 2019 as of 15th April.
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Kharkiv
(HRK)
nowość
/ new
Billund (BLL)

Eindhoven
(EIN)
Londyn Luton
(LTN) / London Luton
www.ryanair.com

www.wizzair.com
Bristol
(BRS)
Londyn Stansted
(STN) / London Stansted
www.ryanair.com
www.ryanair.com

Budapest (BUD)

www.ryanair.com

Oslo Torpwww.ryanair.com
(TRF)
Warszawa
(WAW) / Warsaw
www.ryanair.com
Kijówwww.lot.com
- Borispol (KBP)

www.ryanair.com
Zadar (ZAD)
nowość / new
Kijów - Żulany
(IEV)
www.ryanair.com
www.wizzair.com

Corfu (CFU)

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Cork (ORK) nowość / new

Liverpool (LPL)

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

www.ryanair.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

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

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new
www.ryanair.com

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new
www.ryanair.com

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

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia
www.ryanair.com

lotniska?*
Where Can You Fly

*
*

*
(RVN)

(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
the destinations

(POZ)

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

(GRO)
(GRO)
(BCN)
(BCN)

(FAO)
(FAO)
(AGP)
(AGP)
(LEI)
(LEI)

(FNC)
(FNC)

(FUE)
(FUE)
(ACE)
(ACE)

(TFS)
(TFS)

(AGA)
(AGA)

(PMI)
(PMI)

(DBV)
(DBV)

(TGD)

(MAH)
(MAH)

(TIA)
(TIA)

(OLB)
(OLB)

(NBA)
(NBA)

(DJE)
(DJE)

)
OP

(VAR)
(VAR)
(BOJ)
(BOJ)

(TIV)
(TIV)
(TGD)

(CTA)
(CTA)

(SKG)
(CFU)
(SKG)
(EFL)
(CFU)
(GPA)
(EFL) (HER) (GPA)
(HER)
(ZTH)
(ZTH)

(CHQ)
(CHQ)

(ADB)
(ADB)
(BJV)
(AYT)
(KGS) (BJV)
(AYT)
(DLM)
(KGS)
(RHO) (DLM)
(PFO)
(RHO)
(PFO)(ECN)
(ECN)
(LCA)
(LCA)

(SLL)
(SLL)

(P

(RKT)
(RKT)
(SSH)
(SSH)

)
N

(HRG)
(HRG)

U
(C

(FUE)

(AYT)
(RMF)
(RMF)

(HRG)

(RMF)

(ZN
Z)

!

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

POŁĄCZENIA CHARTEROWE
CHARTERS DESTINATIONS

POŁĄCZENIA
CHA
POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
ALBANIA/
::
Kefalonia
PORTUGALIA/
ALBANIA/
Kefalonia (HER)
(HER)

PORTUGALIA/
CHARTERS DESTINAT
PORTUGAL
PORTUGAL::
CHARTERS
DESTINATIONS
Tirana (TIA)
Korfu (CFU)
ALBANIA
ALBANIA

Tirana (TIA)

Korfu (CFU)

Funchal
Funchal (FNC)
(FNC)

POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
ALBANIA/
:
Kefalonia (HE
Faro
ŁĄCZENIA
CHARTEROWE
Faro (FAO)
(FAO)
ALBANIA/
:
Kefalonia (HER)
PORTUGALIA/
Burgas (BOJ)
Rodos (RHO)
BUŁGARIA/
BUŁGARIA/BULGARIA
BULGARIA::
ALBANIA

Kos
Kos (KGS)
(KGS)

ALBANIA

Burgas (BOJ)
Rodos (RHO)
CHARTERS DESTINATIONS
Tirana (TIA)
HARTERS DESTINATIONS
Tirana (TIA)
Korfu (CFU)

NIA/ALBANIA:

PORTUGAL
: (CFU)
Korfu
TUNEZJA/
TUNEZJA/TUNISIA
TUNISIA::

POŁĄCZENIA
CHA
Funchal
(FNC)
Kos
(KGS)
Djerba
(DJE)
Djerba
(DJE)
BUŁGARIA/
:
Kos (KGS)
CHORWACJA/
::
Zakintos
(ZTH)
CHORWACJA/
Zakintos
(ZTH)
CHARTERS
DESTINAT
Faro (FAO)
Burgas
(BOJ)
Rodos (RHO
Monastry
ALBANIA/
:
Kefalonia
(HER)
PORTUGALIA/
POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
POŁĄCZENIA
POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
CHARTEROWE
Monastry (MIR)
(MIR)
Kefalonia
(HER)
PORTUGALIA/
Burgas (BOJ)
Rodos (RHO)
Dubrownik (DBV)
HISZPANIA/
:
:
Warna
Warna (VAR)
(VAR)

BULGARIA
CROATIA
CROATIA
ALBANIA

Saloniki
Saloniki (SKG)
(SKG)

BUŁGARIA/BULGARIA:

SPAIN
HISZPANIA/
SPAIN
PORTUGAL
: :

CHARTERS
CHARTERS
DESTINATIONS
DESTINATIONS
CHARTERS
DESTINATIONS
Dubrownik (DBV)
Tirana Korfu
(TIA)
Warna (VAR)(CFU)

PORTUGAL

TUNEZJA/
TUNISIA
:
Saloniki
(SKG
TURCJA/
TURKEY
::
KorfuWarna
(CFU)(VAR)
TURCJA/
TURKEY
a (TIA)
Saloniki (SKG)
CYPR/
Barcelona
(BCN)
Funchal (FNC)
CYPR/CYPRUS
CYPRUS::
Barcelona
(BCN)
Funchal
(FNC)
DjerbaZakintos
(DJE)
CHORWACJA/
CROATIA
:
(ZT
ALBANIA/
ALBANIA
:
Kefalonia
(H
Antalya
BUŁGARIA/
BULGARIA
:
Kos (KGS)
Antalya (AYT)
(AYT)
RIA/BULGARIA:
Kos (KGS)
CHORWACJA/
CROATIA:
Zakintos (ZTH)
Paphos
Girona
(GRO)
Faro (FAO)
Paphos (PFO)
(PFO)
Girona
(GRO)
Faro
(FAO)
Monastry
(MIR)
Dubrownik
HISZPANIA/
Tirana
(TIA)(DBV)
Korfu
(CFU) S
ALBANIA/
ALBANIA/
ALBANIA
ALBANIA
: :
Kefalonia
Kefalonia
(HER)
(HER)
PORTUGALIA/
PORTUGALIA/
Bodrum
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
Bodrum (BJV)
(BJV)
as (BOJ)
Rodos
(RHO)
ALBANIA/
ALBANIA
:
Kefalonia (HER)
PORTUGALIA/
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
SPAIN: PORTUGAL
:TUNEZJA/
:
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura (FUE)
(FUE) PORTUGAL
TUNISIA:
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
TUNEZJA/
TUNISIA
: :
PORTUGAL
: (KGS): (B
TURCJA/
TURKEY
Tirana
Tirana
(TIA)
(TIA)
Korfu
Korfu
(CFU)
(CFU)
CYPR/
CYPRUS
:
Barcelona
BUŁGARIA/
BULGARIA
Kos
MONTENEGRO
:
Izmir
(ADB)
Warna
(VAR)
DOMINIKANA/
Saloniki
(SKG)
MEKSYK
/
MEXICO
:
MONTENEGRO
:
Izmir
(ADB)
a (VAR)
Saloniki
(SKG)
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
Funchal
Funchal
(FNC)
(FNC)
CYPR/
CYPRUS:
Barcelona (BCN)
DOMINICAN REPUBLIC:
Teneryfa
(TFS)
Djerba
(DJE)
Teneryfa
(TFS)
BUŁGARIA/
BUŁGARIA/
BULGARIA
BULGARIA
: :
KosKos
(KGS)
(KGS)
Djerba
(DJE)
Funchal
(FNC)(RHO
Antalya
(AYT)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO
Burgas
(BOJ)
Rodos
Cancun
(CUN)
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
CROATIA
:
Dalaman (DLM)
(DLM)
Zakintos
(ZTH)
Tivat (TIV)
nowość
/ new
Faro
Faro
(FAO)
(FAO) Dalaman
WACJA/CROATIA: CHORWACJA/
Zakintos
(ZTH)
BUŁGARIA/
BULGARIA
:
Kos
(KGS)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
Puerto
Plata
(POP)
/ new
nowość
ALBANIA/
Kefalonia
(HER)
Gran
Canaria
(LPA)
PORTUGALIA/
Monastry
(MIR)
Burgas
Burgas
(BOJ)
(BOJ)ALBANIA:
Rodos
Rodos
(RHO)
(RHO)
Gran
Canaria
(LPA)
Monastry
(MIR)
Faro (FAO)
Bodrum
(BJV) (SKG
CZARNOGÓRA/
Fuerteventur
/ new
nowość
Warna
(VAR)
Saloniki
Podgorica
(TGD)
PORTUGAL
:
WŁOCHY/
ITALY
Dubrownik
(DBV)
TUNEZJA/
TUNEZJA/
TUNISIA
TUNISIA
:
:
HISZPANIA/
SPAIN
:
Podgorica
(TGD) SPAIN:
WŁOCHY/ITALY::
ownik (DBV)
HISZPANIA/
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO) (FUE)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
MONTENEGRO
:
Warna
Warna
(VAR)
(VAR)
Saloniki
Saloniki
(SKG)
(SKG)
Tirana (TIA)
Korfu
(CFU)(ACE)
Lanzarotte
TURCJA/
TURKEY:
Lanzarotte
BANIA:
Kefalonia (HER)
TURCJA/(ACE)
TURKEY:
PORTUGALIA/
TUNEZJA/
TUNISIA
:
MONTENEGRO
:
Izmir (ADB)
Teneryfa
(TF
CHORWACJA/
CROATIA
:
Zakintos
(ZT
Djerba
Djerba
(DJE)
(DJE)
EGIPT/
EGYPT
:
Funchal
(FNC)
Sardynia
(OLB)
CYPR/
CYPRUS
:
Barcelona
(BCN)
EGIPT/
EGYPT
:
Sardynia
(OLB)
CYPRUS:
PORTUGAL
:
Barcelona
(BCN)
Warna
(VAR)
Saloniki
(SKG)
Teneryfa
(TFS)
CHORWACJA/
CHORWACJA/
CROATIA
CROATIA
: : :
Zakintos
Zakintos
(ZTH)
(ZTH)
Tivat
(TIV) nowość / new
BUŁGARIA/
BULGARIA
Kos
(KGS)
Malaga
(AGP)
Antalya
(AYT)
Malaga
(AGP)
Korfu(TIV)
(CFU)nowość / new
Antalya
(AYT)
Djerba
(DJE)
Tivat
Dalaman
(DLM)
Monastry
(MIR)
(MIR)
Gran
Canaria
Dubrownik
(DBV)Monastry
HISZPANIA/
Hurghada
(HRG)
Faro
(FAO)
Sycylia
(CTA)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
Hurghada
(HRG)
Hurghada
(HRG)
Sycylia
(CTA)
os (PFO)
Funchal
(FNC)
Girona
CHORWACJA/
CROATIA: HISZPANIA/
Zakintos
(ZTH)
Dubrownik
Dubrownik
(DBV)
(DBV) (GRO)
HISZPANIA/
SPAIN
SPAIN
:
:
Gran
Canaria
(LPA)
Podgorica
(TGD)
Burgas (BOJ)
Rodos
(RHO)
Bodrum
(BJV)
Ibiza
(IBZ)
nowość
new
IbizaBodrum
(IBZ)
nowość
new
BULGARIA:
TURCJA/
TURKEY
TURKEY
: : Lanzarotte
Kos (KGS) (TGD)
(BJV)://TURCJA/
Monastry
(MIR)
Podgorica
WŁOCHY/
ITALY
: :(A
CYPR/
CYPRUS
Barcelona
Marsa
Alam
(RMF)
TUNEZJA/
TUNISIA(B
Kalabria (SUF)
(SUF)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
TANZANIA
: :
Marsa
Alam
(RMF) (FUE) Barcelona
CYPR/
CYPR/
CYPRUS
CYPRUS
: : (DBV)
Barcelona
(BCN)
(BCN) (ACE)
Kalabria
NOGÓRA/
Faro
(FAO)
Fuerteventura
Dubrownik
HISZPANIA/
SPAIN
Lanzarotte
EGIPT/
EGYPT:
Warna (VAR) :
Saloniki
(SKG)
MONTENEGRO
Izmir (ADB)
Palma
(PMI)
Antalya
Antalya
(AYT)
(AYT)
Palma
(PMI)
TENEGRO
:
)
RodosEGYPT
(RHO)
Izmir
(ADB)
TURCJA/
TURKEY
:
EGIPT/
:
Sardynia
(OLB)
Malaga
(AGP
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO
Zanzibar
(ZNZ)
Paphos
Paphos
(PFO)
(PFO)
Djerba
(DJE)
Girona
Girona
(GRO)
(GRO)
ZEA/
UAE
:
Teneryfa
(TFS)
ZEA/
UAE
:
TUNEZJA/
TUNISIA
:
Teneryfa
CYPR/
CYPRUS
: (TFS):
Barcelona
(BCN)
Malaga
(AGP)
Hurghada
(HRG) Bodrum
FINLANDIA
FINLAND
Bodrum
(BJV)
(BJV)
CHORWACJA/
CROATIA
:
Zakintos
(ZTH)
Tivat
(TIV)
nowość
/ new
nowość
Dalaman
(DLM)
GRECJA/
GREECE
:: / new
MAROKO/
MOROCCO
GRECJA/
GREECE
MAROKO/
MOROCCO
(TIV)
nowość / new
)
Saloniki
(SKG)
Dalaman
(DLM)::
Antalya
(AYT)
Hurghada
(HRG)
Sycylia
(CTA)
CZARNOGÓRA/
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
Fuerteventura
(FUE)
(FUE)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventur
Ibiza
(IBZ)(RK
no
Monastry
(MIR)
Ras
Al-Chajma
Gran
Canaria
(LPA)
Ras Al-Chajma
(RK
Djerba
(DJE)
Canaria
PaphosGran
(PFO)
Girona
(GRO)
ROVANIEMI
(RVN) (LPA)
MONTENEGRO
MONTENEGRO
:
:
Ibiza
(IBZ)
nowość
/
new
Izmir
Izmir
(ADB)
(ADB)
Marsa
Alam
(RMF)
MONTENEGRO
:
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
Podgorica
(TGD)
WŁOCHY/
ITALY:
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)SPAIN:
Chania
(CHQ)
Agadir
orica
(TGD):
A/
CROATIA
Zakintos
(ZTH)
WŁOCHY/
Bodrum
(BJV)
Marsa
Alam
(RMF)
Teneryfa
Teneryfa
(TFS)
(TFS) (AGA) ITALY:
Kalabria
(SUF)
Teneryfa
Palma
(PMI)
TURCJA/TURKEY
:(TF
Lanzarotte
(ACE)
Tivat
Tivat
(TIV)
(TIV)
nowość
nowość
/ new
/ new
Monastry
(MIR)
Lanzarotte
(ACE)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Dalaman
Dalaman
(DLM)
(DLM)
Palma
(PMI)
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
CYPR/
CYPRUS
::
Barcelona
EGIPT/
EGYPT
:SPAIN
Sardynia
(OLB)
Heraklion
(TIV)
Heraklion
(TIV)
Gran
Gran
Canaria
Canaria
(LPA)
(LPA)(BCN)
EGYPT:
DBV)
HISZPANIA/
:
MONTENEGRO
Sardynia
(OLB) :
Izmir
(ADB)
ZEA/
UAE
: (AYT)
Gran
Canaria
GRECJA/
GREECE
MAROKO/
MO
Antalya
Malaga
(AGP)
Podgorica
Podgorica
(TGD)
(TGD) (AGP)
WŁOCHY/
WŁOCHY/
ITALY
ITALY
: :
TURCJA/
TURKEY
: (TGD)
Malaga
Teneryfa
(TFS)
GRECJA/
GREECE
:
MAROKO/
MOROCCO
:
Podgorica
Paphos
(PFO) (FUE)
Girona
(GRO)
Hurghada
Sycylia
(CTA)
Lanzarotte
Lanzarotte
(ACE)
(ACE)
Fuerteventura
hada
(HRG)
S:
Barcelona
(BCN)
Tivat
(TIV)(HRG)
nowość / new
Sycylia (CHQ)
(CTA)
Dalaman
(DLM)(RK
Ras
Al-Chajma
Lanzarotte
Chania
Agadir
EGIPT/
EGIPT/
EGYPT
EGYPT
: :
Sardynia
Sardynia
(OLB)
(OLB)
Bodrum
(BJV) (AGA(A
Ibiza
(IBZ)
nowość
/
new
Antalya
(AYT)
Gran
Canaria
(LPA)
Ibiza
(IBZ) nowość / new
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)
EGIPT/
EGYPT
:
Malaga
Malaga
(AGP)
(AGP)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Marsa
Alam
(RMF)
Kalabria
(SUF)
*
w
wg
r.
* Oferta
Oferta połączeń
połączeń znajdujących
znajdujących się
się aktualnie
aktualnie
w sprzedaży
sprzedaży (SUF)
wg stanu
stanu wiedzy
wiedzy na
na dzień
dzień 15.04.2019
15.04.2019
r.
a Alam (RMF)
O)
Girona
(GRO)
Podgorica
(TGD)
Kalabria
WŁOCHY/
ITALY:(AGP
Hurghada
Hurghada
(HRG)
(HRG)
Sycylia
(CTA)
(CTA)
*
Connections
offered
for
the
season
of
2019
as
April.
Malaga
Heraklion
(TIV)
MONTENEGRO:
* Connections offered
for the(PMI)
season of 2019 as of
of 15th
15thSycylia
April.
Izmir
(ADB)
Palma
Bodrum
(BJV)
Lanzarotte
(ACE)
Palma
(PMI)
Heraklion (TIV)
Ibiza
Ibiza
(IBZ)
(IBZ)
nowość
nowość
/ new
/ new (HRG)
Hurghada
Teneryfa
(TFS)
ZEA/
UAE:
RA/
Fuerteventura
EGIPT/
EGYPT
: (FUE)
ZEA/UAE
:
Sardynia
(OLB)
Marsa
Marsa
Alam
Alam
(RMF)
(RMF)
Kalabria
Kalabria
(SUF)
(SUF)
Ibiza
(IBZ) no
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
Dalaman
(DLM)
GRECJA/
GREECE:MOROCCO:Palma
MAROKO/
MOROCCO:
RO
Izmir
(ADB)
Malaga
(AGP)
Palma
(PMI)
(PMI)
A/:GREECE:
MAROKO/
Marsa
Alam
(RMF)
Gran Canaria (LPA)ZEA/
Al-Chajma
(RK
ZEA/
UAE
UAE
: : Ras
Teneryfa (TFS)
Hurghada
(HRG)
Ras Al-Chajma (RKT)
Sycylia
(CTA)w sprzedaż
* Oferta połączeń znajdujących
się aktualnie
Palma
(PMI)
Podgorica
(TGD)
WŁOCHY/
ITALY
:
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)
GRECJA/
GRECJA/
GREECE
GREECE
: : (AGA)
MAROKO/
MAROKO/
MOROCCO
MOROCCO
: nowość
: ZWIĄZANĄ
owość
/ new PAŃSTWO,
Dalaman
(DLM)
ia
(CHQ)
* Connections
offered for the season o
Ibiza
(IBZ)
new
SZANOWNI
W ZWIĄZKU ZAgadir
DYNAMICZNĄ
SYTUACJĄ
RYNKU PODRÓŻY
LOTNICZYCH,
ZEna
STANEM
PANDEMII
* Oferta
połączeńNA
znajdujących
się aktualnie
w sprzedaży
wg stanu/ wiedzy
dzień 15.04.2019
r. BARDZO
Lanzarotte
(ACE)
Ras
Ras
Al-Chajma
Al-Chajma
(RKT)
(RKT)
* Connections
offered for LINIACH
the season
of 2019 as of 15th
April.
Gran
Canaria
(LPA)
Marsa
Alam (RMF)
PROSIMY O BIEŻĄCĄ WERYFIKACJĘ
PREZENTOWANEJ
LISTY POŁĄCZEŃ
WE WŁAŚCIWYCH
LOTNICZYCH
ORAZ
W BIURACH TURYSTYCZNYCH.
Kalabria
(SUF)
GRECJA/GREECE:
MAROKO/
EGIPT/
EGYPT
:
Chania
Chania
(CHQ)
(CHQ)
Sardynia
(OLB) MO
Agadir
Agadir
(AGA)
(AGA)
Heraklion
(TIV)

POŁĄCZENIA CHARTEROWE
DESTINATIONS
ĄCZENIA CHARTERS
CHARTEROWE

RTERS DESTINATIONS

!

