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TEKST Anna Tatarska  ZDJĘCIA Łukasz Dziewic

KATARZYNA DĄBROWSKA: 

NIESAMOWITA 
PERSPEKTYWA



TEATR TO JEJ DOM, ALE CORAZ PEWNIEJ CZUJE SIĘ W FILMIE I TELEWIZJI. KIEDY ŚPIEWA, 
PUBLICZNOŚĆ ZAMIERA, CZEKAJĄC NA OSTATNI ODDECH, BY ZACZĄĆ BIĆ BRAWO. DZIAŁA 
CHARYTATYWNIE, WSPIERAJĄC M.IN. ORGANIZACJE PROZWIERZĘCE, NIE UNIKA ZABIERANIA 
GŁOSU W KWESTIACH SPOŁECZNYCH JAK CHOĆBY PRAWA KOBIET CZY MNIEJSZOŚCI. JEJ 
KARIERA NABRAŁA OSTATNIO DUŻEGO ROZPĘDU - KILKA MIESIĘCY TEMU NA GDYŃSKICH 
FESTIWALU BYŁ JEJ FILM „1:11”, AKTUALNIE MOŻNA OGLĄDAĆ JĄ W SERIALU „BEHAWIORYSTA”, 
GDZIE TOWARZYSZY ROBERTOWI WIĘCKIEWICZOWI. WCIĄŻ ZDARZA SIĘ, ŻE KTOŚ NA 
ULICY POWIE DO NIEJ „PANI WIKTORIO” - TO ZASŁUGA WIELOLETNICH WYSTĘPÓW W „NA 
DOBRE I NA ZŁE” - MIMO, ŻE Z ROLĄ POŻEGNAŁA SIĘ PONAD DWA LATA TEMU. „ENERGIA 
W NACZYNIACH JEST POLICZALNA. JEŻELI NIE ZROBI SIĘ MIEJSCA NA COŚ NOWEGO, TO 
TEGO MIEJSCA NIE BĘDZIE” - MÓWI. PRZED PAŃSTWEM KATARZYNA DĄBROWSKA.

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

N I E S A M O W I T A  P E R S P E K T Y W A
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Anna Tatarska: Bardzo mi jest miło przywitać Cię 
w naszym studiu Anywhere TV w Fabryce Norblina. 
Spotykamy się jakiś czas po świętach. W naszym kraju 
to jest czas radosny, ale też trochę trudny, potencjalnie 
traumatyczny jeżeli chodzi o spotkania rodzinne... 
i żołądek. Jak to u Ciebie wygląda?
Katarzyna Dąbrowska: Tuż po świętach miałam wrażenie, 
że się tutaj przyturlam, po tych wszystkich plackach i cia-
stach. Ale udało się normalnie przyjść. Mam się doskona-
le, święta od lat spędzam na Mazurach, w skromnym, ro-
dzinnym gronie, więc chyba już się nauczyliśmy spędzać 
święta razem.

Śpiewacie przy wigilijnym stole?
Mnie się zdarza zanucić kolędę, ale przyznam, że rodzin-
nie nie śpiewamy.

Pytam, bo widzowie kojarzą Cię głównie jako aktorkę, 
ale Ty masz na koncie bardzo udaną karierę muzyczną, 
którą równolegle rozwijasz.
W pierwszej kolejności czuję się aktorką i tak się identy-
fikuję zawodowo. Ale rzeczywiście muzyka to jest taka 
równoległa pasja, która zaczęła się bardzo, bardzo dawno 
temu. Skąd, gdzie, dlaczego - nie wiem, ale zawsze śpie-
wać lubiłam. Może ma to związek z tym, że bracia mojej 
babci od strony taty wspaniale śpiewali tradycyjne przy-
śpiewki, piosenki i to na mnie robiło piorunujące wraże-
nie. Śpiewali na głosy, co było rzadkością. Tradycja wspól-
nego biesiadowania i śpiewania przy tym biesiadowaniu 
była u nas żywa.

Wiele osób lubi sobie nucić pod nosem, przy gotowaniu 
czy pod prysznicem, ale jest ogromna różnica między 
śpiewaniem dla siebie, a wyjściem z tym głosem na 
scenę. Nawet na poziomie przedszkolnym te występy 
potrafią być traumą. Pamiętasz taki moment, w którym 
zdałaś sobie sprawę, że Ty lubisz wychodzić przed ludzi 
i występować?
Nie pamiętam takiego konkretnego momentu, bo zawsze 
to lubiłam. Mam jeden taki „zapamiętywalny” moment, 
kiedy sama napisałam piosenkę od początku do końca, 
wymyśliłam jej tekst, melodię. To była trzecia klasa pod-
stawówki, piosenka na jakiś apel, w związku z dniem wio-
sny… Pamiętam, że sama się zgłosiłam, że chcę zaśpiewać. 

Ona była bardzo ekologicznie zaangażowana, o tym, żeby 
nie zaśmiecać ziemi, lasów i leśnych dróg. Ja jestem ze 
schyłku wyżu demograficznego, tych klas w naszej podsta-
wówce było sześć, od A do F, Tryb dwuzmianowy, koryta-
rze pełne dzieciaków...  Nie wiem, skąd się brał taki poziom 
odwagi, żeby wyjść z tym przed pozostałe klasy.

Jak to się zadziało, że niewinna dziecięca pasja 
przeobraziła się w zawodową ścieżkę? 
Jako dziecko, jeszcze jak mieszkałam w Nidzicy, chciałam 
pójść do szkoły baletowej i muzycznej, ale takich szkół 
nie było. Marudziłam, marudziłam i w końcu poszłam do 
domu kultury. Najpierw do sekcji teatralnej, potem do wo-
kalnej. Trafiłam na świetnych ludzi, z którymi do dzisiaj 
mam kontakt. Niestety w tym roku zmarł Jacek Goryński, 
mój teatralny instruktor. Ogromna strata. Pamiętam, że 
zajmowali się nami ludzie, którzy mieli ogromną pasję do 
pracy z młodymi. Jacek robił z nami teatr amatorski, ka-
baret. Robiliśmy Gałczyńskiego, „Zieloną Gęś”, naprawdę 
fajną literaturę. Zajmowaliśmy się programami estrado-
wymi, robiliśmy muzyczne składanki. Oprócz tego cho-
dziłam na zajęcia wokalne z Marcinem Bukowskim i w ten 
sposób sobie rekompensowałam brak szkoły muzycznej. 
W liceum były jakieś konkursy recytatorskie, wokalne 
i marzenie, że może uda się z tej pasji zrobić zawód, coś, 
na czym się da zarabiać pieniądze. Że super byłoby, gdyby 
moja praca to była moja pasja.

Od początku czułaś, że jesteś w tym dobra?
Na scenie czułam się kimś kompletnie innym. W życiu 
byłam zakompleksioną dziewczynką z małego miastecz-
ka, z rudymi włosami, piegami i niewierzącą w siebie 
kompletnie..

Rude włosy to był problem? Szydzono z Ciebie?
Oczywiście. Marzyłam o tym, żeby obudzić się jako bru-
netka, blondynka, cokolwiek innego. Jako dziecko wiecz-
nie dostawałam przezwiskami - że ruda, że wredna lisica. 
Walczyłam z kompleksami, a scena była miejscem, gdzie 
mogłam być każdym i gdzie się raptem wyswobadzałam 
z tych kompleksów. Wychodziłam na scenę i łapałam uwa-
gę widzów. Miałam takie poczucie: „wow”, to coś, co potra-
fię, w czym jestem dobra. Jak śpiewam, to wybrzmiewają 
ostatnie sekundy i dopóki ja się nie poruszę, to widownia 

W   PI E RW S Z E J  KO L E J N O Ś C I  C Z U J Ę  S I Ę 
A K T O R K Ą  I   TA K  S I Ę  I D E N T Y F I K U J Ę 

Z AWO D OWO.  A L E  R Z E C Z Y W I Ś C I E 
M U Z Y K A  T O  J E S T  TA K A  RÓW N O L E G Ł A 

PA S JA ,  K T Ó R A  Z AC Z Ę Ł A  S I Ę 
B A R D Z O,  B A R D Z O  DAW N O  T E M U. 
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razem ze mną wstrzymuje oddech. Dopiero jak ja od-
puszczam, oni zaczynają bić brawo. To były magiczne, 
wspaniałe momenty i później chciałam tego więcej i wię-
cej, to było jak narkotyk. Miałam taką wizję, że na sce-
nie mogę być każdym. Że mogę przeżyć życie, szukając 
wcieleń i razem z nimi przeżywać różne rzeczy. Niesa-
mowita perspektywa.

Jesteś aktorką teatralną, współpracujesz z Teatrem 
Współczesnym, ale też regularnie pojawiasz się 
w telewizji i filmach. Jaka jest różnica między sceną 
a koncertem czy teatrem, gdzie odzew publiczności jest 
właściwie natychmiastowy?
Dla mnie to są dwie różne prace. Narzędzia warsztatowe, 
które zbieram w jednym miejscu, wykorzystuję w dru-
gim. Ale teatr jest miejscem codziennym, z którym się 

identyfikuję. Jestem na etacie we Współczesnym od 14 lat, 
przy przygotowywaniu kolejnych spektakli mamy miesią-
ce na to, żeby uzyskać jakiś efekt, żeby dobrać się do roli, 
znaleźć środki, żeby to zagrać. To jest komfort mylenia się, 
znajdowania, odrzucania. Praca w filmie, serialu musi być 
szybsza. Na szczęście polski show biznes i biznes filmowy 
się powoli otwiera na to, żeby aktora poinformować „bę-
dziesz grał w tym filmie za pół roku albo za rok i musisz się 
do tej roli przygotować”.

A przez lata to była relacja... nie chcę powiedzieć: 
„przemocowa”, ale myślę, że w pewnym sensie jednak 
tak... Była presja, oczekiwanie natychmiastowej 
gotowości, brak czasu na fizyczną transformację, 
która byłaby do takiej roli wskazana. Aktorzy wciąż 
najczęściej noszą peruki, bo robią dziesięć rzeczy naraz 
a w każdej mają inaczej wyglądać. Cieszę się, że to się 
troszkę zmienia.
Na szczęście! A  wracając do tego, o  czym mówiłaś 
wcześniej, to w filmie kontakt z widzem rzeczywiście 
kompletnie nie istnieje, pojawia się dopiero po bar-
dzo długim czasie. Zdjęcia do „Behawiorysty” skoń-
czyłam w czerwcu 2021, premierę mieliśmy pół roku 



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

N I E S A M O W I T A  P E R S P E K T Y W A
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później. A przecież aktorzy są trochę jak 
zwierzaki, bardzo podatni na uwagę dru-
giego człowieka.

Potrzebują, żeby ktoś ich czasem pogłaskał.
Tak. Z drugiej strony ktoś na tym planie 
jednak jest. Kilkoro ludzi za monitorem, re-
żyser, producent, dziewczyny czy chłopaki 
od mejkapu albo kostiumów. Ktoś, dla kogo 
jednak my to cały czas robimy, taka skrom-
na widownia. Bardzo często obserwuję, że 
jakaś scena zrobiła na nich wrażenie i to jest 
mega. Są momenty, w których ktoś mrugnie 
zza kamery czy szepnie po zakończeniu sce-
ny „to było super”. I też są reżyserzy, któ-
rzy kochają aktorów i wiedzą, że nas trzeba 
czasami pogłaskać i poprowadzić ścieżką 
z uważnością na nasze emocje.

Jak zaczęłam Cię googlować, znalazłam 
całą masę artykułów, gdzie było 
napisane „znana z ukochanej roli Wiktorii 
Consalidy”, „nasza Wiktoria wyszła za 
mąż”. Chodzi o postać, którą przez kilka 
lat grałaś w serialu „Na dobre i na złe”. 
Ludzie często zlepiają was w jedno. Jaka 
jest Twoja relacja z tą rolą?
Zakończyłam swoją współpracę z serialem 
w 2019 roku właśnie dlatego, że czułam, że 
wystarczy. Że się męczę i męczą się scena-
rzysty. Podejmowanie tej decyzji trwało. 
Wiadomo, serial to stabilizacja, stała praca, 
bezpieczeństwo. Ale ja stwierdziłam, że ko-
niec, że nie mogę za tym iść, bo potrzebuję 
nowych rzeczy, nowych ról. Potrzebowa-
łam się odciąć, żeby wyzerować tę energię. 
My, aktorzy, jesteśmy trochę jak naczynia. 
Energia w naczyniach jest policzalna. Jeżeli 
nie zrobi się miejsca na coś nowego, to tego 
miejsca nie będzie. 

Wszystko wskazuje na to, że to była 
dobra decyzja. Przez ostatni rok, mimo 
trudności pandemicznych, byłaś z filmem 
na festiwalu w Gdyni, później zadebiutował 
„Behawiorysta”. A przy tym wszystkim 
w tej swojej obecności publicznej znajdujesz 
przestrzeń, żeby mówić o rzeczach, które są 
dla Ciebie istotne, kwestiach społecznych, 
światopoglądowych, zdrowotnych. To ważna 
część Twojego DNA jako osoby publicznej?
Wydaje mi się, że to się naturalnie pojawiło 
i naturalnie się dzieje kiedy mam poczucie, że 
w jakiejś sprawie trzeba zabrać głos. Nie wolno 
się bać swoich poglądów. Raz przeczytałam 
na Instagramie, że jestem aktorką i nie powin-
nam się wypowiadać w jakiejś tam sprawie. 
Ale ja jestem człowiekiem przede wszystkim, 
aktorstwo to jest mój zawód. Nie rozumiem, 
dlaczego swoje poglądy może wyjawić praw-
nik czy pani na kasie, a ja muszę zamilknąć. 
Jeżeli będzie to przeszkadzało w odbieraniu 

JA JESTEM CZŁOW IEK IEM PR ZEDE 
WSZ YSTK I M, A KTORSTWO TO 

JEST MÓJ ZAWÓD. N IE ROZU MIEM, 
DLACZEGO SWOJE POGLĄ DY MOŻE 

W YJAW IĆ PR AW N IK CZ Y PA N I NA 
K ASIE, A JA MUSZĘ ZA MILK NĄĆ.



mnie na ekranie, to trudno, ale ja się nie mogę 
wyjałowić z mojego „ja”. Tym bardziej, że mam 
wrażenie, że w niektórych naszych poglądach 
cofamy się o stulecia. A przykład kwestie kobie-
ce. Żyjemy w XXI wieku i dosyć się nacierpia-
łyśmy, nie należy nam tych cierpień dokładać! 
Zamiast się dokształcać, słuchać autorytetów, 
w ogóle te autorytety mieć, to je obalamy. Ja 
nie doradzam, nie mówię, jak kto ma żyć. Nie 
wypowiadam się na tematy, o których niewiele 
wiem. Ale będę mówić ludziom, że powinni słu-
chać lekarza, że nie można krzywdzić drugiego 
człowieka tylko dlatego, że jest inny.

Ja zawsze noszę ze sobą taki cytat, który 
złapałam w trakcie rozmowy z Meryl 
Streep: „zawsze jest tak, że jest jeden 
krok do tyłu, a potem dwa do przodu”. 
Czyli powoli, ale jednak postęp. Dziękuję Ci 
bardzo, że do nas przyszłaś i mam nadzieję, 
że „Behawiorysta” będzie w topie 2022!
Też mam taką nadzieję i zachęcam wszyst-
kich do oglądania, bo myślę, że wyszedł nam 
naprawdę ciekawy serial. 

ENGLISH

KATARZYNA DĄBROWSKA:  
AMAZING PERSPECTIVE
Theatre is her home, but she feels more and 
more comfortable in movies and TV. When she 
sings, the audience gasps, waiting for her last 
breath to start applauding. She works for charity 
events, supports, among others, pro-animal 
organizations, but also stands her ground when 
it comes to social issues, such as women’s rights 
or minorities. Her career was recently accelerated 
– just few months ago we could watch her at 
Gdynia Film Festival with “1:11”. Now, you can 
see her in “Behaviorist” TV show, next to Robert 
Więckiewicz. She still gets called “Wiktoria” on 
the streets – it’s because of her longtime role in 
“Na dobre I na złe” – although she left that show 
2 years ago. “Energy in vessels can be counted. 
If there is no place for something new, there 
will be no space left” – she says. Before you – 
Katarzyna Dąbrowska.

Anna Tatarska: It’s great to welcome you 
in AnywhereTV studio in Norblin’s Factory. 
We meet some time after Holidays. In our 
country it’s a joyful time, but also a hard 
one, even traumatic in some cases when it 
comes to family gatherings…and stomach. 
How is it with you?
Katarzyna Dąbrowska: Right after holidays, 
I had this feeling that I’ll roll here instead of 
walking after all these cakes. I managed to 
walk on my legs, fortunately. I’m great, I spend 
my Christmas in Masuria for many years now, 
in a modest family gathering, so I guess we 
learned how to spend Christmas together.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Ż YJ E M Y  W   X X I  W I E K U  I   D O S YĆ  S I Ę 
N AC I E R PI A ŁYŚ M Y,  N I E  N A L E Ż Y 
N A M  T YC H  C I E R PI E Ń  D OK Ł A DAĆ! 
Z A M I A S T  S I Ę  D OK S Z TA Ł C AĆ , 
S ŁUC H AĆ  AU T ORY T E T ÓW, 
W   O G ÓL E  T E  AU T ORY T E T Y 
M I E Ć ,  T O  J E  OBA L A M Y.

N I E S A M O W I T A  P E R S P E K T Y W A
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Do you sing at the Christmas table?
I sometimes do, but our family doesn’t do 
that really.

I ask, because our viewers know you 
mostly as an actress, but you have a long 
and successful music career that you do 
simultaneously.
Firstly, I am an actress and this is how I identi-
fy myself professionally. But yeah, music is my 
parallel passion that started long, long time ago. 
Why and where it came from – I don’t know. 
I always loved to sing. Maybe it’s connected to 
the fact, that my grandma’s brothers from my 
father side, sang these traditional song and it 
stunned me. They used to do it on many voices, 
that was a rarity. Common feast with singing 
was a live tradition in our house then.

Many people like to hum during cooking 
or while taking a shower, but there is 
a difference between singing for yourself 
and singing on the stage. Even during 
pre-school, those can be a really traumatic 
events in life. Do you remember the 
moment when you knew that you liked to 
perform in front of people?

I don’t remember a specific moment, because 
I always liked it. I had this one “memorable” 
moment, when I wrote the song back to back – 
invented melody and lyrics. It was in my third 
grade, it was for some gathering because of the 
first day of spring… I remember that I volun-
teered to sing. It was a song about ecology, to 
not trash the forest. I was at the low end of demo-
graphic peak, we had six classes in our school, 
from A to F, two-shifts, hallways full of kids… 
I don’t know where this level of courage came 
from to just walk in front of them.

How did it happen that this innocent child 
passion became a livelihood?
As a child, when I lived in Nidzica, I wanted to 
go to a ballet school or music school but there 
was none nearby. I was whining and whining, so 
they put me in house of culture. First, I joined 
theatre section, then – vocal. I managed to 
meet great people, who I am still in contact with 
to this day. Unfortunately, this year, Jacek Go-
ryński, my theatre coach died. It’s a great loss. 
I remember, that people who took care of us, 
had a great passion to work with young peo-
ple. Jacek created an amateur theatre with us, 
a cabaret. We used to play Gałczyński’s “Green 

Goose”, a really fun literature. We used to some 
stage work, music playlist. Apart from that, 
I also attended vocal classes with Marcin Bu-
kowski and in that way I replaced music school. 
In high-school, we had some recitation, vocal 
contest that made it possible for me to dream, 
that maybe this passion can be turned into pro-
fession. That it would be great if I could make 
some money off of it.

During last year, despite pandemic difficulties, 
you had a film at Gdynia Film Festival, then 
the “Behaviorist” happened. With all your 
public presence, you find a way to talk about 
things that are important for you. About 
social, health issues. It’s an important part of 
your DNA as a public person?
I think that it’s natural for me. If I think that 
I should take stand about something, I just do 
it. You can’t be afraid of your beliefs. I once 
read, on Instagram, that I am an actress and so 
I shouldn’t talk about some issues. I am human 
first, acting is my profession. I don’t understand 
why a lawyer or a cashier can say their views out 
loud, but I should be silent?

Thank you for the conversation. 
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 Jakość, 
która robi wrażenie
Quality that makes an impression
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SMAKI 
A NDRZEJA POLA NA 

TEKST Jakub Wejkszner

O TY M CO JE ŚĆ, JA K JE ŚĆ I NA J NOWSZEJ KSI Ą ŻCE 
„CZTERY PORY ROKU NA POLA N IE SM A KÓW"
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Kuba Wejkszner: Cześć Andrzeju.
Andrzej Polan: Cześć Kuba. 

Cóż za zaskakujące spotkanie! 
No bardzo jestem zaskoczony. Cieszę się, że przyszedłeś, 
nareszcie! 

Gdy pierwszy raz tu wszedłem, miałem coś takiego, 
że to jest taka górska chatka, zamknięta w centrum 
Warszawy. Taka mała knajpeczka, która jest pomiędzy 
innymi w Zakopanem. 
A dlaczego? Przecież tutaj nie ma dużo drewna. 

Właśnie nie ma, ale jest tutaj po prostu taki klimat, 
który odczuwam też w tamtym zakątku. 
Wiesz…dużo choinek, dużo światła, fajny podkład mu-
zyczny, który na czas naszej rozmowy został wyłączony. 
Myślę, że to powoduje, że atmosfera jest rzeczywiście 
bardzo przyjemna. Prawie jak w chatce góralskiej. 

Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o gotowanie to powiem 
Ci szczerze, nie jestem w tym ekspertem, ale to ja 
jestem odpowiedzialny za takie ogólne gotowanie 
w moim domu. Staram się robić tak, że robię np. dwa dni 
z jakimś mięsem, dwa dni wege i dwa dni jakieś takie 
rybne. Coś w ten deseń. 
Czyli urozmaicone? 

Tak, staram się robić urozmaicone posiłki, żebyśmy żyli 
długo. <śmiech>
Bardzo mi się to podoba. Dobrze, że nie jeden garnek 
na tydzień. 

Tak, nie jeden garnek na tydzień ale jeden garnek na 
dwa dni. 
Super, to jest bardzo pocieszająca informacja. 

Teraz tak… jest to trudne zadanie. Najtrudniejsze 
zadanie jakie jest to supermarket. Jest coraz trudniej 
znaleźć coś takiego, co jest albo ciekawe, albo w ogóle 
spożywalne. Jak do tego podchodzisz? W jaki sposób to 
u Ciebie się odbywa? 
Chodzi ci o zakupy do domu czy do restauracji?

Może tak i tak. 
To tak naprawdę dla mnie bardzo duże połączenie. Wyjeż-
dżając po zakupy do restauracji, nabywam też produkty 

do domu, których potrzebuje i odwrotnie. Jak to robię? 
Otóż, jestem trochę takim szwędaczem. Mam pewne 
sprawdzone punkty w Warszawie i poza. Bo naprawdę 
dużo rzeczy przyjeżdża do mnie spoza Warszawy, cho-
ciażby wszystkie kiszone produkty, które odbieram 
o 5:00 rano, wprost z natury, bo wiem, że są najwyższej 
jakości - kapusta, ogórki, buraki, zakwasy, soki z kiszo-
nych warzyw. Wszystko  najwyższej półki. Często inspi-
ruję się tym, co może pojawić się w mojej karcie albo 
co mógłbym przygotować sobie w domu. Poza tym, ja 
nie jestem zwolennikiem działania w taki sposób, że 
kupuję 50 kg ryby albo 50 kg ziemniaków i one więdną, 
bo nie mam możliwości ich właściwie przechowywać, 
a ryb nigdy nie mrożę, ponieważ uważam, że lepiej ma-
łymi porcjami ją dostarczać, ale zawsze świeżą. I wte-
dy jesteśmy zadowoleni. To jest tak, jak robimy jakąś 
karierę, jakiś biznes. Zawsze mówię – małą łyżeczką, 
a nie dużą. W chochli najczęściej się utopimy, w tej za-
chłanności i w tym zamiarze nabrania dużych ilości. 
A jeżeli będziemy to robić bardzo subtelnie i delikatnie 
to zawsze wygramy. 

Dobrze, że o tym mówisz, dlatego że dużo ludzi nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że kotlet schabowy + 
ziemniaki + surówka to jest zupełnie inne danie, jeśli 
masz dobre mięso, dobre ziemniaki i dobrą surówkę.
Dlatego pamiętajmy, małymi łyżeczkami, nie dużą cho-
chlą, nie topmy się w ilościach, tylko degustujmy małe 
porcje, wówczas będziemy zadowoleni i zdrowsi. 

Jestem tego samego zdania. Może przejdźmy już do 
Twojej książki, ,,Cztery pory roku na Polanie Smaków”. 
Tak, tak! Jest już.

Wielkie wrażenie na mnie zrobiło to, że znajdują 
się tu produkty, które są autentycznie dostępne 
na wyciągnięcie ręki, produkty, które możemy 
faktycznie spożyć. Nie ma takiej egzotyki, pod 
tytułem ,,musisz zdobyć lód spod płetwy pingwina”, 
ale ziemniaki, boczek… wystarczy kupić tylko te 
produkty o dobrej jakości. 
Zawsze w kuchni - w mojej restauracji, w domu, w przepi-
sach do różnych wydawnictw, do własnych książek czy 
przepisach do telewizji śniadaniowej - używam  produk-
tów dostępnych na wyciągnięcie ręki, czyli produktów 
dostępnych, niewyszukanych. Dlaczego? Dlatego, że 
tę książkę dedykuję wszystkim. Dedykuję nawet tym, 

ZAWSZE MÓW I Ę – M A Ł Ą ŁYŻECZK Ą, A N I E 
DUŻĄ. W CHOCH LI NA JCZĘŚCI EJ SI Ę U TOPI M Y, 
W TEJ ZACH Ł A N NOŚCI I  W T Y M ZA M I A R ZE 
NA BR A N I A DUŻ YCH I L OŚCI. A J EŻELI 
BĘDZI EM Y TO ROBIĆ BA R DZO SU BTEL N I E 
I  DELI K AT N I E TO ZAWSZE W YGR A M Y. 
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którzy mieszkają przy jakimś sklepiku azja-
tyckim, w którym tak naprawdę nie kupią 
nic, co mogłoby się im przydać do przepisów 
z mojej książki, ale będą mogli podrasować 
sobie mój przepis jakimiś przyprawami. To 
również książka dla osób z bardzo małych 
miejscowości. Kocham wioski, kocham wsie. 
My powinniśmy otaczać się dobrodziejstwami, 
które u nas żyją, rosną, które zbieramy na po-
lach, łąkach, w lesie, w sadzie. To jest to, czego 
nasz organizm potrzebuje, więc szukanie cze-
goś więcej, na siłę, nie ma sensu. Ta książka 
jest bardzo wiarygodna, dlatego że są w niej 
przepisy, które osobiście przygotowywałem, 
więc nie ma tam ściemy, nie ma kopiuj-wklej, 
bo spotykałem się już nie raz w różnych wyda-
niach, że ktoś potrafił ściągnąć z innej książki, 
nawet nie zmieniając czcionki, ale zostawiam 
tych autorów już w spokoju. Tutaj każdy prze-
pis został przerobiony. „Cztery pory roku na 
Polanie Smaków” to książka pisana przez cały 
rok, zaczęliśmy na początku lutego tego roku. 
O każdej porze roku, dopiero w miejscu  w któ-
re się udawałem, wymyślałem, co będziemy 
robić, co mi pasuje do otoczenia, do ludzi, do 
aury, do wszystkiego. Dzięki temu powstała 
naprawdę fajna książka z dobrymi przepi-
sami, gdzie nie tylko gotujemy w domu, ale 
możemy wyjść na łąkę, na grilla, na kocio-
łek. Możemy iść na plażę albo przy plaży. 
Mamy tu różne  możliwości kulinarne.

Czyli mówisz, że ta warszawska niedawna 
moda na przegrzebki nie oznacza, że są to 
ludzie wyrafinowani?
<śmiech> Prawda jest taka, że każdy z nas 
ma ochotę zjeść coś z  tej wysokiej półki. 

M Y POW I N N IŚM Y 
OTACZAĆ SI Ę 
DOBRODZI EJST WA M I, 
KTÓR E U NA S Ż YJĄ, 
ROSNĄ, KTÓR E ZBI ER A M Y 
NA POL ACH, Ł Ą K ACH, 
W LE SI E, W SA DZI E. TO 
J E ST TO, CZEG O NA SZ 
ORGA N I Z M POTR ZEBUJ E, 
W I ĘC SZ U K A N I E 
CZEG OŚ W I ĘCEJ, NA 
SI ŁĘ, N I E M A SENSU. 

S M A K I  A N D R Z E J A  P O L A N
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Nie mówię, że cenowo, bo ktoś powie – dlaczego cały czas 
wytykam produkty bardzo drogie? Oczywiście, są to pro-
dukty sprowadzane i wiadomo, że muszą być droższe i na 
tym kończę. Mamy od czasu do czasu ochotę coś takiego 
zjeść. Proszę bardzo, ale u mnie w książce takich rzeczy nie 
dostajemy, Jednak prawdą jest to, że choćbyś jadł tydzień 
przegrzebki, to po tym tygodniu pierwszą potrawą, jaką ze-
chcesz zjeść to albo mielony, albo jakiś makaron, albo jakaś 
dobra zupa. Lubimy wracać do smaków, które kojarzymy 
ze swoim domem.

Często podkreślasz w swojej książce to, że, w pewien 
sposób, kucharz, dobry twórca smaków, musi być także 
dobrym dietetykiem?
Na pewno nie podpisuję się pod tym, że jestem dietetykiem, 
natomiast uważam, że przepisy powinny być dla każdego. 
Kucharz powinien na tyle dobrze łączyć składniki, żeby nie 
było to tylko dla niektórych, bo zgniecie, zmiażdży żołądek 
itd., ani też żeby nie było to danie, które jest totalnie nie-da-
niem, czymś, czego w  ogóle nie poczujemy. Powinniśmy 
zawsze wyśrodkować. Jeżeli przygotowujemy jakąś większą 
porcję mięsa, duszonego na przykład, to wiadomo, że to jest 
temat cięższy, ale możemy dodać jakieś delikatniejsze wa-
rzywa czy kaszę. Dla mnie niesamowicie ważne jest używa-
nie przypraw. Dzięki nim, danie cięższe staje się daniem lek-
kim. Nie na wadze, oczywiście, chodzi o to, że jak coś jesz, to 
Cię nie obciąży na tyle, że nie masz jak się ruszać i koszula 
Ci pęka. Jedzmy, przede wszystkim, wolno. Patrzę czasami, 
w jakim biegu ludzie jedzą, nieraz podziwiam, chociaż przy-
znaję się bez bicia, ja również tak mam, jak się bardzo spie-
szę, to po prostu gryzę i uciekam. Organizm nie jest jednak 
w  stanie tego trawić. Jedzenie wolniejsze, używanie przy-
praw, to wszystko powoduje, że jemy i czujemy się świetnie. 
No i najważniejsze, nie przepijamy za każdym razem. Nie po-
winno się w trakcie jedzenia przepijać. Najlepiej na początku 
większą szklankę wody lub na koniec, ale nigdy w trakcie. To 
powoduje, że w żołądku zaczyna nam wszystko tańczyć.

To może teraz, na koniec już, pro publico bono, 
jakiego rodzaju błędy popełniają Polacy, jeżeli chodzi 
o jedzenie, zakupy, tak podsumowując naszą rozmowę.
Niestety, przy zakupach dostajemy obłędu, szczególnie 
w okresie przedświątecznym. Widzę to jak jeżdżę po ba-
zarkach czy po sklepach. Patrzę i nie wierzę.. Patrzę na 
młodą rodzinę z dwójką dzieci i na górę parówek w ich 
koszyku. Przed świętami cudowna rzecz, bo akurat jest 
promocja. Robimy totalny błąd, dostajemy amoku, żeby 
wykupić wszystko, co jest, żeby ten wózek był jak najpeł-
niejszy. Później wychodzimy, podjeżdżamy samocho-
dem, bo takiego tonażu nie jesteśmy w stanie zabrać tor-
bami; bagażnik oczywiście wyczyszczony, tam nawet nie 
ma koła zapasowego, bo za chwilę będą parówki i z tym się 
jedzie do domu. Radość jest wielka, a później smutek, jak 
spojrzymy na paragon, bo przegięliśmy i dopiero wtedy 
mamy z tym problem. Czy dzielić po dwie paróweczki czy 
mrozić? Czy zjemy dzisiaj 40 parówek, bo nam się zepsują 
(co oczywiście jest nie do zrobienia)? Największym błę-
dem jest bezmyślne kupowanie. Róbmy sobie listę, spraw-
dzajmy, co mamy w domu. Często jest tak, że przyjdzie 
nam coś do głowy „chodź, zobaczymy ten jeden produk-
cik”, ale ten produkcik potrzebuje jeszcze rzędu innych 
składników, żeby to danie zrobić i zamiast się zastanowić, 

DL A M N I E 
N I E SA MOW ICI E WA Ż N E 

J E ST UŻ Y WA N I E 
PR Z Y PR AW. DZI ĘK I N I M, 

DA N I E CI ĘŻSZE STA J E 
SI Ę DA N I EM LEK K I M.
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czy mamy to w domu, bezmyślnie kupujemy, 
a to stare dalej stoi. A później to się przetermi-
nuje i do niczego nie nadaje. Jaki problem ku-
pić, przetrzymać i wyrzucić? Powinniśmy się 
zastanawiać, jak robić zakupy i jak najmniej 
tych zakupów robić, korzystać z tego, co mamy 
jeszcze na półkach, 

Dokładnie. Zapraszamy do książki, 
zapraszamy też do restauracji,  
Emilii Plater 14.  

ENGLISH

ANDRZEJ POLAN’S TASTES – ABOUT 
WHAT TO EAT, HOW TO EAT AND HIS 
LATEST BOOK “FOUR SEASONS AT 
THE FIELD OF TASTES”

Kuba Wejkszner: Hi, Andrzej.
Andrzej Polan: Hi, Kuba!

What a thrilling meeting!
Well, I am very surprised! Glad you could 
make it!

IT’S LI K E I N 
EV ERY TH I NG – 
W ITH A SM A LL 
SPOON, NOT A BIG 
ON E. W E W I LL 
PROBA BLY DROW N 
I N TH E BIG ON E, 
I N TH IS GR EED. I F 
W E’LL DO SU BTLE 
A N D DELIC ATELY, 
W E’LL A LWAYS W I N.

When I first walked in here, I had this feeling 
that it’s a hut in mountains, but in the center 
of Warsaw. It’s a little restaurant that you 
would find between others in Zakopane.
Why? There is not that much wood in here.

Well, there isn’t, but I can feel a certain mood 
around here, that is also present there.
You know, there’s a lot of Christmas trees, 
lots of light, cool music that we had to turn off 
during our conversation. I think it makes the 
atmosphere, it feels really pleasant. Almost 
like in a hut in the mountains.Fo
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W E SHOU LD BE SU R ROU N DI NG 
OU R SELV E S W ITH GR EAT 
TH I NGS TH AT A R E R IGHT 

I N FRON T OF US, TH AT LI V E 
N EXT TO US, GROW ON OU R 

FI ELDS, I N OU R F OR E STS.

Definitely. When it comes to cooking, I must say, I am 
an expert at my home. I am responsible for cooking. 
I try to cook fish or seafood for two days, some meat for 
two and vege option for another two.
You differentiate then?

Yes, I try to make them different, so we can live longer.
I like it. It’s good that you don’t do one pot for a whole week.

It is a difficult task though. The worst part of it is going to 
the supermarket. It’s really hard to find something good 
and eatable. How do you approach it?
For me or for the restaurant?

Can be both.
To be honest, it’s really connected for me. When I go shop-
ping for the restaurant, I also buy things for my home and 
the other way. How do I do it? I like to sniff around. I have 
some good spots in Warsaw and beyond. Many thing 
come to me from outside the city, for example – all pickled 
products that I pick up at 5 AM in the morning, straight 
from nature, because I know they’re the highest quality 
– cabbage, cucumbers, beets, sourdough, juices from 
pickled vegetables. Everything is top shelf. I am often 
inspired by what I can put in my menus or what I can do 
at home. I don’t like to operate in such way that I buy 50 kg 
of fish and 50 kg of potatoes and they rot, because I can’t 
use them in a good way. I don’t freeze the fish, it’s better 
to give it in small portions but always fresh. Then – we’re 
happy. It’s like in everything – with a small spoon, not a big 
one. We will probably drown in the big one, in this greed. If 
we’ll do subtle and delicately, we’ll always win.

It's good that you said id. Most people don’t understand 
that pork chop + potatoes + salad means something com-
pletely different, depending on the ingredients.
That’s why we have to remember – small spoon, not the 
big one, don’t drown yourself in the quantity, but enjoy 
quality, small portions, then we’ll be happy.

I think the same as you. Let’s go right to your book then.
Yes!

It really liked that you can find here products that you 
can realistically get, products, you can taste. There is 
no exotic “you have to find some ice from under the 
penguins foot”, but potatoes, bacon – you can get all of 
these things.
In my kitchen, restaurant, home, my recipes for different 
publications, my books or morning shows – I use products 
that can be found anywhere, common, not fancy. Why? 
Because my book is dedicated to everyone. It’s dedicated 
even to those who live next to Asian shop, where they can’t 
really buy anything for any of my recipes, but can spice them 
up. It’s also the book for people from very small cit-
ies. I love villages, love country. We should be surrounding 
ourselves with great things that are right in front of us, that 
live next to us, grow on our fields, in our forests. This book 
is true, because I have prepared every recipe myself, there is 
no bullshit, no copy-paste. I have encountered many times, 
that some authors copied a recipe 1:1, with nothing changed 
at all, even the font. Here, every recipe was made by me. My 
book was written the whole year long, starting from Febru-
ary 2021. During every season, I went out and then started in-
venting what I wanted to put in my book, what’s compatible 
with the environment, people around me, aura, everything. 
That’s why it’s a really cool book with really great recipes. We 
don’t just cook at home in this book, we cook outside, on 
the field, grill, beach. There are many culinary options here.

Thank you for the conversation. 

https://www.empik.com/cztery-pory-roku-na-polanie-smakow-polan-andrzej,p1281070968,ksiazka-p?fromSearchQuery=cztery+pory+roku+na+polanie
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TEKST I ZDJĘCIA Jakub Wejkszner

2 4 – 2 5 T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S

est dzień. Zimny dzień. Śnieg uderza 
mnie w twarz. Lekko zawiany taksów-
karz opowiada mi historię swojego 

ostatniego melanżu, który chyba jeszcze 
niespecjalnie się skończył. Gołębie, choć 
w większością śpią, zdołały jeszcze w akcie 
desperacji, łabędzim (sic!) śpiewem, zbom-
bardować mnie i mój samochód. To jednak 

J

– SA MOCHÓD DOSKONA ŁY, JE ŚLI N IE M A SZ 
SK Ł ON NOŚCI PSYCHOPATYCZ N YCH

nie ma znaczenia. Jestem człowiekiem z mi-
sją. Jestem człowiekiem, który już niedługo 
odbierze Volvo S90 na testy.

Pani Volvo przywitała mnie bardzo przy-
jaźnie. Powiedziała mi, że tak, mogę tym 
samochodem pojeździć przez tydzień. Nie, 
nie mogę go sobie zabrać. Tak, powinienem 
unikać kolizji i wypadków. I czy mógłbym 

po drodze wziąć jakieś cukierki na recepcję. 
Musiałem przystać na te drakońskie prośby. 
W końcu dotarłem, po śniegu. 

Volvo S90 T8 Recharge, hybryda, około 
pięciu sekund do setki, wygodna, przyjazna, 
milutka, w środku luksusowa, potężna, nie 
aż tak droga, nie aż tak tania, zwracająca 
uwagę i  jednocześnie przedzierająca się 

VOLVO S90 T8 RECHARGE
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wręcz niepostrzeżenie przez miasto. A naj-
gorsza jest przenikająca na wskroś świa-
domość, że to tylko na chwilę, że to, jak 
w grach komputerowych, przedstawienie 
możliwości naszej postaci na wyższym le-
velu, byśmy chcieli dążyć do tego, chcieli to 
zdobyć. Tym właśnie jest Volvo S90. 

Naczy, też bez przesadyzmu, bo sam 
bardzo wielką miłością darzę swój samo-
chód, nawet jak kaszle i psują mu się światła 
(bladź). Niemniej, S90 to samochód wyjąt-
kowy. Na wielu poziomach. Wszyscy, któ-
rym pokazałem to auto, pytali mnie ile taka 
przyjemność kosztuje i robili sobie szybkie 
kalkulacje czy może, w sumie, a dlaczemu 
by nie, jakiś leasing, zawsze można ukraść. 
Ten samochód robi po prostu wrażenie. 
Gdy patrzysz na niego z zewnątrz, otula Cię 
przyjemne uczucie, że to Ty zaraz tam wsią-
dziesz, zanurzysz się w tym wygodnym fote-
lu i pojedziesz gdziekolwiek po cokolwiek. 
Tylko po to by się przejechać.

Ogromną zaletą S90 i Volvo w ogólno-
ści jest to, że mimo ekstremalnej popular-
ności wszelkiego rodzaju wysokich aut, 
crossoverów i innych overów, S90 to kla-
syczna limuzyna. Długi, szeroki, nisko przy 
ziemi. Sedan zawsze w moim sercu będzie 
miał miejsce przed wszelkimi dziwactwami 
ostatnich lat. Tak samochody wyglądały bo-
wiem w czasach mojego dzieciństwa. Linia 
Volvo nie jest kosmiczna i nowoczesna. Jest 
klasyczna i elegancka. Daleko mu do dale-
kowschodnich konceptów, ale też nie jest  
to klasyczne pudełko. Volvo sprawnie po-
łączyło elegancję, szyk i klasykę w luksuso-
wym koncepcie. TL;DR – z zewnątrz ładny.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

O GROM N Ą  Z A L E TĄ  S9 0  I   VOLVO 
W   O G ÓL NO Ś C I  J E S T  T O,  Ż E  M I MO 
E K S T R E M A L N E J  P OPU L A R NO Ś C I 
WS Z E L K I E G O  RODZ A J U 
W YS OK IC H  AU T,  C RO S S OV E RÓW 
I   I N N YC H  OV E RÓW,  S9 0  T O 
K L A S YC Z N A  L I M UZ Y N A .
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Środek jest również wysokojakościową produkcją 
szwedzką, gdzie nie ma miejsca na przypadkowość i ko-
smonautykę. Miałem wiele zarzutów co do projektów Volvo 
sprzed lat, które były bardzo oszczędne w wyrazie, mówiąc 
delikatnie. W S90 jest zupełnie inaczej. Bizancjum, która do-
pada człowieka w środku tego auta zapiera w piersiach to, co 
się w piersiach zapiera. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki, 
wszystko jest ładne, wszystko jest ach i och, i w ogóle. Oczywi-
ście, w ramach tego, mamy wszystkie udogodnienia, które 
moglibyśmy potrzebować. Mamy mikro ekranik, który 
pokazuje nam prędkość, trasę i czasami piosenki, co zresztą 
możemy sobie ustawić. Jest ekran większy, który kontroluje 
nam wszystkie elementy w samochodzie, z nawigacją i inny-
mi pierdołami, masażem, zmianą zegarów, oświetleniem 
wewnętrznym i zewnętrznym auta etc. etc. Volvo dba, by 
kierowca, jak i pasażerowie czuli się dobrze i ekskluzywnie. 
Volvo dba o Ciebie jak Twoja matka. Nawet przyniesie Ci ko-
cyk jak Ci zimno, zaśpiewa regionalną kołysankę o Wojtusiu 
czy innej pierdole, a także, nierzadko, ogarnie Ci PIT oraz 
gdzie można kupić dobrą chemię z Niemiec. Naprawdę!

Zajrzyjmy zatem pod maskę, by oczom naszym ukazała 
się las…silników. W sensie, ma dwa silniki. Jeden na prąd 
z węgla, drugi na ropę z Norwegii. Tak czy inaczej, dzia-
łają one wspólnie lub osobno, zmniejszając lub zwiększając 
odpowiednio spalanie. Zbyt wiele na tym silniku nie pojeździ-
my, ale jak podepniemy go na noc to powinien cały dzień wy-
trzymać, co jest niewątpliwym plusem. Minusem natomiast, 
że jak się go nie podepnie i jeździsz na tfu, spalinach z ropy, 
a nie z węgla jak prawdziwy eko-świr, wtedy nasze spalanie 
sięga około 10-12 l/100 REALNIE, więc jest to średnio wyso-
ka ilość, ale ilość zauważalna. Silnik benzynowy 2.0 ma moc 
303 KM, elektryk natomiast – 87. Dzięki tej kombinacji, sa-
mochód jest pierońsko szybki, do setki ma ledwo co ponad 5 
sekund, więc bierzecie właściwie wszystkich wszędzie w mie-
ście (kolejny przykład wyższości nad cross-suvami). Czy pro-
wadzi się go fajnie. Nie. Prowadzi się go genialnie. W ogóle nie 
czuć jego ogromu, aż do momentu parkowania, gdzie wysta-
je ze wszystkich możliwych dziur. I krańców.

Czy warto ten samochód kupić – oczywiście. Ale – zale-
ży. Bo na ten przykład, jak ma się dopłatę od rządu to na ten 
prądowy to może coś i nawet skapnie. Niemniej – zaczynamy 
zabawę od ćwierć miliona. Wzwyż. Nawet do blisko 400k za 
pełen pakiet z wszystkim (wraz z tą chemią z Niemic i zniżka-
mi na meble). Pojawia się zatem pytanie, czy ów samochód 
może porównywać się z samochodami drogiej konkuren-
cji w wersji np. z 2019? Albo czy, wydając 400 tysięcy, nie 
wydać już np. 600? To jest coś, na co sobie trzeba samemu 
odpowiedzieć. Z doświadczenia wiem, że obsługa Volvo jest 
dużo bardziej ekonomiczna i przyjazna niż droższych współ-
braci motoryzacyjnych np. z Niemiec. Samo S90 nie ma rów-
nież żadnych minusów, które mogłyby sugerować, by jednak 
szarpnąć się na coś z roku 2021 czy na używkę z 2019 z Ba-
warii czy skądkolwiek. Pytanie zasadnicze, jakie trzeba sobie 
zadać to – czy tamci oferują coś na tyle lepszego, co sugero-
wałoby dopłacenie tych 200 tysięcy lub wzięcie używki (po 
3 latach zawsze się psują paskudy, pamiętajcie, gwarancja 
wygasa). A to już pytanie, na które odpowiedzieć sobie musi 
każdy w swoim zakresie. Jak dla mnie skandalem było to, że 
partnerka moja powiedziała, jakoby Volvo S90 było jedynym 
autem testowanym przeze mnie, które jest ładniejsze od mo-
jego prywatnego. Zostawiam Was zatem z moim smutkiem 
i wielką okejką dla S90 T8 Recharge. 
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GDZ I E  W YS TA J E 
Z E  WS Z YS T K IC H 

MOŻ L I W YC H  DZ I U R .
The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection | plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław, Poland | +48 71 72 73 100 | hotel@thebridgewroclaw.pl | 

www.thebridgewroclaw.pl



THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
ODKRYJ PRAWDZIWĄ WARTOŚĆ CZASU

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

gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością.

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

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

The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection | plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław, Poland | +48 71 72 73 100 | hotel@thebridgewroclaw.pl | 
www.thebridgewroclaw.pl
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K A ROLI NA 
NOWOTCZ Y ŃSK A: 
MUZYK A KLASYCZ NA 
JEST KOLOROWA!

JAK ZOSTAĆ DYREKTORKĄ ORKIESTRY I NIE STRACIĆ PASJI DO 
MUZYKI? O TYM I O PLANACH ELBLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ 
ROZMAWIAMY Z JEJ DYREKTORKĄ – KAROLINĄ NOWOTCZYŃSKĄ.

Kuba Wejkszner: Cześć, Karolina.
Karolina Nowotczyńska: Cześć, Kuba.

Miło mi Cię tu powitać w naszym 
internetowym studiu tym razem, ale 
wierzę też, że kiedyś nam się uda spotkać 
w realu. Jestem pod wielkim wrażeniem 
Twoich osiągnięć i chyba właściwie 
od tego chciałbym zacząć naszą 
rozmowę. Jak to jest przed trzydziestką 
zostać dyrektorką Elbląskiej Orkiestry 
Kameralnej?
Tak, przed trzydziestką. Został mi niecały 
rok. Dyrektorem jestem już co prawda od 2,5 
roku, także minęło już trochę czasu. Niełatwo 
na pewno pod tym względem, że nie miałam 
żadnego wykształcenia ani doświadczenia. 
Przyznaję, że mi się trochę poszczęściło. Po-
czątki były trudne, lecz bezustannie staram 
się rozwijać - zapisałam się na przykład na 
studia menedżerskie, aby zdobyć większą 
wiedzę. Z drugiej strony, jest to naprawdę 
bardzo satysfakcjonująca praca. Sprawia mi 
ona dużo frajdy! To, co mnie najbardziej chy-
ba cieszy to to, że jestem dyrektorem bardziej 
koleżeńskim. Wraz z współpracownikami 
zachowaliśmy przyjacielskie relacje i dzięki 
temu muzycy mówią mi o swoich potrzebach 
bez żadnych zahamowań. Ponadto z uwagi na 
fakt, że sama grałam w tej orkiestrze – zwy-
kle wiem jakie są oczekiwania artystów. Nie 
ma między nami żadnych spięć. Generalnie, 
dogadujemy się jako grupa i to jest w tym 
wszystkim najfajniejsze

Praca administracyjna nie zabiła w Tobie 
duszy artystki?
Oj nie, zdecydowanie. Gra nadal jest moim 
priorytetem. Co prawda, w orkiestrze gram 
teraz mniej, bo to jest bardzo czasochłonne 
zajęcie i nie dałabym rady grać każdego kon-
certu, ale staram się rozwijać samodzielnie 
– gram koncerty solowe i kameralne.

I powstała też z tego płyta z Orkiestrą 
Kameralną. W jaki sposób chcieliście 
odświeżyć utwory, które już od setek lat 
są w obiegu?
Jest to pomysł Marcina Zdunika, genialnego 
wiolonczelisty, który już od dawna lubuje 
się w nowych aranżacjach różnych utwo-
rów. “Zabiera” skrzypkom i altowiolistom 
różne dzieła i utwory, by wykonywać je na 
wiolonczeli. Ubolewa nad tym, że Mozart 
nie napisał żadnego koncertu wiolonczelo-
wego i stąd jego zainteresowanie symfonią 
koncertującą, która w oryginalne grana jest 
przez skrzypce i altówkę. Dopiero niedawno 
pojawił się pomysł, żeby ten utwór nagrać. 
Według naszej najlepszej wiedzy jest to 
pierwsze takie nagranie na świecie! W Pol-
sce na pewno!



M U Z Y K A  K L A S Y C Z N A  J E S T  K O L O R O W A !

Z U WAGI NA FA KT, 
Ż E SA M A GR A Ł A M 
W T E J OR K I E ST R Z E – 
Z W Y K L E W I E M JA K I E SĄ 
O CZ EK I WA N I A A RT YST ÓW.

Zakładamy, że to jest pierwsza na 
świecie również w takim razie, w pełni 
egocentryzmu.
Tak jest. <śmiech>

Przesłuchałem części tych utworów 
i wydaje mi się, że to ciekawe w tym 
jest to, że te wszystkie skoczne melodie 
Mozarta, bardzo uśmiechnięte, czasami 
nawet banalne, dzięki wiolonczeli 
zyskują jakiegoś takiego rodzaju głębię, 
przynajmniej w moim odczuciu.
Tak! Zdecydowanie! W tej symfonii w ogóle, 
moim zdaniem, altówka troszeczkę ginie. 
Ma taki rejestr, który się nie wybija. Wio-
lonczela natomiast, paradoksalnie, mimo 
że jest niżej, brzmi jaśniej, ale też i głębiej 
jednocześnie. Brzmienie jest bardziej ko-
lorowe jak dla mnie. Myślę, że było warto. 
Podobna sytuacja jest z tym duetem, któ-
ry nagraliśmy. Też tam jest partia altówki 
oczywiście i też to moim zdaniem brzmi cie-
kawie. Oczywiście, nie chcemy tutaj się wy-
mądrzać i poprawiać Mozarta, to jest moje 
subiektywne odczucie.

Mozarta już nie ma, więc już nawet się 
nie przyczepi do tego.
Dokładnie. <śmiech>

Jeżeli chodzi o twoje takie plany 
artystyczne, jak w co teraz chciałabyś 
włożyć swoje dłonie, co widzisz  
przed sobą?
Chciałabym, jak wspomniałam, rozwijać 
swoje solowe granie, mam teraz w perspek-
tywie kilka koncertów z różnymi orkiestra-
mi, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. 
Miejmy nadzieję, że pandemia nie pokrzyżu-
je mi planów!

Jeżeli chodzi o samą orkiestrę, jakie są 
plany w związku z tym projektem? Jest 
to bardziej zaawansowany projekt i nie 
tylko artystyczny pomysł dla Ciebie.

Tak, staramy się teraz oczywiście skupić na 
promocji tej płyty. Dostępna jest obecnie 
w Empiku, co chwilę otrzymujemy pozytyw-
ne recenzje. Ostatnio nawet radio BBC nas 
puszczało, także myślę, że warto było całe 
przedsięwzięcie rozpocząć. A jeżeli chodzi 
o same działania orkiestry, organizujemy 
właśnie festiwal Elbląg Music Masterclass, 
który odbędzie się w lipcu najprawdopodob-
niej. Odbędą się koncerty, konkurs i kursy 
dla młodych instrumentalistów oraz dyry-
gentów, w których nagrodą będzie koncert, 
występ z naszą orkiestrą. Uważam, że nie ma 
czegoś takiego w Polsce. Jeśli organizowane 
są kursy, to nie przez orkiestry. Mam nadzie-



3 0 – 3 1 L U D Z I E  /  P E O P L E

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

M UZ Y K A K L A SYCZ NA J E ST 
TA K KOL OROWA! J E ST W I ELE 

RÓŻ N YCH J EJ RODZA JÓW, 
W I ĘC K A ŻDY NA PEW NO 

Z NA J DZI E COŚ DL A SI EBI E. 

ję, że będziemy ewenementem i sprowadzimy dużo róż-
nych młodych artystów, dzięki czemu Elbląg stanie się 
kulturalnym  ośrodkiem, przynajmniej Północnej Polski. 
Z tego co wiem, w tym regionie nie ma takich wydarzeń, 
więc warto to przedsięwzięcie zainicjować.

Jasne, szczególnie biorąc pod uwagę, że orkiestra 
z Elbląga jest cytowana przez BBC, więc…
<śmiech>

Jest to jakiegoś rodzaju osiągnięcie. A jak to jest 
u Ciebie? Czego słuchasz na co dzień?
Praktycznie w ogóle nie słucham muzyki klasycznej, bo po 
prostu nie mam do tego cierpliwości. Nie wiem, nie potrafię 
tego wyjaśnić, ale jak już gram i tworzę, to muszę odreago-
wać i zazwyczaj jest to muzyka rozrywkowa – pop, latino. 
Muszę się zrelaksować. Muzyka, której słucham, musi słu-
żyć do tego, żeby rozluźniać, a nie żeby ją analizować.

W takim razie, czy jaki jest klucz do słuchania 
muzyki klasycznej? Wiem, że dużo ludzi chciałoby 

zacząć swoją przygodę z tym gatunkiem, tylko nie 
mogą przebić się przez niekiedy trudność muzyki 
klasycznej.
To trudne pytanie. Najlepiej rozpocząć od bardziej przy-
stępnych utworów. Muzyka klasyczna jest tak kolorowa! 
Jest wiele różnych jej rodzajów, więc każdy na pewno 
znajdzie coś dla siebie. Trzeba dobrze poszukać i znaleźć 
coś, co się komuś podoba. Myślę, że nie warto zaczynać 
od muzyki współczesnej, lepiej pójść w stronę klasycy-
zmu i romantyzmu, ewentualnie baroku. Barok jest pięk-
ny po prostu! Od tego trzeba zacząć, a dopiero potem się 
rozwijać dalej.

No zawsze można też zacząć pana Cage’a i po prostu 
posłuchać kilku minut ciszy.
No tak. <śmiech>

W takim razie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. 
Dowiedziałem się wiele, mam nadzieję, że nasi 
słuchacze, czytelnicy czy ktokolwiek, kto będzie to 
oglądał – również. Rozumiem, że płyta jest dostępna 
wszędzie?
Tak, na naszej stronie www.eok.elblag.eu/ przede wszyst-
kim, ale także w Empiku.

Zapraszamy zatem do Elbląga, na konkurs. Może 
też się zgłoszę, jeszcze na razie nie mam żadnego 
konkretnego pomysłu i nie gram na żadnym 
instrumencie, ale może się nauczę do tego momentu.
Zawsze można zacząć dyrygować, tego nie słychać. 
<śmiech>

Dokładnie. Do zobaczenia w takim razie!
Dzięki, do zobaczenia.   
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  Czesanie i stylizacje
  Diagnoza skóry głowy i włosów
  Koki i upięcia

  Strzyżenie damskie i męskie
  Koloryzacje / dekoloryzacje
  Rytuały pielęgnacyjne włosów

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

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

   tel. 780 107 920 & 22 290 41 80



ączny koszt zagospodarowania Domu 
Zdrojowego wyniósł blisko 27 milionów 
złotych. Środki pochodziły z budżetu 

miasta Gdańska oraz Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Dom Zdrojowy jest 
nadmorską filią Hevelianum, przeznaczoną 
na edukację ekologiczną.

- Cieszę się, że budynek został tak pięknie 
zaadoptowany. Dom Zdrojowy jest sercem 
Brzeźna – mówił w gudniu, podczas otwarcia 
Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.

DOM ZDROJOW Y 
ODR ESTAU ROWA N Y

G D A Ń S K3 2 – 3 3

TEKST Dariusz Wołodźko   ZDJĘCIA Mat. Prasowe

W POŁOWIE GRUDNIA UROCZYŚCIE OTWARTO ODRESTAUROWANY 
DOM ZDROJOWY W BRZEŹNIE. OD POCZĄTKU ROKU ODBYWA 
SIĘ W NIM REGULARNA DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA 
W RAMACH NADMORSKIEJ FILII HEVELIANUM.

Ł DLA MŁODSZYCH,  
STARSZYCH I RODZIN
Działalność programowa została zorganizowa-
na według miesięcy tematycznych, np. styczeń 
jest miesiącem bez plastiku, marzec – miesią-
cem Morza Bałtyckiego, a październik – mie-
siącem zwierząt. Naturalną przestrzenią do 
prowadzenia lekcji o przyrodzie będzie pobliski 
park, który również przeszedł metamorfozę.

Oferta jest adresowana nie tylko do szkół. 
Warsztaty, spotkania, debaty, wydarzenia 

plenerowe – coś dla siebie mogą znaleźć tu 
także dorośli oraz rodziny z dziećmi. 

OPOWIEŚCI Z BRZEŹNA
Raz na dwa miesiące w Domu Zdrojowym 
będą odbywać się spotkania z cyklu „Opowie-
ści z Brzeźna”. Pierwsze odbyło się 20 stycz-
nia, a transmitowano je na Facebooku i YouTu-
be Hevelianum oraz na stronie Gdansk.pl. 
W dyskusji zatytułowanej „Dzielnice – nasze 
małe ojczyzny” wzięli udział: Jacek Górski ze 
Stowarzyszenia Opowiadacze Historii, Nata-
lia Koralewska z Fundacji Palma, Dorota Kuś, 
miłośniczka Brzeźna oraz Barbara Sroka z In-
stytutu Kultury Miejskiej. Dyskusję prowadził 
Jan Daniluk, historyk Hevelianum. Kolejne 
spotkanie już w marcu.

A MOŻE URODZINY  
DLA DZIECKA?
Od kilku lat Hevelianum umożliwia organiza-
cję urodzin tematycznych dla dzieci w swoich 
przestrzeniach na Górze Gradowej. Oferta 
przygotowana została także dla Domu Zdro-
jowego. Od stycznia do marca są to urodzi-
nowe „Ekozagadki” w pracowni, gdzie dzieci 

 Dom Zdrojowy to serce nadmorskiego Brzeźna, Fot. Grzegorz Mehring
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wcielają się w detektywów rozwiązujących 
tajemnice przyrody. Od kwietnia urodziny 
organizowane będą również na terenie par-
ku przy Domu Zdrojowym. Informacje orga-
nizacyjne i cennik znajdują się pod adresem 
www.hevelianum.pl/urodzinki .

NOCLEGI I RESTAURACJA
Oprócz części edukacyjnej, tworzonej 
przez dwie pracownie, w Domu Zdrojo-
wym znajdują się także sale konferencyjne 
z możliwością wynajmu oraz miejsca nocle-
gowe. W budynku działa również Restaura-
cja Zdrojowa i znajdują się miejsca noclego-
we. Więcej informacji o ofercie placówki: 
www.hevelianum.pl/domzdrojowy.   

ENGLISH

DOM ZDROJOWY IN GDAŃSK 
RESTORED

In the middle of December, an official 
restoration of Dom Zdrojowy in Brzeźno took 
place. Since the beggining of the year, there 
is a regular activity there as it is Hevelianum’s 
coastal branch.

The total sum of Dom Zdrojowy resto-
ration was almost 27 million PLN. Those 
funds came from city’s budget and Nation-
al Local Investment Fund. Dom Zdrojowy 
is a Hevelianum branch suited for ecolog-
ical education.

We’re happy that this building was so 
well adapted. Dom Zdrojowy is the heart 
of Brzeźno! – said Piotr Grzelak, vice-pres-
ident of Gdańsk in December during open-
ing ceremony.

FOR YOUNGER, OLDER  
AND FAMILIES
Activities were created in according to the-
matical months. For example, January is 
a month without plastic, March is a Baltic 
Sea month, October is an animal month. 

D O M  Z D R O J O W Y  O D R E S T A U R O W A N Y

It’s a natural space to teach about nature, 
thanks to nearby park, that changed as well.
The offer is addressed not only for schools. 
Workshops, meetings, debates, outdoor ac-
tivities – everyone can find something for 
themselves here, adults and families with 
children as well.

STORIES FROM BRZEŹNO
Once or twice a month, there will be meet-
ings from “Stories of Brzeźno” cycle. The 
first one took place on January 20th, and 
was transmitted on Hevelianum Facebook 
and Youtube profiles and on Gdansk.pl. 
Many guests participated in “District – our 
small homeland”. Among others – Jacek 
Górski from History Tellers Society, Natalia 
Koralewska from Palma Foundation, Dorota 
Kuś – Brzeźno enthusiast and Barbara Sroka 
from Institute of City Culture. Discussion 
was hosted by Jan Daniliuk, Hevelianum his-
torian. The next meeting is in March.

 Po zmroku Dom Zdrojowy zyskał świetlną iluminację, Fot. Grzegorz Mehring

OR MAYBE A BIRTHDAY 
FOR A CHILD?
For a few years now, Hevelianum is a place 
to organize thematical birthdays for kids 
in spaces at Góra Gradowa. The offer was 
prepared for Dom Zdrojowy as well. From 
January to March, the theme of birthdays is 
“Eco-puzzles”, where kids can become de-
tectives trying to solve the mysteries of na-
ture. From April, there Hevelianum will also 
organize birthdays at the park next to Dom 
Zdrojowy. All the information and prices 
are here - www.hevelianum.pl/urodzinki.

LODGING AND RESTAURANT
Independently from educational part of 
two workshops, there are also conference 
rooms and lodging spaces at Dom Zdro-
jowy. There is also a Zdrojowa Restaurant 
there. More information about Dom Zdro-
jowy can be found at  www.hevelianum.pl/
domzdrojowy.   

 Dom Zdrojowy z lotu ptaka, Fot. Hevelianum  Tak prezentuje się odnowiony budynek od strony plaży, Fot. Grzegorz Mehring



powszechnianie czytelnictwa w na-
szym mieście jest jednym z najważniej-
szych zadań kulturalnych Gdańska. 

Dlatego tak ucieszyło nas zaproszenie do 
aplikowania do sieci Miast Kreatywnych 
UNESCO w dziedzinie literatury, które otrzy-
maliśmy z Wilna i zauważenie czytelniczej 
aktywności Gdańska. Wspieranie literatu-
ry w Gdańsku ma teraz szanse także zostać 
osadzone w ramach międzynarodowej sieci 
– mówi Barbara Frydrych, dyrektor Biura 
Prezydenta Gdańska  ds. Kultury.

DZIAŁANIA ROZWIJAJĄCE 
CZYTELNICTWO
Gdański Program Rozwoju Czytelnictwa, 
modernizacja filii bibliotecznych, cztery 
książkomaty i kolejne w planach – to tylko 

G D A Ń S K3 4 – 3 5

TEKST Marta Formella  ZDJĘCIA Mat. Prasowe

SIEĆ MIAST KREATYWNYCH UNESCO OBEJMUJE SIEDEM DZIEDZIN KREATYWNOŚCI: LITERATURĘ, MUZYKĘ, FILM, 
RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I SZTUKĘ LUDOWĄ, WZORNICTWO, GASTRONOMIĘ ORAZ SZTUKĘ MEDIÓW. DO SIECI MIAST 
LITERATURY UNESCO NALEŻY 39 MIAST Z CAŁEGO ŚWIATA. TERAZ SZANSĘ NA DOŁĄCZENIE DO TEGO GRONA MA GDAŃSK.

JESZCZE BARDZIEJ  
LITERACKI GDAŃSK

niektóre z działań rozwijających czytelnictwo 
wśród mieszkańców miasta. 

Zwiększenie aktywności kulturalnej 
mieszkańców i uczestnictwa w kulturze m.in. 
poprzez programy upowszechniające czy-
telnictwo określono już w Strategii Rozwoju 
Miasta Gdańska „Gdańsk 2030” i w celach 
operacyjnych na rok 2023. Stąd zaangażo-
wanie w działania wspierające twórców, bi-
blioteki, organizatorów wydarzeń kultural-
nych, kameralne księgarnie rozliczające się 
w Gdańsku, a przede wszystkich czytelników 
i ich dostęp do literatury.

PEŁNOMOCNIK DO  
SPRAWA LITERATURY
O tytuł Miasta Literatury UNESCO Gdańsk 
postara się w  2023 roku. Już dziś m.in. 

do tego zadania ustanowiono Marcina 
Hamkało Pełnomocnikiem Prezydenta 
Miasta Gdańska ds. programu Gdańsk 
Miasto Literatury. Pełnomocnik zajmie 
się koordynowaniem procesu aplikacji 
do sieci Miast Kreaty wnych, ale też ini-
cjowaniem, koordynowaniem, monito-
rowaniem i  popularyzowaniem działań 
upowszechniających czytelnictwo oraz 
wspierających twórczość literacką w na-
szym mieście.

Dr Marcin Hamkało doświadczenie 
zdobywał jako menadżer kultury, nauczy-
ciel akademicki, poeta i literaturoznaw-
ca. Obecnie zatrudniony jest w Gdańskiej 
Galerii Miejskiej, gdzie zajmuje się przygo-
towaniem nowej funkcji dla zabytkowego 
Zespołu Sierocińca.

U

  Wyremontowana Biblioteka Morenowa przy ulicy Wyrobka, Fot. Dominik Paszliński
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SIEĆ MIAST KREATYWNYCH 
UNESCO
Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO 
został utworzony w 2004 r., aby wspierać 
współpracę miast, które uznają kreatywność 
i  rozwój przemysłów kulturalnych jako stra-
tegiczny czynnik zrównoważonego rozwoju. 
Celem programu jest zwiększenie świadomo-
ści społecznej na temat znaczenia kultury i jej 
potencjału w różnych dziedzinach życia spo-
łecznego, sprzyjanie powstawaniu innowacyj-
nych centrów kreatywności, dóbr oraz usług 
kulturalnych, a także zwiększanie dostępu 
i uczestnictwa w kulturze.   

ENGLISH

EVEN MORE LITERACY  
IN GDAŃSK

The UNESCO Creative Cities Network is involved 
in seven areas of creativity – literature, music, 
film, artistic handcraft and folk art, design, gas-
tronomy and media art. UNESCO Literature Cities 
Network has 39 members around the world. Now, 
Gdańsk has a chance to join them.

Popularization of reading in our city is one of 
the Gdańsk most important cultural tasks. 
That’s why, we were pleased to receive an 
invitation to join UNESCO Creative Cities 
network in literature from Wilno and notic-
ing Gdańsk reading activity. Supporting 

  Marcin Hamkało, Pełnomocnik Prezydenta ds. programu Gdańsk Miasto Literatury, Fot. Krzysztof Zatycki

Gdańsk. Increasing the cultural activity of 
residents by propagating reading was a part 
of Gdańsk Development Strategy “Gdańsk 
2030” and operational goal for 2023. That’s 
why it all happened – engaging in activities 
supporting the creators, libraries, organiz-
ing cultural events, small bookshops set-
tling in Gdańsk and most importantly – giv-
ing readers easy access to literature.

LITERATURE 
REPRESENTATIVE
Gdańsk will fight for UNESCO City of 
Literature title in 2023. Marcin Hamkało be-
came a Mayor’s Representative for Gdańsk 
City of Literature program. Representative 
will coordinate the process of Creative Cities 
application, but also monitor and popular-
ize all the activities connected to reading 
and supporting creative writing in our city. 
Marcin Hamkało PhD gained his experience 
as culture manager, academic teacher, poet 
and literary scholar. He is currently em-
ployed at Gdańsk City Gallery, where he is 
overseeing the preparation of new function 
for historic Zespół Sierocińca.

UNESCO CREATIVE CITY 
NETWORK
UNESCO Creative City Network program 
was created in 2004 to support the partner-
ship of the cities that considered creativity 
and culture industry as one of the strategic 
factors of balanced development. The goal 
of the program is to increase the social un-
derstanding of culture and its potential in 
many aspects of social life, such as helping 
to create an innovative creative centers, 
goods and cultural service, while increasing 
an access for culture participation as well.   

literature in Gdańsk has a chance to be-
come a part of international network – said 
Barbara Frydrych from Gdańsk Mayor of-
fice, responsible for culture initiatives.

PRO-READING ACTIVITIES
Program for Reading Development in 
Gdańsk, modernization of libraries, four 
book-mats and many more in plans – those 
are just some of the activities that support 
the development of reading among people of 

J E S Z C Z E  B A R D Z I E J  L I T E R A C K I  G D A Ń S K

  Książkomaty stoją już przy czterech gdańskich bibliotekach, Fot. Grzegorz Mehring
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FERIE ZIMOWE JUŻ NA PROGU. JAK CO ROKU, KAŻDY LICZY NA TO, ŻE BĘDZIE MÓGŁ SPĘDZIĆ TEN CZAS 
W KLIMATYCZNYM MIEJSCU, KTÓREGO PIĘKNEM BĘDZIE MOŻNA CIESZYĆ SIĘ NIEZALEŻNIE OD POGODY, A PO 
DNIU PEŁNYM ATRAKCJI – WYPOCZĄĆ W KOMFORTOWYCH WARUNKACH. NA PIERWSZĄ MYŚL OD RAZU 
PRZYCHODZI KRÓL POLSKICH FERII – ZAKOPANE. NIEKTÓRZY DECYDUJĄ SIĘ JEDNAK NA RÓWNIE CIEKAWE 
KIERUNKI, KTÓRE ZIMĄ POTRAFIĄ BYĆ WYJĄTKOWO UROKLIWE, CZYLI TRÓJMIASTO I MAZURY.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

NA KRUPÓWKI!
Zacznijmy jednak klasycznie… Chyba niko-
go nie zdziwi fakt, że Zakopane jest jednym 
z najchętniej odwiedzanych przez turystów 
polskich miast w okresie zimowym. Jego uli-
ce tętnią życiem za dnia i w nocy, choć także 

PROPOZYCJE NA ZIMOWY WYPOCZYNEK W POLSCE

    JEDZIEMY
NA FERIE!

romantycy znajdą idealny moment na na-
strojowy spacer „tylko we dwoje”. To oczy-
wiście również cel miłośników wszelkich 
sportów zimowych – zjazd z Kasprowego 
to dla wielu obowiązkowy punkt programu 
w sezonie zimowym.

 
HOTEL AQUARION  
FAMILY & FRIENDS
Nowoczesny wystrój z  wykorzystaniem 
regionalnych akcentów, zapierający dech 
w piersiach widok na polskie góry, odpręża-
jąca Strefa Relaksu i aż 136 przestronnych 



korzystać z wybudowanych w nich prywat-
nych saun, a do lokum dostaną się bezpo-
średnio za pomocą windy. Wypoczynek 
najmłodszych uatrakcyjni natomiast spe-
cjalny kącik zabaw. Dodatkowym udogod-
nieniem dla hotelowych Gości jest także 
podziemny garaż.

Z Tatrzańskiej Ostoi szybko przetrans-
portujemy się do najciekawszych części 
Zakopanego i okolicznych miejscowości. 

pokoi – tak w skrócie można opisać eksklu-
zywny, 4-gwiazdkowy Hotel Aquarion Fa-
mily & Friends. Jest to jedyny taki obiekt 
w Zakopanem, zaprojektowany z myślą o na-
wet bardzo licznych rodzinach i komplekso-
wo dostosowany do rozmaitych potrzeb wy-
poczynkowych.

Niewątpliwym atutem hotelu Aquarion 
– poza komfortowym wypoczynkiem 
w kompletnie wyposażonych pokojach – 
jest bezpośrednie połączenie specjalnie 
zaprojektowanym korytarzem z Aqua Park 
Zakopane, dostępnym dla gości przez cały 
rok. Kąpiel w basenach termalnych z wi-
dokiem na zaśnieżony Giewont to jedna 
z głównych atrakcji zimowego wypoczyn-
ku w Aquarionie.

W strefie SPA hotelu dostępne są również 
rozgrzewające sauny, gabinety masażu i pie-
lęgnacji oraz nowoczesna siłownia, która 
pomoże miłośnikom aktywności fizycznej 
utrzymać optymalną formę nawet podczas 
ferii. Także najmłodsi znajdą dla siebie wiele 
atrakcji w Aquarion. Niezapomniane prze-
życia czekają ich w bajecznej Sali Zabaw ze 
specjalnym programem animacji dla dzieci.
 www.hotelaquarion.pl

 
APARTAMENTY  
TATRZAŃSKA OSTOJA
Chcąc udać się w nieco bardziej dyskret-
ne, ale wciąż bardzo dobrze skomuniko-
wane miejsce, w którym można cieszyć 
się bliskością zakopiańskich lasów, war-
to zwrócić uwagę Tatrzańską Ostoję. Jest 
to nowoczesny kompleks 28 luksusowych 

apartamentów, ulokowany w klimatycznej, 
cichej części miasta, idealny na pobyty ro-
dzinne lub wyjazd z przyjaciółmi, łączący 
kameralną atmosferę z wysokimi standar-
dami wypoczynkowymi.

Każdy pokój w Tatrzańskiej Ostoi jest 
w pełni wyposażony (wraz z kuchnią, któ-
ra znajduje się w każdym z apartamentów). 
Dodatkowo, Goście przeby wający w po-
mieszczeniach VIP mogą bez ograniczeń 

J E D Z I E M Y  N A  F E R I E !

N I EWĄT PL I W Y M  AT U T E M 
HO T E LU  AQUA R IO N  – 
P OZ A  KOM F ORT OW Y M 
W Y P O C Z Y N K I E M 
W   KOM PL E T N I E 
W Y P O SA Ż O N YC H 
P OKOJAC H  –  J E S T 
B E Z P O Ś R E D N I E 
P O Ł ĄC Z E N I E 
S PE C JA L N I E 
Z A PROJ E KT OWA N Y M 
KORY TA R Z E M  Z   AQUA 
PA R K  Z A KOPA N E .

http://www.hotelaquarion.pl
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Niedaleko obiektu znajduje się rejon Kaspro-
wego Wierchu (jedyny ośrodek wysokogór-
ski w Polsce) oraz nowa stacja narciarska 
„Suche”, w skład której wchodzi m.in. czar-
na trasa FIS. Miłośnicy wędrówek lub kuli-
gów mogą za to skorzystać z licznych szla-
ków, które rozciągają się dookoła hotelu. 
Warto również skorzystać z oferty mieszczą-
cych się nieopodal Term Chochołowskich.
 www.tatrzanskaostoja.pl

 
A MOŻE NAD MORZE?
Coraz częściej to właśnie Pomorze jest re-
gionem, w który udajemy się na zimowy wy-
poczynek. Zimowa sceneria Bałtyku urzeka 
wielu miłośników przyrody.

W czasie ferii szczególnie warto odwie-
dzić Trójmiasto. Jego bogactwo historycz-
ne i kulturowe zachwyca na każdym kro-
ku – niezależnie od tego, czy ogrzewa nas 
30-stopniowy upał, czy na naszych głowach 
delikatnie kładą się puszyste płatki śniegu.

HOTEL RÓŻANY GAJ
Mieszczący się w  Gdyni 4-gwiazdkowy 
ośrodek znajduje się zaledwie 100m od 
sięgającego po horyzont morza, którego 

bezkres można bez przeszkód podziwiać 
z okien i tarasu hotelu. Obiekt jest także 
dobrze skomunikowany z centrum miasta, 
co czyni tę okolicę komfortową zarówno 
dla osób lubiących klimaty urban style, 
jak i tych preferujących pozostać z dala od 
ulicznego zgiełku.

39 nowoczesnych, w pełni wyposażo-
nych pokoi, gwarantuje przebywającym 
w nich Gościom jakościowy wypoczynek 
w kameralnej, spokojnej atmosferze. Z do-
datkowych udogodnień, osoby rezerwują-

ce pobyt w Różanym Gaju mogą korzystać 
z klimatycznej Strefy Relaksu, w skład któ-
rej wchodzi basen rekreacyjny, odprężają-
ce jacuzzi oraz regeneracyjne sauny.

Różany Gaj posiada certyfikację „Hotel 
Przyjazny Rodzinie”. Oznacza to, że obiekt 
jest w pełni przystosowany do pobytu na-
wet tych najmłodszych Gości, oferując tym 
samym rodzicom i opiekunom szereg udo-
godnień, które pozwolą im w pełni cieszyć 
się z wypoczynku.

 www.rozanygaj.pl

M I E S Z C Z ĄC Y  S I Ę  W   GDY N I 
4 - GW I A Z DKOW Y  O Ś RODE K 
Z N A J DUJ E  S I Ę  Z A L E DW I E  10 0M 
OD  S I Ę G A JĄC E G O  P O  HORY Z O N T 
MOR Z A ,  KT ÓR E G O  B E Z K R E S  MOŻ N A 
B E Z  PR Z E S Z KÓD  P ODZ I W I AĆ 
Z   OK I E N  I   TA R A S U  HO T E LU. 

http://www.tatrzanskaostoja.pl
http://www.rozanygaj.pl
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ZIMOWE MAZURY
Mazury szczyt popularności przeżywają latem, ściąga-
jąc miłośników żeglarstwa i sportów wodnych, niemniej 
warto odkryć ich wyjątkowy, zimowy urok. Poza fascy-
nującą przyrodą w zimowej scenerii i ciekawymi wy-
darzeniami, jak np. wyścigi bojerów na skutym lodem 
jeziorze, to destynacja idealna na wyciszenie i regene-
rację, jeśli nie przepadamy za tłumami wczasowiczów.
 
HOTEL MIKOŁAJKI  
LEISURE & SPA
To jeden z najpiękniej położonych hoteli w Polsce, 
zlokalizowany na specjalnie wybudowanej Ptasiej 
Wyspie na środku Jeziora Mikołajskiego. Fenomenal-
ne widoki wchodu i zachodu słońca stanowią jedną 
z głównych atrakcji hotelu, często uwiecznianą na pa-
miątkowych zdjęciach.

Pięciogwiazdkowy hotel oferuje 100 komfortowych 
pokoi, w tym luksusowe apartamenty z prywatnym wyj-
ściem na keję i penthouse z panoramicznym widokiem 
na jezioro. Szeroka oferta atrakcji obejmuje SPA ze stre-
fą basenową, saunami i gabinetami kosmetycznymi, 
salę fitness, klub After Dark z kręgielnią, dwie restaura-
cje oraz kącik zabaw dla dzieci.

Hotel znany jest również ze świetnej kuchni i autor-
skich bufetów śniadaniowych, na których znajdują się 
wędliny z hotelowej wędzarni, własne konfitury i prze-
twory oraz oczywiście, obowiązkowo na Mazurach, wy-
bór ryb z lokalnych jezior.

Malownicza okolica hotelu zachęca do spędzania 
czasu na świeżym powietrzu – to doskonały teren do 
spacerów,  nordic walking czy wypróbowania nart 
biegowych.
 www.hotelmikolajki.pl  

 

T O  J E DE N  Z   N A J PI Ę K N I E J 
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PRZERWA ŚWIĄTECZNA, NOWY ROK I ZBLIŻAJĄCE SIĘ FERIE SPRZYJAJĄ WYJAZDOM W MIEJSCA, 
KTÓRE KUSZĄ CAŁĄ GAMĄ PRZERÓŻNYCH ZIMOWYCH ATRAKCJI. NAJWAŻNIEJSZE, BY DOSTARCZYĆ 

ROZRYWKI ZARÓWNO MIŁOŚNIKOM MOCNYCH WRAŻEŃ, JAK I TYM, KTÓRZY OD SZALEŃSTWA 
W ŚNIEGU WOLĄ PODZIWIANIE PIĘKNYCH WIDOKÓW BIAŁEGO KRAJOBRAZU.

odkarpacie zimą oferuje niezliczoną 
ilość atrakcji, niezależnie od tego, czy 
jest się fanem długich pieszych wycie-

czek po ośnieżonych szlakach, zwiedzaniu 
urokliwych miasteczek w poszukiwaniu histo-
rii i ciekawych zabudowań czy może kuligów 
zwieńczonych ogniskiem. Nawet najwięksi 
maruderzy, kręcący nosem na niskie tempe-
ratury czy przeludnione stoki, nie będą w sta-
nie odmówić przejazdu zabytkową kolejką 
wśród oprószonych śniegiem drzew czy zjaz-
dem na nartach, w troszkę innym stylu, niż 
ten z tradycyjnego stoku narciarskiego.

  
KOLEJKĄ PRZEZ  
OŚNIEŻONY LAS
Bieszczadzka Kolejka Leśna przyciąga tu-
rystów z całej Polski niezależnie od pory 

P

 fot. Krystian Kłysewicz
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roku. Historia tej wąskotorowej „biesz-
czadzkiej ciuchci” sięga końca XIX wieku, 
kiedy to transport kolejowy zdobywał co-
raz większą popularność. Linie kolejowe 
normalnotorowe, których rozstaw wynosi    
1435 mm nie były przystosowane do obsłu-
gi ruchu lokalnego, co zmieniło się w 1887 
roku w  Paryżu, na Światowej Wystawie 
Techniki. To właśnie tam francuski kon-
struktor Paul Decauville zaprezentował 
kolej polową o  prześwicie 600-760 mm, 
która dzięki swojej uproszczonej kon-
strukcji generowała bardzo małe koszty 
budowy. Właśnie na ten typ rozwiązania 
zdecydowano się wykorzystać na biesz-
czadzkim terenie.

Trasa Nowy Łupków-Cisna została 
oddana do użytku w  1898 roku, sześć lat 
później do użytku oddano linię Cisna-

-Beskid. Bieszczadzka kolejka przetrwała 
dwie wojny, niepewne czasy PRL-u i cią-
gnące się latami modernizacje. Dzięki 
zaangażowaniu miłośników leśnego 
transportu wąskotorowego, w  1997 roku, 
po kilku przerwach, uruchomiono po-
nownie ruch turystyczny. Obecnie, dzię-
ki Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Le-
śnej, „bieszczadzka ciuchcia” kursuje na 
dwóch trasach – liczącej 9 kilometrów 
Majdan-Balnica oraz 11-kilometrowej Maj-
dan-Przysłup. Zimowe kursy w  nadcho-
dzącym roku odbywać się będą na trasie 
Majdan-Balnica w środy i soboty, od poło-
wy stycznia do końca lutego. Dzięki temu 
nietypowemu kuligowi, turyści mogą 
podziwiać ośnieżone bieszczadzkie lasy 
z bliska, a półotwarte wagony pozwalają 
na ogrzanie się trakcie podróży.

ZIMOWE 
ATRAKCJE 
NA PODKARPACIU



 Wschód Słońca na Połoninie Wetlińskiej, fot. Krzysztof Koczera

 Tarnica, fot. Radosław Wierzbiński

jeźdźców. Jednym z ośrodków, który oferuje 
całoroczną jazdę jest Ludowy Klub Jeździec-
ki Zabajka w Głogowie Małopolskim, znajdu-
jący się kilkanaście kilometrów od Rzeszo-
wa. Klub organizuje między innymi ferie dla 
młodzieży połączone z kursem jeździeckim. 
Siodło można zamienić także na sanie i spę-
dzić czas na kuligu na jednej z urokliwych 
podkarpackich tras.

Poza kuligami, na trasach w Bieszcza-
dach czy w Beskidzie Niskim spotkać można 
także psie zaprzęgi. W takich wyścigach bio-
rą udział zawodnicy, nazywani maszerami, 
którzy ścigają się po zaśnieżonych trasach 
ciągnięci przez psie zaprzęgi, liczące zazwy-
czaj od kilku do nawet kilkunastu psów ras 
takich jak husky syberyjski, alaskan mala-
mute czy samojed. Jednymi z najpopular-
niejszych wyścigów psich zaprzęgów są te or-
ganizowane w wsi Lutowiska. W niektórych 
miejscach organizowane są także wycieczki, 
które obejmują obejrzenie sprzętu, ognisko 
i przejażdżkę psim zaprzęgiem pod czujnym 
okiem instruktora. 
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NARTY W NIETYPOWYM 
STYLU
Coraz większą popularnością wśród miło-
śników mocnych, zimowych wrażeń cieszą 
się niekonwencjonalne wyczyny na nartach. 
Jednym z nich jest snowgliding, pochodząca 
z Bieszczad wariacja na temat speed ridingu, 
który zaliczany jest do sportów ekstremal-
nych. Speed riding jest bardzo dynamicz-
nymi zjazdami i  skokami w dół stromych 
stoków, w czym pomaga małe skrzydło pa-
ralotni. Snowgliding natomiast, którego au-
torem jest instruktor Wacław Kuzło, to sport 
dla każdego. Wykorzystując ten sam sprzęt 
co do speed ridingu, czyli narty i skrzydło, 
snowglider pokonuje trasę w  wybranych 
przez siebie kierunku, nawet pod górę stoku, 
a wiatr służy mu za siłę napędową. Ten rodzaj 
nietypowego narciarstwa można uprawiać 
także na płaskim terenie.

Drugim nietypowym sportem z wykorzy-
staniem nart, który można uprawiać w Biesz-
czadach jest skiring lub skijoring. Ten zimo-
wy sport polega na ciągnięciu narciarza przez 

zwierzę, zazwyczaj konia abo psi zaprzęg lub 
współcześnie także przez pojazd, taki jak 
skuter śnieżny. Skiring pochodzi z północnej 
Skandynawii i Syberii, kiedy to wykorzysty-
wano siłę pociągową zwierząt do transportu 
zarówno ludzi jak i towarów, a nawet poczty. 
Jako dyscyplina sportowa zadebiutował na 
początku XX wieku. Dzisiaj uprawia się go 
głównie w krajach skandynawskich i w Kana-
dzie. W Bieszczadach jego najpopularniejszą 
formą jest ta z narciarzem ciągniętym przez 
konia lub ski-skiring, gdzie dodatkowo zwie-
rzęcia prowadzi jeździec.
 
 
WYŚCIGI NA  
CZTERECH ŁAPACH
Jeżeli połączenie narciarstwa i jeździectwa 
wydaje się zbyt wymagającą formą zimo-
wej aktywności, tereny Podkarpacia oferu-
ją także opcję bez nart, a z samym siodłem. 
Przemierzanie ośnieżonych tras i oglądanie 
zimowego krajobrazu z wysokości siodła 
to rozrywka nie tylko dla doświadczonych 

P ODK A R PAC I E 
Z I M Ą  OF E RUJ E 

N I E Z L IC Z O N Ą  I L O Ś Ć 
AT R A KC J I...

 fot. Tomasz Okoniewski
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SKŁADNIKI DIETY, 
KTÓRE WPŁYWAJĄ  

NA ODPORNOŚĆ
JAK WZMACNIAĆ NASZ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY? ZADBAJ O PRAWIDŁOWĄ PODAŻ WITAMIN 
I MINERAŁÓW, KTÓRE BĘDĄ STANOWIŁY DLA NASZEGO ORGANIZMU NATURALNĄ OBRONĘ.



kład odpornościowy jest naturalną ba-
rierą ochronną organizmu przed szko-
dliwymi czynnikami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi. Na odporność wpływa wiele 
czynników tj.: uwarunkowania genetyczne, 
styl życia, aktywność fizyczna, stres, dieta. 
Niesamowicie istotny jest sposób żywienia 
oraz obecność w diecie: witamin, minerałów, 
antyoksydantów oraz kwasów tłuszczowych.

WITAMINY A ODPORNOŚĆ
Do głównych witamin wspierających odpor-
ność zaliczamy: witaminę A,D,E,C. 

• Witamina C – głównie kojarzona z ukła-
dem odpornościowym i jego wsparciem. 
Zawarta jest w dużej ilości w świeżych wa-
rzywach i owocach: acerola, kiwi, cytrusy, 
papryka, natka pietruszki. Warto pamiętać, 
że dodatek do potraw produktów bogatych 
w witaminę C zwiększa przyswajanie żelaza. 

• Witamina E – jest najsilniejszym, natu-
ralnym antyoksydantem, który obecny jest 
w błonach komórkowych. Jej dostarczanie 
nasila działanie witaminy C. Znajdziemy ją 
m.in. w olejach roślinnych, orzechach.

• Witamina D – odgrywa kluczową rolę 
w funkcjonowaniu układu immunologiczne-
go. Uważa się ją za jeden z najważniejszych 
czynników, który zapewnia równowagę im-
munologiczną. Odpowiedzialna jest za ak-
tywację komórek, które uczestniczą w reak-
cjach odpornościowych oraz wytwarzanie 

U

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.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

S K Ł A D N I K I  D I E T Y ,  K T Ó R E  W P Ł Y W A J Ą  N A  O D P O R N O Ś Ć

w codziennej diecie są: tłuste ryby morskie, 
nasiona chia, siemię lniane. Dla naturalne-
go wsparcia odporności warto sięgnąć po 
EstroVita Immuno, która zawiera starannie 
dobraną kompozycję kwasów tłuszczowych 
z grupy omega-3,6,9 w doskonałej proporcji 
omega-3/omega-6 oraz kompleks witamin 
A, D, E, K.

WPŁYW DIETY NA 
ODPORNOŚĆ
Jedną z podstawowych zasad zdrowego ży-
wienia jest spożywanie jak największej ilo-
ści warzyw i owoców. Powinny się pojawiać 
w każdym posiłku, aby dostarczyć do na-
szego organizmu niezbędnych składników 
odżywczych. W naszej zabieganej codzien-
ności powinniśmy pamiętać, że prawidłowo 
zbilansowana dieta stanowi podstawę do 
prawidłowego funkcjonowania układu od-
pornościowego. Warto zadbać o obecność 
w diecie produktów tj.: imbir, czosnek, kur-
kuma, produkty pszczele, kiszonki, zioła. 
Będą one stanowiły dodatkowe wsparcie na-
szego układu odpornościowego.   

przeciwciał. W okresie jesienno – zimowym 
należy pamiętać o jej stałej suplementacji. 
W witaminę D3 zostały wzbogacone nasze 
preparaty EstroVita Immuno i EstroVita 
Immuno Kids, które w naturalny sposób 
wspierają odporność.

• Witamina A – współuczestniczy w two-
rzeniu komórek układu odpornościowe-
go. Dodatkowo wpływa na stan skóry i błon 
śluzowych, co również może przeciwdziałać 
rozwojowi zakażeń. Można znaleźć ją w wa-
rzywach i owocach tj.: dynia, papryka, szpi-
nak, marchew czy jaja.

KWASY TŁUSZCZOWE 
OMEGA-3
Ich działanie opisywaliśmy już w nie jednym 
artykule, które znajdziecie na naszym blo-
gu. W kontekście odporności mają one silne 
właściwości przeciwzapalne, hamują nad-
mierną odpowiedź immunologiczną oraz 
redukują parametry świadczące o stanie 
zapalnym. Wykazują również działanie an-
tyoksydacyjne. Źródłem kwasów omega-3 

NA ODPOR NOŚĆ W PŁY WA W I ELE 
CZ Y N N I KÓW TJ.: U WA RU N KOWA N I A 
GEN ET YCZ N E, ST Y L Ż YCI A, 
A KT Y W NOŚĆ FI Z YCZ NA, STR E S, DI ETA.
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KTÓRY MI CHCEM Y 
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gdzie skateboarderki królują na Instagramie i TikToku, 
13-latki wygrywają olimpijskie medale i nikt już raczej 
nie kojarzy tego sportu z buntownikami, którzy niszczą 
przestrzeń publiczną. Takie konotacje sprawiały jed-
nak, że przez wiele lat była to rozrywka wręcz odradza-
na dziewczynkom. 

Leticia Bufoni, profesjonalna skateboarderka brazylij-
sko-amerykańskiego pochodzenia, tak wspomina swo-
je początki w tym sporcie:

“My dad broke my board so I wouldn't skate anymore. 
I started when I was 9 years old; I was skating with all the 
guys in my neighborhood, and he was mad at me because 
I was the only girl in the middle of 10 guys. He smashed my 
board in front of me and said; You're not skating anymore, 
ever again.”.

Na złe skojarzenia z deskorolkami zwraca uwagę tak-
że inna skateboarderka i właścicielka marki Proper Gnar 
– Latosha Stone:

“When I was younger, skateboarding was what the bad 
kids did. It was a way to rebel.".

Mówi też o wykluczeniu, które spotykało jeszcze nie-
dawno osoby LGBTQ+ czy właśnie kobiety:

“You get on social media — you see all different kinds 
of people skating. You see women, you see LGBTQ pe-
ople. I'm really stoked for this upcoming generation. 
They're not going to have to deal with growing up and be-

DWA KROKI WSTECZ
Początki skateboardingu nie są ściśle udokumentowane, 
ale prawdopodobnie w połowie XX wieku, gdy surferzy 
w Kalifornii zaczęli nudzić się w obliczu braku warunków, 
postanowili przenieść ideę na suchy grunt. To, co począt-
kowo było sposobem na nudę, dla wielu stało się wkrótce 
sposobem na życie.

Zanim jednak skateboarding zyskał globalną 
popularność i stał się biznesem wartym 2 miliardy 
dolarów rocznie (!), wiele się wydarzyło. W latach 70-
tych powstały pierwsze skateparki, a w końcu kultura 
skaterów opanowała i cały Nowy Jork (począwszy od 
Brooklyn Banks, kultowego spotu), gdzie zmieszała się 
z kulturą hip-hopu.

Kulisy tej elektryzującej mieszanki świetnie poka-
zuje dokument “Spokój na ulicach: synergia hip-hopu 
i deskorolki“. Twórcy mocno podkreślają fakt, że po-
czątkowo rapowali głównie czarnoskórzy, a na deskach 
jeździli biali. Zmianę przyniósł m.in. klub Mars, gdzie 
te środowiska miały szansę się spotkać i dostrzec, jak 
wiele je łączy. Co jednak z kwestią płci? Czy dziewczy-
ny były obecne w skateboardingu od początku?
 
SPORT DLA BUNTOWNIKÓW 
Nawet teraz szacuje się, że kobiety jeżdżące na deskach 
stanowią zaledwie 10% ogółu. A mówimy o czasach, 

D Z I E W C Z Y N Y   N A  D E S K I

TEKST Karolina Kołodziejczyk   ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Z CZYM KOJARZY WAM SIĘ JAZDA NA DESKOROLCE? Z OBDARTYMI 
KOLANAMI? Z BYCIEM COOL? Z UBRANIAMI Z VANSA? A MOŻE – 
Z OKREŚLONĄ PŁCIĄ? NAWET, JEŻELI NIE CHCEMY TAK MYŚLEĆ, 
SKATEBOARDING TO SPORT (OD 2020 ROKU – SPORT OLIMPIJSKI) 
WCIĄŻ ZDECYDOWANIE ZDOMINOWANY PRZEZ MĘŻCZYZN.

      DZIEWCZ Y N Y
NA DESK I



ing a skater and you're the only one that looks like you out 
there, you know?". 
 
CZY DESKOROLKA MA PŁEĆ?
Takie wypowiedzi, prosto z epicentrum tego sportu, dają 
nam już zalążek do odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
wciąż to tak mało kobiecy sport. Zniechęcanie przez ro-
dziców, poczucie wykluczenia z uwagi na płeć czy orien-
tację seksualną, przytłaczające stereotypy. To wszystko, 
z czym wiele dziewczynek, a potem kobiet, spotyka się 
także i dziś i to nie tylko, gdy chcą wsiąść na deskę.

Skupiając się jednak na skateboardingu, można łatwo 
zauważyć, że to sport, który nie wpisuje się w typowe wy-
obrażenia społeczeństwa na temat dziewczynek. Mają 
one ładnie wyglądać, zachowywać się “grzecznie”, nie 
wychylać się. A deska to wolność. To często bunt wobec 
tego, co dzieje się w domu, w mieście. Ryzyko kontuzji, 
chodzenia z obdartymi kolanami i łokciami. Czy to już za 
bardzo “męskie” dla kobiety? 

 
ONE – OSTATNIE DESKI RATUNKU 
Na szczęście coraz więcej pojedynczych osób i całych or-
ganizacji zwalcza krzywdzące stereotypy i popularyzuje 
ten sport wśród grup przez wiele lat z niego wyklucza-
nych. Na przykład organizacja Skate like a girl zajmuje się 
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wspieraniem szczególnie młodych kobiet i osób transsek-
sualnych, które stawiają pierwsze kroki w tym sporcie. 
Organizują eventy, obozy i dbają o to, by każdy (każda) 
mógł zobaczyć w tym środowisku swoją reprezentację.

Dużo robią też dziewczynki, które od najmłodszych 
lat poświęcają desce całe swoje życie i stanowią inspirację 
dla innych. Wrzucają na swoje social media tricki, któ-
rych nie powstydziłby się niejeden profesjonalny skater, 
a potem jadą na olimpiadę i przywożą z niej medale. Tak 
właśnie wyglądała historia trzynastolatki Sky Brown, któ-
ra na igrzyskach w Tokio zdobyła brązowy medal, a tric-
ków uczyła się głównie z YouTube’a. W jej wypowiedziach 
czuć feministycznego ducha, który otwiera wielu innym 
dziewczynkom drogę do tego sportu:

„I like to do tricks that boys are doing because i feel 
like some boys think girls cant do what boys can do. 
I want to go to the same height as them and push the 
boundaries for girls''.

Dużo dobrego może też zdziałać kultura popular-
na – jak chociażby serial “Betty” na HBO GO, który 
przedstawia historię kilku młodych skateboarderek 
z Nowego Jorku. To sygnał dla dziewczyn, że też mogą 
wyjść na ulicę z deską pod pachą i poczuć w końcu, że 
są ważną częścią tego środowiska. A właśnie o to nam 
wszystkim chodzi, prawda? 

N A  S Z C Z Ę Ś C I E  C OR A Z  W I Ę C E J  P OJ E DY N C Z YC H 
O S ÓB  I   C A ŁYC H  ORG A N I Z AC J I  Z WA L C Z A 

K R Z Y W DZ ĄC E  S T E R E O T Y P Y  I   P OPU L A RY Z UJ E 
T E N  S P ORT  WŚ RÓD  GRU P  PR Z E Z  W I E L E 

L AT  Z   N I E G O  W Y K LUC Z A N YC H .
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MOGŁOBY SIĘ WYDAWAĆ, ŻE 
KAROLINY SULEJ W KWESTII 
MODY I UBRAŃ NIE 
ZASKOCZY JUŻ NIC. A JEDNAK 
– Z KAŻDYM KOLEJNYM 
DNIEM I PROJEKTEM 
ODKRYWA COŚ NOWEGO. 
PISARKA, REPORTERKA, 
ANTROPOLOŻKA MODY, 
AUTORKA TAKICH POZYCJI 
JAK „MODNI. OD ARKADIUSA 
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Dlaczego o ubraniach warto rozmawiać? 
Ponieważ jest to dziedzina kultury łącząca nas wszyst-
kich, niezależnie od tego gdzie żyjemy i jaki model tej 
kultury wybraliśmy – każdy z nich wymaga nie tylko 
tego, żeby nasze ciało było chronione i opakowywa-
ne,  ale też, aby to okrycie miało znaczenie wielo-
wymiarowe, związane z tym, w jaki sposób się ze sobą 
porozumiewamy. Ubranie jest językiem i dobrze mówić 
w tym języku elokwentnie albo przynajmniej zrozumia-
le, żeby nie być społecznym analfabetą i wiedzieć, co 
dzieje się dookoła. Język ubrań, czyli moda, i to w jaki 
sposób posługujemy się ubraniami jest bardzo skompli-
kowaną, interdyscyplinarną dziedziną życia. Przecina 
się w niej mnóstwo czynników – po pierwsze jest sfe-
ra praktyczna, codzienna. Jest materialna, związana 
z ubraniem jako przedmiotem – jaki ma kolor, jaką ma 
fakturę i jak je czujemy. Tu przyda się z kolei neurolo-
gia, materiałoznawstwo. Jako jednostka mamy jakąś 
historię, jakoś się czujemy danego dnia, w czymś ma 
to ubranie nam pomóc – mamy więc psychologię. Na-
stępnie wchodzimy w różne relacje społeczne, w któ-
rych jesteśmy jakiejś płci, mamy jakąś tożsamość kla-
sową, wykształcenie, preferencje, grupę znajomych i to 
wszystko widać w naszych ubraniach i da się to opisać 
językiem antropologii, socjologii, ekonomii, geografii. 
Ubranie jest fotografowane, odwzorowywane, doku-
mentowane, pojawia się w różnego rodzaju tekstach 
kultury. Jest zarazem bardzo intymną częścią naszego 
życia, jak i częścią wielkiego przemysłu, branży mody, 
która zarządza tym, w jaki sposób to ubranie kupujemy 
i czym są trendy. To jest ogromny system różnorakich 
zależności – od najbardziej kameralnych, wyjątko-
wych, nam tylko przynależnych i kompletnie niepowta-
rzalnych, do wielkich konglomeratów przesuwających 
masy ubrań z jednego kraju do drugiego, od producenta 
do klienta i od klienta aż na wysypisko śmieci. Do tego 
wszystkie te mechanizmy cały czas są opisywane za po-
mocą różnorakich języków i narracji. 

Lubię myśleć o ubraniu jako stopklatce w procesie. 
Zwykle jest to dla nas rzecz czy produkt, natomiast 
warto zrewidować takie myślenie i zdać sobie sprawę, 
że to, że ubranie mamy na sobie i je widzimy, jest tylko 
momentem w cyklu jego funkcjonowania –ktoś kie-
dyś przecież to ubranie zrobił i przetransportował, kupi-
liśmy je również w określonych okolicznościach, nosimy 
je, staje się ono nasze na różne sposoby, pożyczamy je, 
pierzemy. W końcu z niego rezygnujemy, ale jego histo-
ria trwa dalej. Dobrze więc widzieć ubrania jako cykle, 
w których uczestniczymy i tak też nauczyć się o nich 
rozmawiać – tak, jak nauczyliśmy się już rozmawiać na 
przykład o jedzeniu. Ubranie jest równie podstawowe 
i istotne dla naszego zdrowia fizycznego jak i psychicz-
nego. Do tej pory było omawiane w bardzo niewłaści-
wych miejscach – biegunowo niewłaściwych zważyw-
szy na wielorakość języków i dziedzin nauki, którym 
podlega. W Polsce natomiast ubranie ląduje najczęściej 
w szufladce “produkt”, “sklep” albo “magazyn koloro-
wy”, określone jedynie kilkoma wytartymi przymiot-
nikami. Jest też zarezerwowane tylko dla kobiet, tak 
jakby żaden mężczyzna nigdy nic na siebie nie zakładał 
i nie musiał tego rozumieć. Zanim zaczniemy rozma-
wiać o ubraniach, musimy więc najpierw bardzo dużo 
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w ogóle odkłamać – to, czym moda stała się w popular-
nym rozumieniu. W zasobie słów, który obecnie posia-
damy, nie ma się niestety czego chwycić.  

Czy to jest rozmowa o ubraniu codziennym, 
użytkowym? Nasz pancerz zazwyczaj nie jest kreacją od 
Alexandra McQueena. W którym momencie kończymy 
kończy się modzie z magazynów w kontekście trendów, 
a kiedy zaczyna moda użytkowa?
Dla mnie ta granica jest płynna, albo też może w ogó-
le jej nie być. Naszą decyzją jest to, co jest modą według 
pewnego konceptu artystycznego, zrealizowanego jako 
autorski przekaz rozumienia rzeczywistości. Możemy to 
kupić i nosić, tak jak chcemy kupić tomik poezji czy książ-
kę, albo w świecie sztuki obraz lub fotografię, tak chce-
my mieć coś z takiej kolekcji, bo jest to niepowtarzalne 
dzieło sztuki z towarzyszącą mu aurą. Decyzją społeczną 
będzie to, czy dzieła podobne do tego co tworzył Alexan-
der McQueen staną się użytkowe albo nie. Wystarczy po-
patrzeć na historię mody. To, co dzisiaj nazywamy użytko-
wym, w XVIII-wiecznej Francji uchodziłoby za śmieszne. 
Generalnie jest to kwestia gustu, czasów klasy i środowi-
ska, więc to co jest użytkowe, a co artystyczne, cały czas 
się redefiniuje i fluktuuje. Projektanci i użytkownicy lawi-
rują na tej granicy i ją przesuwają. Na naszym polskim po-
dwórku – czy to, co robi na przykład Tomasz Armada jest 
użytkowym strojem, czy może komentarzem artystycz-
nym i odautorską wizją, którą należy oglądać w pewnym 
kontekście galeryjnym? Porusza się na granicy, dlatego 
jest tak ciekawym twórcą. W tym sformułowaniu “użytko-
we” ważne jest to, że moda jest mało przydatna. Chciała-
bym, żeby moda projektancka była bardziej jak design 
w znaczeniu projektowania przedmiotów, żeby opieko-
wała się nami. By funkcjonowała tak, jak moda związana 
z outdoorem czy ze sportem, która zastanawia się nad 
funkcjami naszego ciała, nad tym jak się pocimy, jak 
poruszamy i dostosowuje do tego tkaniny oraz kroje. 

LU BI Ę M YŚLEĆ O U BR A N I U   
JA KO STOPK L ATCE 
W PROCE SI E. Z W Y K LE J E ST 
TO DL A NA S R ZECZ CZ Y 
PRODU KT, NATOM I A ST 
WA RTO ZR EW I DOWAĆ 
TA K I E M YŚLEN I E I  ZDAĆ 
SOBI E SPR AW Ę, ŻE TO, ŻE 
U BR A N I E M A M Y NA SOBI E 
I  J E W I DZI M Y, J E ST T Y LKO 
MOM EN TEM W C Y K LU J EG O 
FU N KCJONOWA N I A...



Nie jesteśmy ludźmi poruszającymi się tyl-
ko w outdoorze, my przecież w ogóle jeste-
śmy –mamy niepełnosprawności, słabości, 
cechy charakterystyczne, wrażliwości. Pro-
jektancka moda koncentrowała się na aspek-
tach estetycznych, intelektualizowaniu 
czy konceptualizowaniu stroju, a mało na 
tym, dla kogo te ubrania właściwie są i jak 
mają zwiększać nasz komfort życia. Mówiły 
raczej o fantazji i obsesjach projektanta – i też 
bywało to bardzo ciekawe do momentu, aż 
te autorskie przekazy zaczęły niknąć w ko-
mercji Moda dziś powinna zastanowić się, 
jak połączyć autorskość z użytecznością czy 
użytkowością, która w konsekwencji na pew-
no doprowadzi do zupełnie nowych pomysłów 
związanych z wyrazem artystycznym.  
 
Ostatnie dwa lata zmieniły mnóstwo 
rzeczy w naszym funkcjonowaniu, w naszej 
rzeczywistości. Czy zmieniły też coś 
w sferze ubrań, w sferze mody.  
Jestem bardzo ostrożna w formułowaniu 
osądów, bo wydaje mi się, że jeszcze za 
wcześnie, aby stwierdzać, że coś definityw-
nie się zmieniło w naszym sposobie myśle-
nia o ubraniach. Na pewno czas spędzony 
w domu sprzyja zastanawianiu się nad tym, 
co znajduje się w naszej szafie i czemu to słu-
ży. Ubrania zyskały ciężar emocjonalny, 
zbliżyły się do tej codzienności, domowości, 
czyli użyteczności. Zaczęło się też mówić 
o byciu z ludźmi, byciu w domu, o życiu skon-
centrowanym na wartościach, a nie na ma-
terializmie i moda z tego czerpała. Z drugiej 
strony ludzie kompulsywnie zaczęli kupować 
rzeczy przez Internet, dlatego trudno o jedno-
znaczny wniosek czy pandemia sprzyjała re-
fleksji i odebraniu ubraniom produktowości. 
A na tym, jak wszędzie rozpowiadam, szale-
nie mi zależy. Opowieść o ubraniu nie musi by 
związana z kupowaniem i kapitalizmem – jest 
przede wszystkim o tym, kim jesteśmy i jak 
żyjemy. Potrzeba nam jeszcze wiele dyskusji 
i sytuacji kryzysowych, żeby zmienić nasze 
głęboko zakorzenione nawyki, cały czas 
podtrzymywane przez magazyny mody. Roz-
mowa o ubraniach i ich prezentowanie to 
nadal opowieść o trendzie i produkcie – jaki 
kolor wybrać, z czym lepiej zestawić kratę 
i panterkę, ile to wszystko kosztuje. Taka 
rozmowa nie jest oczywiście zła, ale w tych 
magazynach nie ma już miejsca na nic in-
nego. Musimy zmienić cały system związa-
ny z mówieniem o ubraniach, muszą one 
trafić do gazet codziennych i programów pu-
blicystycznych, na prawach równorzędnego 
tematu z kwestiami politycznymi i społeczny-
mi. Nie ma nic złego w kupowaniu, natomiast 
przydałaby się refleksja – moda jest obsza-
rem doświadczenia, który już od lat bardzo 
głośno woła o pomoc. Sami projektanci w tej 

rozmowi nie wystarczą, potrzebujemy też hu-
manistów, filozofów, psychologów, neuro-
logów, ekonomistów, dziennikarzy; całego 
szeregu ludzi, którzy uznają temat mody za 
interesujący i mówiący coś nowego.  

Tworząc podcast „Ubrani” dałaś platformę 
osobom spoza branży, aby odczarować 
temat ubrań. W czym czułaś się bardziej 
komfortowo – w pracy nad książkami, czy 
przy podcaście. 
Praca nad książką a  podcastem to są dwa 
nieporównywalne doświadczenia i zupełnie 
inne techniki pracy. Tworzenie podcastu jest 
technologicznym wyzwaniem – dźwięk trze-
ba nagrać odpowiedniej jakości, nie może 
on męczyć słuchacza, potem trzeba go odpo-
wiednio zmontować, zastanowić jak materiały 
połączyć, czy głosy się dopełniają. Podcast ma 
pewną poetykę dźwiękową, nie tylko meryto-
ryczną. Praca nad książką również ma ten mo-
ment, wywiad w zapisie dźwiękowym, ale czę-
sto też w notatniku. Później ten język mówiony 
trzeba przerobić na język reportażu, przetłu-
maczyć na literaturę. Podcast to jest bardzo 
efemeryczne medium, intymne, bardzo je lu-
bię, bo można się w nim zbliżyć do słuchacza.  
Podcast towarzyszy życiu codziennemu, wbija 
się w mózg. To ogromny zaszczyt, że ludzie 
dopuszczają podcasterów tak blisko. Mówie-
nie w tym medium o ubraniu jest wyzwaniem, 
bo modę najczęściej się pokazuje. Podcast 
bardzo otwiera nie tylko moich rozmówców, 
którzy muszą wyrażać się konkretnie, tak 
by słuchacz mógł sobie wszystko wyobrazić, 
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ale też odbiorcę, który słuchając zaczyna pro-
dukować obrazy związane z ubraniami. 

Książka reporterska do obszar, do któ-
rego moda długo nie miała dostępu, Moda 
była uważana za coś wręcz obraźliwego dla 
tego gatunku, co mam nadzieje udało mi się 
zmienić. Praca nad opisywaniem roli ubrania 
w tym medium jest dla mnie ważna przede 
wszystkim dlatego, że chcę pokazać uniwer-
salny, ludzki aspekt tego  obszaru  doświad-
czenia,  pokazywać, że temat ten dotyczy nas 
wszystkich i nie jest zarezerwowany dla osób 
interesujących się estetyką czy branżą mody. 
Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach 
w obozach koncentracyjnych i zagłady, pisa-
łam przez dziesięć lat. To ogromny materiał 
historyczny, godziny wywiadów, tony mate-
riałów archiwalnych, wizyty na zapleczach 
muzeów, podróże po świecie. Za to Modni, 
moja debiutancka książka, składa się z por-
tretów polskich projektantów, z którymi pro-
wadziłam długie rozmowy, przeglądałam ich 
archiwa, oglądałam ich ubrania. Jedna po-
zycja ma konstrukcje patchworku, druga to 
seria biograficznych sylwetek. To dwie książ-
ki o historii Polski przez modę, kompletnie 
inaczej napisane, natomiast łączy je to, że 
staram się przez soczewkę mody przyglądać 
temu, jak pracuje pamięć, polityka historycz-
na, a jak doświadczają wydarzeń świadkowie, 
co się faktycznie działo. 

Rzeczy osobiste – powiedziałaś, że moda 
długo nie miała dostępu do takiej formy 
opowieści, jaką jest reportaż. Zestawienie 
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mody w kontekście tak traumatycznych wydarzeń, 
jakimi są pobyt w obozach czy II wojna światowa 
jest dosyć radykalnym podejściem do chęci zmiany 
postrzegania mody. 
To, co przeczytałam, znalazłam, rozmowy, które odbyłam 
na temat doświadczenia związanego z ubraniem i rzecza-
mi w obozach – wszystko to pokazuje, że nasze myślenie 
o modzie jest diametralnie nieadekwatne. Moda jest tak 
ważna, jak wydaje nam się nieistotna i jest tak podstawo-
wa, jak nam się wydaje, że jest naddatkowa. Osoby, które 
przeżyły sytuację horroru i grozy, mówiły o swojej traumie 
posługując się słownikiem związanym z ubiorem czy rze-
czami, zaznaczając, że brak tych rzeczy sprawił, że mo-
gli stracić życie a ich heroiczne zdobywanie pozwalało 
odzyskać godność i nadzieję na przeżycie. Jeśli w takich 
opowieściach, z dna piekieł jest obecne ubranie, moda 
i dokładnie te słowa są używane przez osoby, które tego do-
świadczyły, to znaczy, że nie możemy zignorować tego ob-
szaru i ubrania w żadnym z innych kontekstów. Jak mówi 
Maria Jezierska, jedna z ocalałych z obozów koncentracyj-
nych – moda jest prawem człowieka. Pani Maria zostawiła 
po sobie świadectwo, Moda w Auschwitz. To opis jej obozo-
wych przeżyć pisanych w kontekście stroju i rzeczy: pasia-
ków, butów, bielizny obozowej, higieny, magazynów odzie-
ży, utraty rzeczy osobistych, nielegalnego organizowania 
ubrań. Od niego zaczęłam swoje poszukiwania i dzięki pra-
cy Marii zdecydowałam się napisać Rzeczy Osobiste. Nikt 
z ocalałych, z którymi rozmawiałam, nie powiedział mi, że 
jest to temat niekonieczny, obraźliwy, niedotykający do-
świadczenia, która stało się ich udziałem. Zgromadziłam 
ogromny materiał, dzięki któremu wiedziałam, że choć te-
mat wydaje się kuriozalny, to jest taki tylko ze względu na 
to, jak my pamiętamy, a nie ze względu na faktyczną rze-
czywistość historyczną. Warto się zastanowić, co takiego 
się stało, że postrzegamy ubranie jako coś nieważnego, że 
siedemdziesiąt lat od wojny nie jesteśmy w stanie pamię-
tać tak ważnych i licznych opowieści. Co się wydarzyło 
w związku z postrzeganiem mody, że wykluczyliśmy ją 
jako błahą nieadekwatną w konteście traumy Zagłady, po-
mimo tego, że nie uważały tak osoby, które dzięki ubraniu 
przeżyły. To pytanie było i dalej jest dla mnie bardzo waż-
ne, w różnych kontekstach – dlaczego mody nie rozumie-
my, dlaczego nie rozmawiamy o ubraniach, dlaczego nie 
znamy słownika związanego z ubraniem. 

Czy jest w ogóle coś, co w ubraniu i w modzie może cię 
jeszcze zaskoczyć?
Cały czas wszystko mnie zaskakuje. Wróciłam niedawno 
ze spotkania z panią Elżbieta Moczarską, prezeską Funda-
cji imienia Kazimierza Moczarskiego, do którego nagro-
dy jestem nominowana. Pani Elżbieta powiedziała mi, że 
dopiero teraz zorientowała się, jak ważne dla jej ojca były 
rzeczy. Miała jego sweter i ten sweter występuje na zdję-
ciu, które znajduje się na plakacie nagrody. Codziennie 
ludzie piszą też do mnie na Instagramie czy Messengerze 
o znalezionych rzeczach bliskich osób, które przypomnia-
ły im o ich wojennych doświadczeniach. To jak zbieranie 
poszlak. Codziennie przeglądam strony internetowe i wy-
szukuję sobie pozycje czytelnicze, które wydają mi się 
ciekawe – staram się regularnie poszerzać swoją wiedzę 
na temat ubrań. Antropologia mody jest nowym medium, 
a budowanie tego słownika zajmie nam lata. W Polsce 

w dalszym ciągu nie mamy fashion studies, czyli interdy-
scyplinarnej nauki zajmującej się ubraniem, ale na świe-
cie to też nowość, tego typu studia zaczęły się formułować 
dopiero w latach 80., więc mamy jeszcze wiele przed sobą. 
Jest to fascynujące, bo to pole na eksperymenty, nowe for-
my – to mogą być właśnie podcasty, książki, dokumenty, 
cokolwiek przyjdzie nam do głowy. 

Ubranie jest opowieścią. Co w takim razie twoje ubranie 
mówi o tobie? 
Bardzo lubię eksperymentować, przebierać się, traktuję 
ubranie jako kostium, z radością wypróbowując nowe role. 
Dlatego też cenię drag queen i całą scenę queer, bo to są 
osoby, które wiedzą, że ubraniem „robi się” różne role spo-
łeczne i płcie, świetnie się przy tym bawiąc, jest to wielki 
teatr. Staram się od nich uczyć radości i dystansu. 

Moja ubranie na pewno mówi, że nie wydaję wielkich 
pieniędzy na ciuchy – lubię wymianki, kupowanie w se-
cond handach i rzeczy vintage. Lubię się ubraniami rozko-
szować i cieszyć. Lubię także wszystko co sprawia, że czuję 
się w ubraniach komfortowo, czyli miękkie tkaniny, gru-
be skarpetki, w których siedzę w domu i piszę. Tak samo 
szlafroki i długie, powłóczyste szaty, czasami kompletnie 
niepraktyczne. Jeden z odcinków podcastu Ubrani reali-
zowanego dla Audioteki jest o podomce, bo moja babcia 
miała takie stroje - wtedy wydawały mi się magicznymi, 
balowymi sukniami. W moim ubraniu jest dużo senty-
mentu, miłości do bliskich. Na pewno mówi też o mnie to, 
że jestem zmienna i niecierpliwa. Nigdy nie prasuję ubrań, 
irytuje mnie to. 

Jakie projekty szykujesz na następne miesiące? 
Wiosną będzie miał premierę zbiór reportaży o kobietach, 
które emancypacyjnie potraktowały tematy związane 
z cielesnością, wyglądem i seksualnością w Polsce. Książ-
ka Ciałaczki będzie opowiadać o kobietach różnych poko-
leń, bo od przełomu w 1989 roku do dziś, od Krystyny Ko-
fty aż po Joannę Okuniewską czy Olę Domańską. To będą 
bohaterki, które przekonują, że możemy przestać siebie 
i swoje ciało oceniać, tresować, doskonalić, że najwyż-
sza pora, aby pozwolić sobie na wolność i przyjemność. 
W ubraniu i bez ubrania. 

U B R A N I E  T O  S T O P K L A T K A  W  P R O C E S I E

NA SZE M YŚLEN I E 
O MODZI E J E ST 
DI A M ETR A L N I E 
N I EA DEK WAT N E.  
MODA J E ST TA K WA Ż NA, 
JA K W Y DA J E NA M SI Ę 
N I EISTOT NA I J E ST TA K 
PODSTAWOWA, JA K 
NA M SI Ę W Y DA J E, ŻE 
J E ST NA DDATKOWA. 
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ALEKSANDRA BIS TO CO-FOUNDERKA DARE IT, GDZIE DZIAŁA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA REPREZENTACJI 
KOBIET W IT. CZŁONKINI RADY FUNDACJI GIRLS CODE FUN, ZACHĘCAJĄCEJ DZIECI DO ROZWOJU 
UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU WYSOKICH TECHNOLOGII, PROJEKTANTKA I SPOŁECZNICZKA. NA CO DZIEŃ 
ZWIĄZANA Z BERLIŃSKĄ ORAZ NORWESKĄ SCENĄ TECHNOLOGICZNĄ, GDZIE ODPOWIADA ZA ROZWÓJ 
PRODUKTÓW CYFROWYCH I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTANTÓW I BADACZY UX. AKTYWNIE DZIELI 
SIĘ WIEDZĄ, WYSTĘPUJĄC ZARÓWNO W ROLI WYKŁADOWCZYNI, JAK I PRELEGENTKI NA KONFERENCJACH. 
Z JULIĄ TROJANOWSKĄ ROZMAWIA O DZIAŁALNOŚCI DARE IT, SYTUACJI KOBIET W BRANŻY WYSOKICH 
TECHNOLOGII ORAZ O TYM, ŻE KOBIETA W IT NIE JEST NOWYM ZJAWISKIEM, A POWROTEM DO KORZENI.
TEKST Julia Trojanowska  ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ALEKSA NDRA BIS, 
CO -FOU NDER K A DA R E IT

#DZIEWCZYNAZROBIŁA



DA R E IT J E ST BI Z N E SEM 
Z M IS JĄ. OD 2018 
ROKU DZI A Ł A M Y NA 
R ZECZ Z W I ĘK SZEN I A 
R EPR EZEN TACJ I KOBI ET 
NA K A ŻDY M SZCZEBLU 
K A R I ERY W IT.

Czym jest Dare IT?  
Dare IT jest biznesem z misją. Od 2018 roku 
działamy na rzecz zwiększenia reprezentacji 
kobiet na każdym szczeblu kariery w IT. Ro-
bimy to na dwóch płaszczyznach – wspoma-
gamy kobiety w rozwoju i zdobyciu pierwszej 
lub kolejnej pracy w branży wysokich techno-
logii, a firmy w rekrutacji ekspertek. Naszym 
flagowym działaniem jest program mentorin-
gowy Dare IT. W ciągu trzech, praktycznie już 
czterech lat udało nam się zbudować najwięk-
szy program mentoringowy w IT. Oprócz tego 
prowadzimy aktywną społeczność blisko 7 
tysięcy kobiet, newsletter i różnego rodzaju 
działania edukacyjne, takie jak darmowe we-
binaria. Od tego roku jesteśmy również part-
nerem badawczym Stanford University Gra-
duate School of Business, co niezwykle nas 
cieszy. Wspólnie pracujemy nad tym, aby zro-
zumieć, na czym polega tak wysoka skutecz-
ność naszych działań i jak możemy jeszcze 
lepiej pomagać kobietom wejść do branży IT.
 
Jakie były okoliczności powstania  
waszego biznesu? 
Za Dare IT początkowo stałe dwie osoby. Za-
równo ja jak i Natalie Pilling jesteśmy prak-
tyczkami w branży IT, zajmujemy się projek-
towaniem, programowaniem i najprościej 
mówiąc, chcemy do tego zachęcić więcej 
kobiet. Projekt narodził się z pasji – ja jako 
projektantka, pracując jako Senior UX De-
signer w EL Passion, zajmowałam się men-
torowaniem kobiet, które podchodziły do 
mnie po różnych wykładach lub konferen-
cjach, zaczepiały mnie w social mediach 
pytając, jak mogą zacząć w tej branży, jak 
mogą się rozwijać. W pewnym momencie 
zdarzało się to tak często, że wiedziałam, że 
nie jestem w stanie pomóc im sama. W wyni-
ku różnych życiowych sytuacji przyszedł 
jakiś impuls. Z Natalie, która była CEO El 
Passion, rozmawiałyśmy kiedyś nad miską 
kimchi o reprezentacji kobiet w naszej bran-
ży (ja wówczas byłam drugą projektantką 
w całym zespole), i podzieliłam się z nią po-
mysłem programu mentoringowego dla ko-
biet prowadzonego przez ekspertki z bran-
ży. Nie przypuszczałam, że narodzi się z tego 
tak aktywnie działająca organizacja. Wtedy 
był to projekt pod tytułem ok, skrzyknęłam 
koleżanki z którymi współpracowałam, po-
stawiłyśmy stronę w trzy dni, stworzyłyśmy 
event na Facebooku i trzymałyśmy kciuki, 
żeby było tam chociaż 30 osób na dostęp-
nych 14 miejsc. W ciągu niecałych dwóch 
tygodni dostałyśmy ponad 800 zgłoszeń. 
Z jednej strony było to źródło niezwykłej 
radości, a z drugiej dużego stresu, bo nagle 
mamy jakieś 790 osób, którym nie jesteśmy 
w stanie pomóc – co możemy z tym zrobić? 
Założyłyśmy więc grupę na Facebooku, żeby 

A L E K S A N D R A  B I S ,  C O - F O U N D E R K A  D A R E  I T

stworzyć miejsce wymiany wiedzy i wzajem-
nego wsparcia. W  pierwszej edycji wzięły 
udział współpracowniczki, w drugiej doszły 
koleżanki z innych firm, w trzeciej edycji do-
szły do nich ich koleżanki, siostry, znajome 
i  tak rosłyśmy przez pierwsze lata, rok do 
roku praktycznie o 300 procent. W obecnej 
edycji mamy 164 pary mentorskie.  
 
Oprócz programu mentoringowego, w jaki 
sposób jeszcze działacie, aby zwiększyć 
reprezentację kobiet w branży IT?  
Program mentoringowy to nasza najbardziej 
znana działalność, bo ponad 150 mentorek 
generuje odpowiedni stan zainteresowania. 
Prowadzimy szereg działań całorocznych – 
aktywna społeczność 7000 kobiet na Facebo-
oku i Slacku, newsletter z blisko 3 tysiącami 
subskrypcji. Regularnie prowadzimy także 
otwarte webinaria edukacyjne oraz klub 
książki dla naszej społeczności. Właśnie ru-
szył nasz najnowszy projekt Dare IT Portfolio 
Challenge, który organizujemy we współpra-
cy ze Stanford University oraz firmą Flying 
Bisons, liderem digital consultingu w Polsce. 
W ramach programu pomożemy początku-
jącym osobom nie tylko ćwiczyć praktyczne 
umiejętności i stworzyć portfolio, ale także 
damy im możliwość wejścia do branży IT 
i wygrania płatnego stażu. Dare IT Portfolio 
Challenege jest dla wszystkich osób zaintere-
sowanych projektowaniem UX lub programo-
waniem w React.
 
Czy po takich inicjatywach dziewczyny 
wracają do was z feedbackiem i swoimi 
historiami, w których chwalą się zdobytą 
pracą czy umiejętnościami?  
Tak, udokumentowanych mamy ponad 110 
historii kobiet, które zdobyły prace dzięki 
naszemu programowi mentoringowego. 
Tych kobiet, jeśli chodzi o całą naszą spo-
łeczność jest dużo więcej. Bardzo nas cieszy 
dostawanie wiadomości z historiami suk-
cesu na Facebooku czy przez maila, ale nie 
śledzimy tego aż tak dokładnie. Jesteśmy 

tak skuteczne, bo zależy nam na działaniu 
z poziomu ekosystemu, ale tak długo jeśli po 
drugiej stronie stołu nie będziemy miały firm 
partnerskich z branży IT, które są otwarte na 
rekrutacje juniorek lub chcą budować róż-
norodne środowiska pracy i kulturę włącza-
jącą, to nie uda nam się osiągnąć długotrwałej 
zmiany. Dlatego współpracujemy z firmami 
takimi jak Deloitte Digital, ING Bank Śląski, 
Allegro i wiele innych – po to właśnie, żeby 
zapewnić bezpośredni dostęp do pracodaw-
ców osobom z naszej społeczności.  

Dare IT to marka funkcjonująca już ponad 
trzy lata. Czy sytuacja kobiet w branży IT 
zmieniła się od tego czasu?  
Ciężko mi się odnieść bezpośrednio do tego 
jak wyglądały liczby w 2018 roku, a jak wyglą-
dają teraz. Natomiast z danych anegdotycz-
nych na podstawie wzrostu naszej społeczno-
ści i aplikacji do programu mentoringowego 
mogę powiedzieć, że zainteresowanie samą 
kwestią przebranżowienia się i rozpoczęcie 
pracy w IT wciąż rośnie. Katalizatorem cze-
go była między innymi pandemia, zwłaszcza 
w kontekście możliwości pracy zdalnej, jak 
i stabilność zatrudnienia. Zdecydowanie wi-
dzę też zwiększony odzew ze strony firm i ich 
bardziej świadome podejście do tematu różno-
rodności czy budowania kultury włączającej. 
Zgłaszają się do nas zarówno partnerzy w kor-
poracjach i C Level jak i pracownicy, którzy pi-
szą, że podoba im się to co robimy i że chcieli-
by zatrudnić więcej kobiet, co mogą zrobić 
w tym celu lepiej. Jestem przede wszystkim 
projektantką i nie chcę wchodzić w procesy 
HR-owe, jednocześnie, w toku prowadzenia tej 
działalności, widzimy wiele nieraz prostych 
rzeczy, które można wprowadzić. Na przykład 
używanie feminatywów w ogłoszeniach o pra-
cę – mała, ale bardzo istotna zmiana, prze-
prowadzenie procesów rekrutacyjnych przez 
mieszane zespoły, propagowanie kobiecych 
wzorców np. poprzez pokazywanie kobiet na 
stanowiskach liderskich, jeśli są zatrudnione 
w danej organizacji. 
 



A czy ty masz jakieś doświadczenia z pracy 
w branży IT, które wpłynęły na podjęcie 
decyzji, jaką były założenie Dane IT?
U mnie wzięło się to z pasji. Jakkolwiek 
sztampowo to zabrzmi, kocham to co robię, 
od zawsze chciałam być projektantką i nie 
wyobrażam sobie wykonywać innego zawo-
du. Możliwość dzielenia się tą radością i pasją 
z innymi przychodzi naturalnie. W toku swo-
jej pracy, włożonego wysiłku i przez pewną 
specyfikę branży, w której pracuję, udało mi 
się wypracować i osiągnąć bardzo duże bez-
pieczeństwo na wielu płaszczyznach, zarów-
no finansowe jak i zawodowe. Daje to też wiele 
możliwości i decyzyjności. Chciałabym, żeby 
jak najwięcej osób miało taki komfort. 
 
Czyli nie zdarzyło Ci się nigdy być 
dyskryminowaną w pracy w jakikolwiek 
sposób? Pomyślałaś kiedykolwiek „Ok, 
gdybym była mężczyzna, to by mnie nie 
spotkało”?
Pewnie że mi się zdarzyło, jednocześnie nie 
chcę skupiać się na takich historiach, ani ni-
kogo zniechęcać. Sama wolę wkładać energię 
w wymyślenie rozwiązań, natomiast oczy-
wistością jest, że jeśli środowiska pracy są 
bardzo silnie zmaskulinizowane, to może do-
chodzić do wytworzenia się pewnej kultury, 
która nie dla każdej osoby jest akceptowalna. 
Kiedyś klient podziękował mi za zaprojekto-
wanie tak prostej aplikacji, co wybrzmiało 
jako „jestem kobietą, więc mam prosty mózg, 
dlatego aplikacja tak wyglądała”. Kiedy by-
łam liderem nazywano mnie przedszkolanką. 
Z perspektywy czasu można się z tego śmiać. 
Oczywiście bywały momenty, kiedy mnie to 
złościło, ale nawet przez myśl nie przeszło mi, 
żeby kiedykolwiek zrezygnować. 
 
Jakie inne wyzwania stoją przed kobietami 
w branży IT?
Jest to na tyle złożony i wielowątkowa kwe-
stia, że czasami nawet nie wiem gdzie zacząć. 
Lubię powtarzać, że kobieta w IT to nie jest 
absolutnie nowe zjawisko czy kontrowersyjna 
sprawa, chociaż z jakiegoś powodu bywa nie-
kiedy bardzo polaryzująca. To jest w pewnym 
sensie powrót do korzeni – z punktu widzenia 
historii, podwaliny branży IT zostały stworzo-
ne przez programistki. To kobiety były pio-
nierkami, to kobiety w latach 40. najczęściej 
zajmowały się programowaniem. Mamy prze-
cież artykuły z Cosmopolitana z lat 60., które 
mówią „dziewczyny do kodu”, dlaczego bycie 
programistką jest atrakcyjnym zawodem i ja-
kie, według Grace Hopper, są podobieństwa 
pomiędzy kodowaniem, a przygotowywa-
niem obiadu. Jednym z takich sloganów za-
chęcających do branży były dobre zarobki 
i stabilne zatrudnienie – brzmi znajomo? Jest 
też świetna książka Karoliny Wasielewskiej, 

Cyfrodziewczyny. Pionierki polskiej informa-
tyki, która mówi o tym, że w latach 70. polskie 
laboria informatyczne nazywano “babińcza-
mi”, bo było w nich tyle pań. To zmieniło się 
w połowie lat 80.

Obecnie kobiety jednak zastanawiają 
się, czy to kierunek dla nich. Pojawia się za-
grożenie stereotypem, brakuje kobiecych 
wzorców. Nawet wśród studentów i studentek 
kierunków technicznych tylko 22% jest w sta-
nie nazwać sławną kobietę pracującą w tech. 
Mężczyźni są dużo bardziej widoczni, co nie 
znaczy, że kobiet nie ma. Jak najbardziej są 
i to cudowne widzieć, że wchodząc do branży 
tworzą rozwiązania bezpośrednio odpowia-
dające na ich potrzeby. Spójrzmy chociażby 
na femtech. Dlatego Dare IT to nie tylko 
kwestia pomocy w znalezieniu pracy, to także 
zmiana podejścia w społeczeństwie, u praco-
dawców czy samych kobiet, które  zastana-
wiają się nad wyborem tej  ścieżki zawodowej. 
 
Czyli na dobrą sprawą powinniśmy 
edukować już od najmłodszych lat, by 
dziewczynki nie miały oporów rekrutować 
do klas informatycznych czy technicznych, 
a później na techniczne uczelnie wyższe.
Jak najbardziej. Niestety pewność siebie 
u dziewcząt  spada między 8 a 14 rokiem ży-
cia. W badaniach WHO przeprowadzonych 
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w 42 krajach, polskie dziewczynki znalazły 
się na ostatnim miejscu pod względem po-
czucia własnej wartości. Według raportu „Po-
tencjał kobiet dla branży technologicznej” 
(Siemens, Perspektywy 2015) 25% maturzy-
stek było aktywnie zniechęcanych do wybo-
ru studiów inżynierskich. Mamy na tym polu 
jeszcze wiele do zrobienia, co nie znaczy, że 
dotychczasowe działania nie przynoszą efek-
tu. Sama skuteczność kampanii „Dziewczy-
ny na politechniki” daje nadzieję – w ciągu 
dziesięciu lat uczestnictwo kobiet w kierun-
kach technicznych wzrosło o 5 punktów 
procentowych.
 
Jakie macie plany na Dare IT? Planujecie 
rozszerzać swoje pole działania?
Zdecydowanie tak. Stale szukamy rozwiąza-
nia, które pomogłoby nam skalować pomoc, 
którą oferujemy. Przykładowo na wszystkie 
edycje naszego programu mentoringowego, 
na 340 dostępnych miejsc dostałyśmy pra-
wie 6 tysięcy aplikacji. Znaczy to, że obecnie 
nie możemy pomóc wszystkim osobom, któ-
re się do nas zgłaszają. Chcemy to zmienić. 
Dlatego też intensywnie pracujemy nad roz-
wiązaniem, które umożliwi nam wspieranie 
większej liczby osób, takim jak np. Dare IT 
Portfolio Challenge. Naszym celem jest po-
moc 1 milionowi kobiet wejść do branży IT. 
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SKLEP 
INTERNETOWY 
stworzony 
specjalnie 
dla przyjaciół 
anywhere.pl

więcej na buy too.pl

Bransoletka Horse 
Bransoletka z oryginalnym  wzorem 
konia artystycznie uchwyconym  
w jego ruchu.

Materiał: srebro – próba  925
Długość:18cm

Przystań
Marika Krajniewska

Powieść choć jest fikcją, została 
mocno osadzona w realiach hi-
storycznych. Jest tu i działalność 
konspiracyjna Umińskiej, i wojenny 
teatr Leona Schillera, i codzien-
na – jakże niezwykła – walka 
superbohaterek.

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

https://buytoo.pl
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TEKST Anna Rembowska  ZDJĘCIA Mat. Prasowe

„KOBIETY 
PIJĄ INACZEJ” 

Z PSYCHOLOŻKĄ JOA N NĄ FLIS ROZMAWIA 
JOA N NA REMBOWSKA

„KOBIETY CZĘŚCIEJ PIJĄ SAMOTNIE I W UKRYCIU. BARDZIEJ SIĘ WSTYDZĄ. DOŚWIADCZAJĄ WIĘKSZEGO 
OSTRACYZMU SPOŁECZNEGO” – MÓWI PSYCHOLOŻKA I PSYCHOTERAPEUTKA JOANNA FLIS, Z KTÓRĄ 

ROZMAWIAMY O TYM, DLACZEGO KOBIECY ALKOHOLIZM TO WCIĄŻ SPOŁECZNE TABU.



„ K O B I E T Y  P I J Ą  I N A C Z E J ”
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Przeczytałam kiedyś, że „w Polsce się pije”. Pijemy 
więcej niż inne nacje?
Mieszkaniec Europy wypija średnio 11,3 litra czystego 
alkoholu rocznie - dane te wynikają z raportu Orga-
nizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 
uwzględniającego 52 kraje świata. Polacy na tym tle zaj-
mują aż 10 miejsce – co oznacza, że pijemy bardzo dużo.

Kto częściej sięga po alkohol? Kobiety czy mężczyźni?
Trudno jednoznacznie powiedzieć. Jesteśmy przyzwy-
czajeni do obrazu uzależnionego mężczyzny. Dzieje się 
tak dlatego, że oni są częściej widoczni. Kobiety piją ina-
czej. Często w ukryciu. Rzadziej mamy kontakt z nisko 
funkcjonującymi alkoholiczkami – ale to nie oznacza, 
że jest ich mniej niż mężczyzn. Kobiety z racji swojej ro-
li-matki, częściej po prostu piją mniej.

Czy możemy zrobić podział na alkoholizm męski 
i alkoholizm kobiecy?
Mechanizmy uzależnienia są takie same, jednak czę-
sto model picia jest inny. Kobiety częściej piją samotnie 
i w ukryciu. Bardziej się wstydzą. Doświadczają większe-
go ostracyzmu społecznego. Jednak to, w jaki sposób 
ktoś pije, nie zależy od płci, ale bardziej od powodów, dla 
których sięga po alkohol. Inaczej będzie pił ktoś, kto nie 
potrafi się zrelaksować i dlatego sięga po alkohol, a ina-
czej ktoś, kto pijąc “radzi sobie” z depresją.

Mam wrażenie, że istnieje swego rodzaju przyzwolenie 
na męski alkoholizm. Pijący mężczyzna nie oburza nas 
tak jak pijąca kobieta, dlaczego?
Dokładnie. W naszej kulturze w ogóle mniej kobietom wol-
no, mniej się im wybacza, stawia się im wyżej poprzeczkę. 
Dlatego kobiety, które piją, szybciej się stygmatyzuje. Ko-
biety w Polsce rzadko kiedy mają prawo do popełniania 
błędów i do zabawy, stąd duża część z nich pije w ukryciu. 
A to najgorsza droga do szybkiego uzależnienia.

Problem uzależnienia alkoholowego wśród kobiet 
to wciąż społeczne tabu. Skąd w nas ta niechęć do 
mówienia o alkoholizmie w kobiecym wydaniu?
Kobiety same ukrywają uzależnienie, bo boją się utraty 
dobrego wizerunku. Mężczyźni, których partnerki piją, 
rzadko kiedy je wspierają, częściej po prostu odchodzą. 
Lubimy nadal myśleć, że kobieta “musi się dobrze pro-
wadzić”, a jak tak się nie dzieje, to należy jej się pogarda. 
Nie ma w nas też siostrzeństwa, nie wspieramy się wza-
jemnie. Uzależnienie to choroba, w której potrzebujemy 
innych, a kobietom o tych innych jest trudniej.

Mówi się, że alkoholizm to demokratyczna choroba, 
może dotknąć każdego, bez względu na wiek czy 
status społeczny. A przyczyny, dla których sięgamy 
po alkohol również są demokratyczne? Kobiety piją 
z innych powodów niż mężczyźni?
Wszyscy piją z indywidualnych przyczyn. Trudno to ka-
tegoryzować albo generalizować. Ludzie pijąc załatwia-
ją sobie rzeczy, których inaczej załatwić nie potrafią i to 
nie jest zależne od płci. Alkohol to bardzo uniwersalne 
rozwiązanie na różne kłopoty i deficyty. Aż tak bardzo 

nie różnimy się między sobą. Ludzie piją, bo cierpią. 
Różnica często polega na radzeniu sobie z chorobą, w za-
leżności od płci to radzenie sobie jest inne. Mężczyźni 
mają większą gotowość do sięgania po wsparcie społecz-
ne. Ale też wkładamy więcej wysiłku w to, aby ich mobi-
lizować do leczenia.

Usłyszałam jakiś czas temu, że pijące kobiety lepiej 
się kamuflują, czy to prawda?
Tak dokładnie. Piją mniej i raczej w samotności, dbają 
o makijaż.

Kiedy zaczyna się problem? Kiedy przestajemy 
kontrolować ilości wypitego alkoholu? Kiedy 
zaczynamy się tłumaczyć?
Problem zaczyna się, gdy ponosimy szkody, a mimo to, 
kontynuujemy picie. To jest dla mnie najważniejszy wy-
znacznik rozwijającej się choroby.

Czy przyznanie się przed sobą/bliskimi do problemu 
z alkoholem, to pierwszy krok w procesie trzeźwienia?
Jeden z pierwszych. Pierwszym jest przyznanie, że je-
stem bezsilna wobec alkoholu. To znaczy, że nie umiem 
już pić w sposób kontrolowany. Drugi krok, to obwiesz-
czenie tego światu, aby zamknąć otwarte do picia furtki.

Gdy uchwycimy już moment uzależnienia, co dalej? 
Gdzie możemy szukać pomocy?
Terapeuci uzależnień, poradnie uzależnień, odwyki, 
punkty konsultacyjne możliwości jest dużo. Warto za-
dbać o to, aby osoba do której się zgłaszamy była cer-
tyfikowanym terapeutą uzależnień, to gwarantuje nam 
dobry standard leczenia. 

  JOANNA FLIS - psycholog, psychoterapeuta, pedagog, 
naukowiec. Ekspert w Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. 
Popularyzatorka wiedzy na temat zdrowia psychicznego,  
www.joannaflis.pl 
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Marika Krajniewska: Dzień dobry 
Państwu, jesteśmy w AnywhereTV, 
w Fabryce Norblina. Ja się nazywam 
Marika Krajniewska i mam zaszczyt dzisiaj 
porozmawiać z moją gościnią, Magdaleną 
Majcher, autorką fenomenalnych książek. 
Dzisiaj przed Państwem ,,Małe zbrodnie” 
– książka trudna, ale fascynująca. Książka, 
która budzi trochę lęku, ale o tym też zaraz 
opowiemy, niezwykle sensualna, chociaż 
rzeczywiście na temat budzący niepokój 
i nawet grozę. Nie wiem, czy poprosić 
o przedstawienie fabuły, czy może zapytać 
Ciebie o to, czym jest dla Ciebie ta książka. 
Magdalena Majcher: Może zacznijmy od pytania.

Dobrze <śmiech> .
Spróbuję wybronić siebie i książkę. O czym jest 
ta książka? Pod moimi postami na Facebooku 
pojawiły się takie opinie: niektórzy czytelnicy 
boją się sięgać po tę powieść, ponieważ jest to 
książka o przemocy wobec dzieci. Ja uważam, 
że jest to powieść o przemocy wobec kobiet 
i o tym, do czego ta przemoc może doprowa-
dzić, jakie tragedie dzieją się za ścianą. 

Tak, wróćmy do początku. Mamy rok 2000, 
sytuację, która faktycznie miała miejsce 
w Polsce, mazowieckiej wsi.
Tak, zgadza się. 

Może Państwo pamiętacie, było bardzo 
dużo doniesień medialnych, w których 
zlinczowano i obwiniano matkę dzieci, 
ponieważ znaleziono u niej zwłoki kilku 
noworodków. Rodzina wiedziała o tym, co 
się dzieje, podpatrywała, bo nie sposób 
było też nie zauważyć, że kobieta przestaje 
być w ciąży i nagle…
Nie ma dzieci.

Nie ma dzieci i nie ma…
Ani ciąży, ani dziecka. 

Dlaczego w ogóle ta sprawa Ciebie 
zaintrygowała? 
Trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego 
akurat ta. ,,Mocna więź” była moją poprzednią 
książką opartą na faktach, pierwszą powieścią 
z cyklu „true crime” i długo szukałam sprawy, 
która poruszy mnie tak, jak poruszyła mnie 
sprawa, którą opisałam wtedy. Nie musiałam 
jej nawet szukać, ponieważ temat przyszedł 
do mnie sam. Urodziłam się i wychowałam 
w Czeladzi, czyli w mieście, gdzie do tej trage-
dii doszło. Właśnie podczas pracy nad ,,Mocną 
więzią” zrozumiałam, że to kierunek, w którym 
chce podążać i w którym się spełniam. Zaczę-
łam szukać innego tematu. Miałam kilka pomy-
słów, ale za każdym razem czułam, że to chyba 
jeszcze nie jest to. Zupełnie przypadkiem trafi-
łam na reportaż o sprawie z Wrotnowa i moje 

serce zabiło szybciej, bo zrozumiałam, że tego 
właśnie szukałam. Sprawa mogłaby się wyda-
wać dość prosta, natomiast są mechanizmy, 
które do tej zbrodni doprowadziły. Kiedy czyta-
łam ten reportaż, zrozumiałam, że chcę o tym 
pisać, że będę chciała się pochylić nad tą spra-
wą. Upewniłam się, że podjęłam dobrą decyzję, 
kiedy okazało się, że tak naprawdę dotarcie do 
osób, które mogłyby pomóc w pracy nad książ-
ką, jest łatwiejsze niż mi się wydawało. Dość 
szybko nawiązałam kontakt z Rzeczniczką Pro-
kuratury w Siedlcach. Wychodzę z założenia 
– i to jest jedna, jedyna zasada, jaką kieruję się 
w swojej pracy zawodowej –  że piszę takie książ-
ki, jakie sama chciałabym przeczytać. Piszę 
o tym, co mnie ciekawi, piszę o tym, co mnie 
wzrusza, co wzbudza mój niepokój, bunt, nie-
zgodę. I ta sprawa taka jest. 

Czy dowiedziałaś się czegoś  
nowego dla siebie? 
Czy dowiedziałam? Raczej upewniłam się 
w przekonaniu, że wina nie jest czarno-biała. 
Tak naprawdę każdy z nas ma w sobie pier-
wiastek dobra i zła. I jest do niego zdolny/a, 
jeżeli okoliczności okażą się niesprzyjające. 
Szczególnie jeśli środowisko, w którym do-
rastamy, w którym przebywamy na co dzień 
jest złe. Moja bohaterka nie jest żadną psy-
chopatką. To skrzywdzona przez życie i lu-
dzi kobieta. W pewnym momencie, podczas 
lektury akt sądowych, złapałam się na tym, 
że nie wiem, kto tutaj jest katem, a kto ofia-
rą. Ta książka zmieniła we mnie postrzeganie 
zbrodni i kary. Życie nie jest czarno-białe, 
mieni się w różnych odcieniach. Jest w nim 
dużo szarości, znacznie więcej niż bieli czy 
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czerni. Wychodzę z założenia, że to, co widzi-
my na pierwszy rzut oka, to jest wierzchołek 
góry lodowej i to nam nie daje prawa do oceny 
drugiego człowieka. I właśnie ta historia, któ-
rą opisałam w ,,Małych zbrodniach”, jest tego 
najlepszym potwierdzeniem. Ta sprawa jest 
bardzo niejednoznaczna. Sąd musiał wydać 
wyrok i dla sądu czy Prokuratury, owszem, 
mogą istnieć jakieś okoliczności łagodzące 
przez co oskarżona dostała, czy też dostała-
by, niższy wymiar kary. Natomiast dla orga-
nów ścigania wina jest zerojedynkowa. Musi-
my się z tym pogodzić. Dla mnie ogromnym 
sukcesem będzie to, jeśli chociaż jedna osoba 
po lekturze tej książki zastanowi się nad sobą 
i nad tym, czy sama zbyt pochopnie nie oce-
nia drugiego człowieka. 

No to już masz ten sukces z głowy! Ja się 
zastanowiłam. <śmiech> 
Bardzo się cieszę.  

Zaczynasz tę powieść od anonimowego 
doniesienia. Czy rzeczywiście też tak się 
wydarzyło w rzeczywistości? 
Tak. Akurat treść tego doniesienia jest tożsama 
z tym, co otrzymała prokuratura w anonimo-
wym liście. To nadało bieg tej historii.  

Cała machina zaczęła się od tego anonimu. 
Tak. Wiadomo, trzeba było to sprawdzić, na-
tomiast raczej nie podejrzewano, że to się 
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pokryje z rzeczywistością. W momencie, kie-
dy policjant przyjechał na miejsce, to było 
tak, jak opisałam w pierwszych rozdziałach tej 
książki. Właściwie od razu wszystko wyszło na 
jaw. Nie było nawet próby ukrycia tego. 

To mnie bardzo poruszyło, ponieważ tak 
chętnie opowiedziano tym, że kości znajdują 
się w tym miejscu... A tutaj ten człowiek 
je znalazł... A ten człowiek je tu odwiesił 
w woreczku… To przeraża i fascynuje. 
Pojawił się wreszcie wybawca, któremu 
mogę ten ciężar jakoś zrzucić z siebie. 
Jak odpowiedzieć, żeby nie zdradzić zbyt wiele 
z lektury... 

No właśnie. <śmiech> 
Z książki dowiedzą się państwo, że ten anonim, 
a jak potem zresztą podejrzewała bohaterka, 
został wysłany z konkretnego powodu. Mam 
nadzieję, że nie zdradzę tu zbyt wiele, jeśli 
powiem, że chodzi o zemstę, najogólniej mó-
wiąc. Kiedy śledczy zaczęli drążyć i zadawać 
dodatkowe pytania, nagle zapanowała zmowa 
milczenia. Wydaje się – i to jest moja interpre-
tacja – że osoby, które napisały i wysłały ten 
list, raczej założyły, że kiedy dojdzie do tego 
odkrycia, sprawa będzie w zasadzie jasna. Nikt 
nie będzie drążył i zemsta się dopełni. Okaza-
ło się natomiast, że nie chodzi o to, żeby tylko 
zamknąć ten temat i śledztwo, ale żeby po-
znać okoliczności. Kiedy śledczy próbowali to 

zrobić, okazało się, że nagle nikt nic nie widział, 
nikt nie słyszał. 

Czyli zamykamy się, tak bardzo 
hermetycznie, w tej najmniejszej 
komórce społecznej, w rodzinie, i trochę 
zacieramy ślady. Może nie dosłownie, 
ale przestajemy w pewnym momencie 
zauważać różne rzeczy. Choć było to 20 lat 
temu, to łączy mi się to z tym, co mamy 
obecnie w społeczeństwie. Bardzo często 
zamykamy się na krzywdę innych.,, Mocna 
więź” też była o tym, że słyszymy jakieś 
kłótnie za ścianą, słyszymy awantury, ale 
nas to nie dotyczy. Nas to nie interesuje. 
Nie chcemy współpracować. Nie chcemy się 
mieszać do nieswoich spraw. Tylko pytanie, 
gdzie jest ta granica, kiedy my się już 
mieszamy w nieswoje sprawy i czy w ogóle 
mamy w sobie intencję w dzisiejszych 
czasach, żeby chcieć się zainteresować 
drugim człowiekiem? 
Historia, którą opisałam w ,,Małych zbrod-
niach”, mimo że, jak słusznie zauważyłaś, 
wydarzyła się prawie 20 lat temu, jest szalenie 
aktualna. Tak naprawdę po głębszych przemy-
śleniach, doszłam do wniosku, że to jest po-
rażka systemu. To jest porażka systemu i spo-
łeczeństwa, ponieważ jesteśmy nieczuli. Mam 
wrażenie, że dzisiaj jesteśmy jeszcze bardziej 
nieczuli na krzywdę drugiego człowieka, niż 
właśnie te 20 lat temu. Gdzie jest ta granica? 
Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, Tu-
taj były już wcześniej wyraźne sygnały, że dzie-
je się coś złego i doszło do tragedii. Zniszczono 
wiele żyć, bo ofiar jest więcej w tym przypadku. 
Ofiarami są nie tylko dzieci, które znaleziono 
w gospodarstwie. Mamy moralny obowiązek, 
żeby reagować w takich sytuacjach. Tylko jak 
to rozstrzygnąć? To jest trudne. Każdy z nas po-
winien odpowiedzieć sobie na to zgodnie z wła-
snym sumieniem. Natomiast jeżeli widzimy, że 
w najbliższym otoczeniu jest przemoc, czy to 
fizyczna, czy psychiczna, czy ekonomiczna, 
warto reagować, ponieważ brak reakcji dopro-
wadza właśnie do takich tragedii.  

Trochę wynosimy z historycznych, 
negatywnych przekonań, że jeżeli o kimś 
gdzieś doniesiemy, to to będzie donos. Jest 
to w naszym poczuciu, no... mało fajne, 
mówiąc językiem potocznym. A druga rzecz, 
nie wiem czy podzielisz też moje zdanie, 
czy nie, ale sądzę, że jesteśmy nieczuli też 
w stosunku do samych siebie. W związku 
z tym, nie umiemy nawet już włączyć się na 
czuły odbiór względem drugiej osoby. 
Jesteśmy jako społeczeństwo bardzo roszcze-
niowi, dużo wymagamy dla siebie nawzajem. 
Od siebie samych natomiast dajemy mniej. 
Coś w tym jest. Odnosząc się jeszcze do Two-
jej poprzedniej myśli, że wynika to z historii, 



to tak, jak najbardziej. Zwłaszcza, że pisałam 
o ludziach, którzy tej historii doświadczyli. 
Wydarzenia historyczne odbiły się też na ich 
codziennym życiu. W pewnym momencie sta-
wiam taką tezę, że zło jest cierpliwe. Może cze-
kać nawet kilkadziesiąt lat, żeby zebrać plony. 
Czy słusznie, czy nie, to niech już czytelnicy 
rozstrzygną w zgodzie z własnym sumieniem. 
Natomiast tak, zgodzę się, że to na pewno wyni-
ka z naszej historii.  

Siedziałaś nad aktami, było ich dużo 
i tak naprawdę rekonstruowałaś te 
wszystkie zdarzenia. Czy zdarzały się 
jakieś luki, które trzeba było wypełnić? 
Może nie tyle domysłami, ile taką intuicją 
detektywistyczną?
W tej historii jest luka. Uznałam, że nie mam 
prawa jej wypełniać, ponieważ jedna z osób, 
najogólniej mówiąc, nie zdecydowała się na 
przedstawienie swojego punktu widzenia. 
Uznałam zatem, że nie mam prawa aż tak nad-
miernie interpretować. Oczywiście, musimy 
mieć świadomość, że jest to powieść, a nie re-
portaż. Kręgosłupem tej książki są prawdziwe 
wydarzenia, natomiast jeśli czytamy jakąś sce-
nę z dialogami, musimy mieć świadomość, że 
to nie jest tak, że dokładnie w tym momencie 
Ci bohaterowie powiedzieli dokładnie to.

W Twojej książce przedstawiasz 
bohaterów,  jakbyś tam albo była i to 
wszystko widziała, albo z nimi rozmawiała 
i opowiedzieli Ci wszystko, co myślą 
i myśleli w danej sytuacji. Oni są z krwi 
i kości. To nie są papierowe postacie, to nie 
są postacie z wyjęte z akt. Czy miałaś jakąś 
swoją ulubioną postać? 
Tak, moją ulubioną postacią jest asesor pro-
kuratury, Agnieszka Markiewicz. Uwielbiam, 
uwielbiam tę dziewczynę. Może dlatego, że 
ma dużo ze mnie, bo jest właśnie taka za-
dziorna, docieka prawdy. Bardzo dobrze two-
rzyło mi się tą postać. 

Czyli się zaprzyjaźniłaś? <śmiech> 
Tak, zdecydowanie tak.  

Płatała ci figle czasami? 
Tak, płatała mi figle swoimi przemyśleniami 
w tle, które, koniec końców, sporo wniosły do 
sprawy. Przyznam się, że ustami Agnieszki 
troszkę przemyciłam swoje własne przemyśle-
nia. W Polsce za takie zbrodnie skazywane są 
przede wszystkim kobiety. Nie mówię, że wy-
łącznie, ponieważ nie znam wszystkich spraw, 
natomiast te, które przeanalizowałam, to tam 
wskazywane były właśnie kobiety. I nawet jeśli 
mężczyzna był podejrzany, to nie dochodziło 
nawet do zarzutów. Mężczyzna w takiej sytuacji 
może powiedzieć, że on nie widział, że brzuch 
się powiększa, on nie zorientował się, że żona 

czy partnerka, z którą śpi w jednym łóżku, jest 
w ciąży. I on o żadnych dzieciach nic nie wie. 

To wydaje się niedopuszczalne w ogóle.  
No tak, dokładnie tak. Bardzo często są to 
zbrodnie dokonywane pod presją otoczenia. 
Nie mówię, że to akurat jest ta sprawa, ale od-
noszę się do tematu. Jest tak, że, na przykład, 
mężczyzna nie chce przyjąć dziecka. W ro-
dzinie jest już kilkoro dzieci i on kolejnego 
nie chce albo w ogóle po jakiejś przygodnej 
znajomości zarzuca kobiecie, że to w ogóle 
nie jego dziecko. I takie czyny są dokonywa-
ne poniekąd z inspiracji. Dlatego ja myślę, że 
ta książka, chociaż o aborcji nie traktuje, to 
może być mocnym głosem właśnie w debacie 
na ten temat oraz w ogóle o prawach kobiet 
i sytuacji kobiet.

Nie chciałabym kończyć naszej rozmowy 
tak pesymistycznie, bo tak jakoś  
zabrzmiałyśmy teraz, więc zapytam tak 
zupełnie z innej beczki – jak odpoczywa 
Magdalena Majcher? 
Oj, Magdalena Majcher wciąż uczy się odpo-
czywać. Najlepiej odpoczywam, podróżując. 
Uwielbiam to. Ostatnio nawet kilkudniowy 
wyjazd nad morze pomógł mi naładować 
akumulatory. Najlepiej odpoczywam w Hisz-
panii, to mój raj na ziemi. Kiedy nie mam 
możliwości, żeby gdzieś pojechać czy też po-
lecieć, wtedy relaksuję się z książką i dobrym 
serialem, wychodzę z rodziną do restauracji 

„ P I E Ś Ń  N I L U ”  T O  P O W R Ó T  D O  K O R Z E N I !

lub na spacer, by spotkać się ze znajomymi. 
Jestem bardzo społecznym typem. Odpoczy-
wam wśród ludzi.

Czyli dostarczyłam ci teraz chwilę relaksu.
Tak, tak! Uwielbiam rozmawiać z ludźmi i chy-
ba właśnie tego w pandemii brakowało mi 
najbardziej. Na przykład spotkań autorskich, 
bo to zawsze jest energia, którą ja wkładam 
w swoje książki. Czytelnicy oddają mi ją na 
spotkaniach autorskich. 

I o to w tym wszystkim chodzi. 
Tak! Z kim nie rozmawiam, z jakimś pisarzem 
lub pisarką, to gdzieś tam pojawiają jakieś kry-
zysy twórcze, wahania i tak dalej... Brakuje 
nam energii od naszych czytelników!

Być może tak właśnie jest. Sama się z tym 
zmagam, a szukam przyczyny...
Pomyśl o tym! 

Pomyślę o tym. Proszę państwa, ,,Małe 
zbrodnie” Magdy Majcher w księgarniach 
już za chwilę. 
Tak, premiera 26 stycznia. 

Bardzo namawiam do przeczytania, do nie-
bania się sięgnąć po książkę, ponieważ jest 
mocna, ale fascynująca. 
Dziękuję. 

Dziękuję.  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

... M YŚ L Ę,  Ż E  TA  K S I Ą Ż K A ,  C HO C I A Ż 
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POLSKA - KRAINA 
ROŚLIN N YCH SMAKÓW
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TEKST Katarzyna Paczóska   
ZDJĘCIA Pixabay.com

CZAS LECZY RANY I PUSTE ŻOŁĄDKI, 
A KRAJ ŚRODKOWEJ EUROPY JEST 
NA TO ŚWIETNYM PRZYKŁADEM. 
JESZCZE DEKADĘ TEMU BURCZĄCY 
BRZUCH ROŚLINOŻERCY, PRAGNĄCY 
JAK NAJSZYBSZEGO CIEPŁA MIAŁ 
DO WYBORU W OSIEDLOWYM 
SKLEPIE WAFLE RYŻOWE LUB NA 
MIEŚCIE - FRYTKI. NA PRZESTRZENI 
LAT, SYTUACJA ZMIENIŁA SIĘ 
DIAMETRALNIE, A W 2017 WARSZAWA 
WSKOCZYŁA NA 3. MIEJSCE 
W RANKINGU MIAST NAJBARDZIEJ 
PRZYJAZNYM WEGANOM WG 
HAPPY COW (PIERWSZE MIEJSCA 
ZAJĘŁY LONDYN I BERLIN)
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roku na rok widzimy wzrost zainteresowa-
nia roślinnymi posiłkami. Moja mięsożer-
na rodzina kilka lat temu była przerażona, 

kiedy dowiedziała się o mojej decyzji przejścia na 
jasną stronę mocy - teraz z chęcią raz co raz wy-
bierają opcje bezmięsne. Z łatwością można tra-
fić na 100% wegańskie restauracje, jak i znaleźć 
wegańskie opcje w bugerowniach czy pizzeriach. 
Które miasta są w tej kategorii naj, naj? Gdzie wy-
brać się w podróż, będąc spokojnym/spokojną 
o swój żołądek? Oto 10 najbardziej przyjaznym 
weganom miast w Polsce.

1. POZNAŃ  
- SPODZIEWALIBYŚCIE SIĘ?
Stolica Wielkopolski ma aż 1,57 restauracji 
przypadających na 10 000 mieszkańców. Moż-
na spokojnie zamówić flat white na owsianym, 
a do tego pyszne ciacho tuż przy stukających 
się koziołkach. Kiedy zgłodniejecie bardziej, 
jednym z fantastycznych miejsc na roślinny 
chill jest Wypas (Jackowskiego 38), czyli mała 
kawiarnia oraz sklep. Praktykują kuchnię wielo-
kulturową - w menu, znajdują się pozycje inspi-
rowane potrawami z różnych zakątków świata. 

2. KRAKÓW
Drugie miejsce w szeregu zajął dom Smoka Wa-
welskiego z 1,48 restauracji na 10 000 miesz-
kańców. Kraków przygotowany jest zarówno 
na budżet turystów, jak i studentów, a jest 
z czego wybierać (dokładniej z 115 restauracji 
i kawiarni). Jeżeli zapytalibyście z czym mi 
osobiście kojarzy się Kraków, odpowiedziała-
bym bez namysłu - Vegab, ponieważ to w tym 
mieście dwójka znajomych postanowiła stwo-
rzyć coś, o czym u nas jeszcze nie słyszano. Pa-
dło na roślinny odpowiednik kebaba i wyszło 
bardzo dobrze - od 2017 roku Vegab otrzymał 
Certyfikat Jakości Tripadvisor.

3. GDAŃSK
Czas spędzony nad morzem zawsze jest pe-
łen uroku, niezależnie od pory roku. Z bogatej 
oferty miejsc przyjaznych dla wegan, prawdo-
podobnie możemy zawdzięczyć turystom, któ-
rzy najchętniej wpadają tu na wakacje. Zimą, 
wszakże będzie tam o wiele mniej osób, nad 
morzem będzie można głównie spotkać (i pew-
nie dołączyć) do szalonych morsów, a póź-
niej posilić się pełnowartościowym posiłkiem 
w raju dla fanów awokado - Avocado Vegan Bi-
stro (Wajdeloty 25/1), do wyboru wiele - placki, 
pierogi, ciasto, krokiety. Działają od 2013 roku 
- to świadczy o jakości!

4. GDYNIA
Tutaj wystarczy wytoczyć najsilniejszy argu-
ment - Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 
Tak, można spokojnie udać się na święto kina 
polskiego, bez obaw głodowania. Gdynia znaj-
duje się na 4. miejscu wg rankingu Holidu, 

wyszukiwarki apartamentów i domów waka-
cyjnych, przeprowadzonego na podstawie Hap-
py Cow, czyli mapy wegańskich miejscówek 
nie tylko w naszym kraju. W przerwie pomię-
dzy rozmowami o filmach i seansami, warto 
podskoczyć do Falli (I Armii Wojska Polskiego 
13), która stała się na tyle popularna, że aktu-
alnie można się do niej udać nawet w innych 
miastach. Słyną z pysznych hummusów, sha-
kshuki oraz…kebabu.

5. KATOWICE
To tutaj znajduje się Bajka Pana Kleksa. Pa-
miętacie? Kraina powstała naprawdę i można 
ją zobaczyć w mieście z 1,33 restauracji na  
10 000 mieszkańców. A skoro już jesteśmy 
przy powrotach do przeszłości -  w Parku Ko-
ściuszki można obejrzeć drewniany kościół 
z 1510 roku. Budynek o ponad półwiecznej 
historii? To się nazywa egzegi monumentum. 
Podczas przechadzek po parku można zgłod-
nieć, więc wcześniej można zaopatrzyć się 
w jednego z najlepszych burgerów w mieście. 
Tak,  Nieinaczej (Plebiscytowa 16).

6. WROCŁAW
Dokładnie 1,29 restauracji na 10 000 miesz-
kańców, a co więcej - oprócz smakowitości, 
Wrocław jest miastem często polecanym do 
życia (aczkolwiek nie jestem pewna czy po 
zakończeniu okresu studenckiego również). 
Wrocław jest miastem życzliwie zapraszają-
cym w swoje progi 83 miejscami, serwującymi 
wegańskie smakowitości. Na nadodrzu, znaj-
duje się miejsce, które powstało z kolaboracji 
Food Fight i Sugar Szop - Wilk Syty. W menu 
proponują klasyk kuchni polskiej, czyli (se-
itanowy) schabowy lub krokiet z farszem z ki-
szonego buraka, soczewicy i leśnych grzybów. 
O tak, tam trzeba wpaść.

7. WARSZAWA
Zdziwieni? Królowa rośliności znajduje się 
tu dopiero na 7. miejscu z 1,21 restauracji na 

10 000 mieszkańców, co nie znaczy, że nie 
można tu znaleźć wszelakich kuchni świa-
ta. Od falafeli i hummusów, po fine dining, 
jednak (moje) serce zdobywa Vege Miasto. 
Lunch codziennie inny, porcje sute, a  po 
wyjściu z obiadku wiesz, że właśnie konkret-
na dawka witamin wpłynęła do Twojego or-
ganizmu. Co najlepsze, od Solidarności 60a 
bardzo blisko do Starego Miasta.

8. BIELSKO-BIAŁA
Zacne 0,88 restauracji na 10 000 mieszkań-
ców. Co prawda można tu znaleźć zaledwie 15 
wegańskich i wegetariańskich miejscówek, tak 
biorąc pod uwagę powierzchnię ok. 124 km 
kw., jest to niezły wynik. Przed ponad 2 tygo-
dnie można się stołować w innych miejscach! 
Czas na restaurację przyjazną dzieciom z kuch-
nią lunchową, zmieniającą się każdego dnia. 
Zupy, smoothie, sałatki, czego tylko zapragnie-
cie. Tofu Bistro znajduje się przy Barlickiego 17.

9. RZESZÓW
Narty? Wycieczki i wspinaczki górskie? W mie-
ście z 0,82 restauracji na 10 000 mieszkań-
ców nie można chodzić głodnym. Co lepsze-
go na głód jak nie pyszny wegański burger? 
Krowarzywa proponuja kilka stałych opcji, 
w tym burger sezonowy, każdego miesią-
ca inny, zamiast burgera, można wziąć pa-
kiet, składający się z kaszy, warzyw i burgera 
#zblilansowanyposiłek.

10. SZCZECIN
Jeżeli planujecie wycieczkę za zachód, trzeba, 
zahaczyć o Szczecin, leżący tuż przy granicy 
z Niemcami. Miasto może się pochwalić 0,75 re-
stauracjami na 10 000 mieszkańców i 30 roślin-
nymi miejscówkami. Jeżeli jesteście zdrowymi 
freakami, zajrzyjcie do Jak Maliny (Małopolska 
3) - w środku opcje bazglutenowe, danie pełno-
wartościowe i oczywiście w 100% roślinne.

To jak, które do którego miasta w roślinną 
podróż wybierzecie się na początku?  

Z

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

https://www.holidu.pl




STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 
REGULAR SECTION OF POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT

ZIMA W OSLO
WINTER IN OSLO

Z POZNANIA DOOKOŁA ŚWIATA
FROM POZNAŃ AROUND THE WORLD

Let’s travel
NOWOCZESNOŚĆ W PARYSKIM STYLU
MODERNITY IN PARIS STYLE

Let's look around Let’s fly

2022
Nº1
65

ZD
JĘ

CI
A

: P
IX

A
B

AY
.C

O
M



6 6 – 6 7

POŁĄCZENIE REALIZOWANE Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 
DO OSLO-GARDERMOEN Z PEWNOŚCIĄ UCIESZY WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH LOTEM DO NORWEGII. ZIMA W OSLO JEST 
NIESTRASZNA, A MIASTO OFERUJE WIELE WYJĄTKOWYCH ATRAKCJI.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM8AS Ryanair, fot./photo: Mikołaj 
Waligórski (Avgeek.pl)

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

L E T ’ S  T R A V E L

ZIMA W OSLO

Oslo Airport, Gardermoen (OSL), to drugi – 
obok Sandefjord-Torp, międzynarodowy 

port lotniczy obsługujący stolicę Norwegii. Jest 
jednak położony znacznie bliżej miasta – znaj-
duje się niecałe 50  km od niego, w  leżącej na 
północ gminie Ullensaker. Dawniejsze lotnisko 
wojskowe zostało rozbudowane i  obecnie jest 
największym w tym skandynawskim kraju. Ob-
sługuje loty przewoźników tradycyjnych i nisko-
kosztowych. Z Poznania dolecimy tam na pokła-
dach samolotów Wizz Air.

Wbrew powszechnej opinii, zimy w  Oslo 
wcale nie są aż tak zimne. Wystarczy spojrzeć 
na wskazania jednej z popularnych aplikacji, by 
stwierdzić, że temperatury dzienne porówny-
walne są do średnich występujących w naszym 
kraju. Oczywiście nie możemy zapomnieć 
o  realiach położenia geograficznego Norwegii 
i faktu, że klimat nadmorski wiąże się z większą 
wilgotnością i porywami wiatru, które pogłębia-
ją uczucie zimna. 

Chłód i krótsze dni (w styczniu słońce wscho-
dzi dopiero przed 9.00 rano) mają też niezaprze-
czalne walory. Jeżeli spadnie śnieg, miasto robi 
się bajkowe, a miejski tor saneczkowy o długości 
6  km kusi niezapomnianymi przeżyciami. Do 
tego dochodzą przepiękne wschody i  zachody 
słońca barwiącego czyste od spalin niebo nie-
spotykanymi nigdzie indziej kolorami.

Norwegowie są narodem dumnym ze swojej 
niepodległości. Flaga państwowa powiewa nie 
tylko nad rezydencją królewską, którą koniecz-
nie trzeba zobaczyć. Atrakcji turystycznych 
jest więcej. Najbardziej na wyobraźnię działa 
oczywiście Muzeum Łodzi Wikingów – z orygi-
nalnymi, odrestaurowanymi „okrętami” tych 
wojowników z  IX wieku! Z  okresu średniowie-
cza pochodzi też monumentalna rezydencja 
władców – zamek Akershus. Jest on doskonale 
zachowany, podobnie jak eksponaty skansenu 
Norsk Folkemuseum ze słynnym drewnianym 
kościołem klepkowym Gol stavkirke. Warto 

zwiedzić też muzeum słynnego norweskiego 
malarza – Edwarda Muncha, który zapisał na-
rodowi całą swoją spuściznę, oraz dom jednego 
najwybitniejszych pisarzy skandynawskich – 
Henryka Ibsena.

Współczesna architektura jest najlepiej re-
prezentowana przez futurystyczne założenie 
gmachu Opery. Co ciekawe, ten jeden z  naj-
większych w Oslo budynków ma dach będący 
jednocześnie popularną platformą widokową. 

Komunikacja w  Oslo opiera się w  znacz-
nej mierze na połączeniach wodnych. Liczne 
promy (tramwaje wodne) wraz z  linią metra 
i  rowerami (też w  zimie) zapewniają miesz-
kańcom i  turystom sprawne dotarcie do wy-
branego celu. Niezwykle pomocna i korzystna 
ekonomicznie jest przy tym możliwość zakupu 
jednego biletu/karty/aplikacji miejskiej na 
wszystkie środki komunikacji publicznej, któ-
ra daje też zniżki na wstęp do części atrakcji 
turystycznych.

Współczesna kuchnia norweska jest opar-
ta na rybach morskich i… pizzy! Ryby przy-
rządzane i podawane są tu na setki sposobów, 
i nawet w formie marketowych dań gotowych 
smakują znakomicie. Alternatywą jest pizza, 
której smak podkreślają znakomite, norwe-
skie sery.  

  IN ENGLISH

WINTER IN OSLO

THE CONNECTION FROM POZNAŃ-
ŁAWICA AIRPORT TO OSLO-
GARDERMOEN WILL CERTAINLY APPEAL 



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

L E T ’ S T R A V E L

TO THOSE INTERESTED IN FLYING TO 
NORWAY. WINTER IN OSLO IS NOTHING 
TO BE AFRAID OF AND THE CITY ITSELF 
OFFERS MANY UNIQUE ATTRACTIONS.

Oslo Airport, Gardermoen (OSL), is the 
second international airport, beside Sand-
efjord-Torp, to serve the capital of Norway. 
However, its location – less than 50  km away 
from Oslo, in the northern municipality of Ul-
lensaker, is more convenient. The former mili-
tary airport has been expanded and is now the 
largest in the country. It serves flights of tradi-
tional and low-cost carriers. From Poznań, we 
can fly there on board of Wizz Air planes. 

Contrary to popular belief, winters in 
Oslo are not that cold. Just look at the indica-
tions in one of the popular apps and you will 
see that daily temperatures are comparable 
to the average temperatures in our country. 
On no account should we forget the reality of 
Norway's geographical location and the fact 
that the coastal climate is associated with 
higher humidity and wind gusts, which add 
to the feeling of cold.

Cold weather and shorter days (in January 
the sun does not rise until 9 am) also have un-
questionable advantages. If snow falls, the city 
turns into a fairy tale and the city's 6 km long 
tobogganing run lures with unforgettable ex-
periences. Let’s not forget beautiful sunrises 
and sunsets colouring the fume-free sky with 
colours which cannot be found elsewhere.

Norwegians are proud of their indepen-
dence. The national flag flies not only over 
the royal residence, which is a  must-see. 
There are more tourist attractions in Nor-
way. The most striking one is of course the 
Viking Ship Museum – with original, re-
stored "ships" of the warriors from the 9th 
century! Akershus Castle, the monumental 

residence of the rulers, also goes back to 
the Middle Ages and is perfectly preserved, 
as are the exhibits of the open-air museum 
Norsk Folkemuseum with its famous wooden 
stave church Gol stavkirke. Another great 
venues to visit  are the museum of the fa-
mous Norwegian painter Edward Munch, 
who bequeathed his entire legacy to the na-
tion, and the home of one of Scandinavia's 
greatest writers, Henrik Ibsen.

Contemporary architecture is best repre-
sented by the futuristic construction of the 
Opera House. What is interesting, this one of 
Oslo's largest buildings has a roof that is also 
a popular viewing platform.

Public transport in Oslo is largely based 
on water connections. Numerous ferries (wa-
ter trams) together with the metro line and 
bicycles (also in winter) allow residents and 
tourists to reach their destination efficient-
ly. It is extremely helpful and economical to 
have a  single ticket/card/app for all public 
transport, which also offers discounts to en-
ter some tourist attractions.

Modern Norwegian cuisine is all about 
sea fish and... pizza! Fish is cooked and 
served in hundreds of ways, and it tastes 
great even as convenience food. Pizza makes 
a  nice alternative, especially when it is 
served with excellent Norwegian cheeses. 
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ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W EUROPIE I NA ŚWIECIE PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE  
AKTUALNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU.!

Nazwa duńskiej stolicy, która niegdyś była 
małą osadą rybacką, pochodzi od słów 

kjobmand (kupiec) i havn (zatoka). Doskonale 
usytuowana, rozwijała się w  szybkim tempie, 
stając się finalnie jednym z  najważniejszych 
skandynawskich centrów komunikacji i  han-
dlu. Kopenhaga jest także gastronomicznym 
sercem tego małego, lecz fascynującego kraju, 
a  jedzenie to jedna z  jej największych atrakcji. 
Czego więc warto tu spróbować? Wybierzmy się 
w kulinarną podróż.

DUŃSKA KUCHNIA
Jak na tradycje portowe przystało, nie braku-
je tu potraw rybnych, ale także dań opartych 
na bazie wieprzowiny oraz produktów od ro-
dzimych dostawców, jak ziemniaki i  warzywa 

L E T ’ S T R A V E L

SMAKOWITA KOPENHAGA
KOPENHAGA BEZ WĄTPIENIA NALEŻY DO NAJPIĘKNIEJSZYCH EUROPEJSKICH STOLIC – TĘTNI RÓŻNORODNOŚCIĄ, ZACHWYCA 
ARCHITEKTURĄ I ZACHĘCA SMAKAMI. WARTO PRZYJECHAĆ TU W WOLNY WEEKEND LUB WYBRAĆ SIĘ NA NIECO DŁUŻSZĄ 
WYCIECZKĘ, BY DOŚWIADCZYĆ DUŃSKIEGO STYLU ŻYCIA I CHŁONĄĆ UROKI TEGO NIEZWYKŁEGO MIASTA. TYM BARDZIEJ,  
ŻE SZYBKI PRZELOT UŁATWIA BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE LINIAMI SAS WPROST Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA.

TEKST: MARTA NOWACKA   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM (1) / 123RF.COM (2-3)

korzenne. Duńczycy zjadają mnóstwo mięsa 
– to nieodłączny element ich kuchni. Bardzo 
popularne są tu klopsiki z  mielonego mięsa, 
uformowanego w  kulki, nazywane frikadel-
le, serwowane często w  towarzystwie sałatki 
ziemniaczanej, oraz ich rybna wersja – fiskefri-
kadelle, a  polsevogn, czyli budki z  hot-doga-
mi, znajdziemy praktycznie na każdym rogu. 
Koniecznie trzeba też spróbować słynnych 
duńskich kanapek Smørrebrød, przygotowy-
wanych na bazie kromki ciemnego pieczywa 
i finezyjnie udekorowanych dodatkami takimi 
jak: kurczak, tuńczyk, śledź czy mięso wołowe 
wraz z warzywami.

Liczne kopenhaskie kawiarnie serwują wy-
jątkowe słodkości, a  w  wypiekach spotkamy 
często cynamon, migdały czy sezonowe owoce. 

Charakterystycznym przysmakiem są też kru-
che ciasteczka sprzedawane w blaszanych pusz-
kach. Do słodkiej przekąski idealnie pasuje zaś 
kawa, która jest tu wyśmienita.

NAJLEPSZE RESTAURACJE
Stolica Danii słynie z  doskonałego jedzenia 
oraz bogatej oferty gastronomicznej. To właśnie 
tu, w 2004 roku, najlepsi skandynawscy kucha-
rze opracowali manifest new nordic cuisine, 
propagujący przygotowywanie tradycyjnych 
potraw w nowatorski sposób, opierając się przy 
tym na bazie lokalnych składników.

Kopenhaga może pochwalić się aż 14 restau-
racjami wymienionymi w słynnym przewodni-
ku Michelin, w tym 3-gwiazdkowymi Geranium 
oraz Noma, która w  ubiegłym roku po raz ko-
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words kjobmand (merchant) and havn (bay). 
Perfectly situated, it grew rapidly, eventually 
becoming one of Scandinavia's most important 
centres of communication and trade. Copenha-
gen is also the culinary heart of this small but 
fascinating country, and food is one of its biggest 
attractions. So what is there to try? Let's set off on 
a gourmet journey.

DANISH CUISINE
As befits port traditions, there is no shortage of 
fish, but also pork-based dishes and products 
from local suppliers, such as potatoes and root 
vegetables. The Danes eat a lot of meat – It's an 
integral part of their cuisine. Meatballs made of 
minced meat formed into balls called frikadelle, 
often served with potato salad, and their fish al-
ternative, fiskefrikadelle, are also very popular 
here, while polsevogn, or hot-dog stalls, can be 
found on practically every corner. Make sure you 
try the popular Danish sandwiches Smørrebrød, 
prepared on a slice of dark bread and elaborate-
ly decorated with such ingredients as chicken, 
tuna, herring or beef with vegetables.

Copenhagen's countless cafés serve unique 
sweets and pastries which often include cinna-

lejny została uznana za najlepszą restaurację 
na świecie! Niestety, miasto to należy też do 
jednych z najdroższych, a ceny, nie tylko w loka-
lach, niejednego turystę mogą przyprawić o za-
wrót głowy. Gdzie zatem posmakować duńskiej 
kuchni i nie zbankrutować?

GDZIE DOBRZE ZJEŚĆ?
Kulinarnym centrum Kopenhagi jest tzw. 
Copenhagen Street Food. To ogromny wręcz, 
blaszany hangar, usytuowany obok Christian-
shavn na Papierowej Wyspie. Z  zewnątrz nie 
sprawia wrażenia, że jest to najpopularniejszy 
punkt na gastronomicznej mapie duńskiej sto-
licy. Za to w  środku znajduje się niezliczona 
ilość food trucków serwujących specjały z róż-
nych stron świata, nie tylko duńskie klasyki. 

Ciekawym miejscem, wartym odwiedzenia, 
szczególnie gdy żołądek świeci pustkami, są 
dwie hale targowe Torvehallerne. Tutaj również 
można skosztować rozmaitych, międzynarodo-
wych dań, a także owoce morza, sery, wędliny 
oraz ciasta i kawę.

W  Kopenhadze dużą popularnością cieszą 
się także lokalne bazary, na których często or-
ganizowane są targi śniadaniowe. To idealne 
miejsca, by wypróbować różne smaki i  zebrać 
siły na całodniowe zwiedzanie miasta. 

  IN ENGLISH

DELICIOUS COPENHAGEN  

COPENHAGEN IS BY FAR ONE OF THE 
MOST BEAUTIFUL EUROPEAN CAPITALS. 
THE CITY BURSTS WITH DIVERSITY, 
STUNNING ARCHITECTURE AND ENTICING 
FLAVOURS. IT IS WORTH COMING HERE 
FOR A WEEKEND OR PAY A LONGER VISIT 
TO EXPERIENCE THE DANISH LIFESTYLE 
AND SOAK UP THE DELIGHTS OF THIS 
EXTRAORDINARY PLACE. ALL THE MORE 
SO AS SAS IS OFFERING A QUICK FLIGHT 
TO COPENHAGEN DIRECTLY FROM 
POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT.

The name of the Danish capital, which was once 
a small fishing settlement, is the combination of 

L E T ’ S T R A V E L

mon, almonds and seasonal fruit. Shortbread 
cookies sold in tin cans are also a local delicacy. 
A sweet snack goes perfectly with coffee, which 
is exquisite here.

THE BEST RESTAURANTS 
The Danish capital is famous for its excellent food 
and rich gastronomic offer. It was here, in 2004, 
that the best Scandinavian chefs developed 
a manifesto for new Nordic cuisine, promoting 
the preparation of traditional dishes in an inno-
vative way based on local ingredients.

Copenhagen boasts as many as 14 restaurants 
listed in the world-famous Michelin guide, includ-
ing the 3-star Geranium and Noma, which last 
year was once again voted the best restaurant in 
the world! Alas, the city is also one of the most ex-
pensive places and prices, not just in restaurants, 
can make many a tourist's head spin. So where 
can we try the Danish cuisine and not go belly up?

WHERE TO EAT?
The culinary centre of Copenhagen is the so-
called Copenhagen Street Food. It is an enor-
mous, tin hangar located next to Christianshavn 
on the Paper Island. From the outside it does not 
seem to be the most popular spot on the gastro-
nomic map of the Danish capital. But inside there 
are countless food trucks serving specialities from 
all over the world, not just Danish favourites.

An unusual place to visit, especially when 
you are peckish, is the two market halls of Tor-
vehallerne. Here you can enjoy a variety of inter-
national dishes, as well as seafood, cheese, cold 
cuts, cakes and coffee.

In Copenhagen,  local markets are also very 
popular, where breakfast bazaars are often or-
ganised. These are the perfect places to try out 
different flavours and gain strength for a whole 
day of sightseeing. 
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LA DÉFENSE
Biznesowa i  niezwykle nowoczesna dzielnica 
Paryża jest zwieńczeniem osi Luwr – Pola Eli-
zejskie – Łuk Triumfalny. To właśnie tu swoją 
siedzibę mają największe francuskie koncerny 
oraz przedstawicielstwa międzynarodowych 
przedsiębiorstw. Dominują tu imponujące 
biurowce, a  wśród nich najwyższy, 56-piętro-
wy budynek Tour First, który wznosi się na 
wysokość aż 231 metrów. To największe, pod 
względem powierzchni biurowej, centrum biz-
nesowe w Europie.

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

NOWOCZESNOŚĆ  
W PARYSKIM STYLU
PARYŻ TO ŚWIATOWA STOLICA KULTURY I MODY, STYLOWE I SZYKOWNE 
MIASTO ŚWIATEŁ I MIŁOŚCI, ZAWSZE PEŁNE ENERGII I ELEGANCJI, 
Z NIEZLICZONĄ ILOŚCIĄ ATRAKCJI, RESTAURACJI, KAWIARNI I BUTIKÓW. 
NIE BOI SIĘ TEŻ WZNOSIĆ AWANGARDOWYCH BUDYNKÓW, KTÓRE NIERAZ 
WZBUDZAŁY JUŻ KONTROWERSJE WŚRÓD TRADYCJONALISTÓW, I OD STULECI 
WYZNACZA TRENDY TAKŻE W NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURZE. WARTO 
PRZEKONAĆ SIĘ O TYM NA WŁASNE OCZY, BO FRANCUSKA STOLICA JEST 
PRAKTYCZNIE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI. BEZPOŚREDNIO Z PORTU LOTNICZEGO 
POZNAŃ-ŁAWICA DOTRZEMY TAM NA POKŁADACH SAMOLOTÓW LINII 
RYANAIR, A JUŻ OD 29 MARCA TAKŻE Z WIZZ AIR.

TEKST: MARTA NOWACKA   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

Na terenie tej futurystycznej dzielnicy, zaj-
mującej powierzchnię 160 hektarów, znajduje 
się także ponad 50 kawiarni i restauracji, 16 sal 
kinowych, ekskluzywne hotele i apartamentow-
ce, a także 20 fontann i ponad 80 rzeźb.

GRANDE ARCHE
Symbolem La Défense jest Grande Arche de la 
Fraternité, czyli Wielki Łuk Braterstwa, otwarty 
14 lipca 1989 roku – w dwusetną rocznicę wybu-
chu Rewolucji Francuskiej. To budynek-monu-
ment, będący współczesną odpowiedzią na Łuk 

Triumfalny, widoczny z  górnego podestu ota-
czających go, rozległych schodów (obie budow-
le zostały usytuowane idealnie na jednej osi). 
Wielki Łuk to futurystyczny, awangardowy 
posąg, o  imponujących rozmiarach – ma for-
mę olbrzymiego, wydrążonego w  środku sze-
ścianu, o  wysokości 110 metrów. Jego ściany 
i  schody wyłożone są marmurem i  granitem, 
a  wewnątrz znajdują się biura, urzędy i  różne 
instytucje. Na samą górę można zaś wjechać 
przeszkloną windą.

SZKLANA PIRAMIDA 
PRZED LUWREM
Stojąca przed XVII-wiecznym Luwrem pira-
mida to najbardziej kontrastowe połączenie 
nowoczesnej architektury z  klasycystycznym 
założeniem pałacu. Idealna w  swej formie, 
o  proporcjach identycznych jak grobowce fa-
raonów w Gizie (20,6 m wysokości i 35 m dłu-
gości boku podstawy), składa się łącznie z 673 
szklanych elementów i stanowi główne wejście 
do Luwru. To szklany dach olbrzymiego holu, 
z  którego prowadzą trzy podziemne przejścia 
do dalszych skrzydeł muzeum. Półpiętro każ-
dego z nich jest również zadaszone małą pira-
midką, które na powierzchni placu otaczają tę 
największą. 

CENTRUM POMPIDOU
Położone w samym sercu miasta, futurystycz-
ne Centrum Kultury i Sztuki, nazwane zostało 
na cześć swego pomysłodawcy – prezydenta 
Francji, Georges Pompidou. Charakterystycz-
ny budynek, wyglądający bardziej jak fabry-
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LA DÉFENSE
The business district of Paris is located between 
the Louvre, the Champs Elysees and the Arc de 
Triomphe. It is here that the largest French cor-
porations and representative offices of interna-
tional companies have their headquarters. La 
Défense is made up of impressive office build-
ings, including the highest, 56-storey Tour First 
building, which rises to a height of 231 metres. It 
is the largest business centre in Europe in terms 
of office space. The futuristic district, which 
spans the area of 160 hectares, also features 
more than 50 cafés and restaurants, 16 cine-
mas, exclusive hotels and apartment buildings, 
as well as 20 fountains and over 80 sculptures.

GRANDE ARCHE
The symbol of La Défense is the Grande Arche 
de la Fraternité, or Grand Arch of Fraternity, 
opened on 14 July 1989  to mark the bicente-
nary of the outbreak of the French Revolution. 
It is a  monumental building, a  contemporary 
response to the Arc de Triomphe, visible from 
the upper platform of the vast staircase that sur-

ka, jest jednym z pierwszych w stylu high-tech, 
gdzie technologia jest ważniejsza od formy czy 
stylu. Mieści w swych wnętrzach Muzeum Sztuki 
Współczesnej i główną bibliotekę publiczną oraz 
teatry, kina, wystawy, sale koncertowe i  wiele 
innych. Jest jedną z  głównych i  najczęściej od-
wiedzanych atrakcji Paryża. Jego niezwykłość 
polega na tym, że wszystkie instalacje, w  celu 
zagospodarowania miejsca, zostały przeniesione 
na zewnątrz. Dodatkowo poszczególne systemy 
pomalowano na różne kolory (elektryka – żółta, 
klimatyzacja – niebieska, hydraulika – zielona, 
a instalacja cieplna – czerwona), a razem tworzą 
one przedziwną, abstrakcyjną kompozycję. 

  IN ENGLISH

MODERNITY IN PARIS STYLE 

PARIS IS THE WORLD'S CAPITAL OF 
CULTURE AND FASHION, A STYLISH 
AND CHIC CITY OF LIGHT AND LOVE, 
ALWAYS BRIMMING WITH ENERGY 
AND ELEGANCE, WITH COUNTLESS 
ATTRACTIONS, RESTAURANTS, CAFÉS 
AND BOUTIQUES. IT DOES NOT SHY 
AWAY FROM CONSTRUCTING AVANT-
GARDE BUILDINGS, WHICH HAVE 
OFTEN STIRRED UP CONTROVERSY 
AMONG TRADITIONALISTS, AND HAS 
BEEN SETTING TRENDS IN MODERN 
ARCHITECTURE FOR CENTURIES. IT IS 
WORTH SEEING FOR YOURSELF AS THE 
FRENCH CAPITAL IS ACTUALLY WITHIN 
YOUR REACH. YOU CAN GET THERE 
DIRECTLY FROM POZNAŃ-ŁAWICA 
AIRPORT BY RYANAIR, AND FROM  
29 MARCH ALSO BY WIZZ AIR.

rounds it (both structures were built perfectly 
on the same axis). The Grand Arch is a futuris-
tic, avant-garde statue of impressive dimensions 
– it takes the form of a giant, hollowed-out cube 
110 metres high. Its walls and stairs are tiled 
with marble and granite. Inside the building, 
you can find offices, agencies and various insti-
tutions. A glass lift takes you to the top.

GLASS PYRAMID IN FRONT OF 
THE LOUVRE
Standing in front of the 17th-century Louvre, 
the pyramid is the most striking contrast be-
tween modern architecture and the palace's 
classical setting. Perfect in its form, with pro-
portions identical to the tombs of the pharaohs 
at Giza (20.6 m high and 35 m long on the side 
of the base), it consists of a  total of 673 glass 
elements and is the main entrance to the 
Louvre. It is the glass roof of a huge hall, from 
which three underground passages lead to 
further wings of the museum. The mezzanine 
floor of each of the wings is also topped with 
a small pyramid, which surrounds the largest 
one on the surface of the square.

POMPIDOU CENTRE
Pompidou, the futuristic Culture and Art 
Centre, is located in the heart of the city. It 
has been called after its originator, Georg-
es Pompidou, the President of France. This 
unique building, which looks more like a fac-
tory, is one of the first in the high-tech style, 
where technology is more important than 
form or style. It houses the Museum of Mod-
ern Art and the main public library, as well as 
theatres, cinemas, exhibitions, concert halls 
and much more. It is one of the main and the 
most frequently visited attractions in Paris. 
What makes the centre so remarkable is the 
installations which have been moved outside 
in order to develop the place. In addition, the 
various systems have been painted a different 
colour (electricity – yellow, air conditioning – 
blue, plumbing – green, and heat installation 
– red), and together they produce a  bizarre, 
abstract composition. 
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DESTYNACJE OBSŁUGIWANE PRZEZ LUFTHANSĘ Z POZNANIA DO FRANKFURTU 
NAD MENEM I MONACHIUM NIE TYLKO GWARANTUJĄ KOMFORTOWE 
DOTARCIE DO WAŻNYCH OŚRODKÓW BIZNESU I KULTURY W NIEMCZECH, 
ALE UMOŻLIWIAJĄ TEŻ SKORZYSTANIE Z OFERTY DALSZYCH POŁĄCZEŃ 
REALIZOWANYCH Z TYCH DWÓCH LOTNISK. TE NAJWIĘKSZE I NAJBARDZIEJ 
ZNANE PORTY LOTNICZE NASZEGO ZACHODNIEGO SĄSIADA GWARANTUJĄ 
SERWIS NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.

TEKST: MACIEJ JAMSZ   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM 

Loty do Frankfurtu nad Menem i Monachium 
cieszą się dużym zainteresowaniem po-

dróżnych biznesowych i  realizujących plany 
turystyczne. Pasażerowie rozpoczynający po-
dróż z  Portu Lotniczego Poznań-Ławica mają 
bowiem możliwość zaplanowania wygodnego 
i  szybkiego dotarcia do większości atrakcyj-
nych destynacji na całym świecie. Co istotne, 
znaczna część z  tych połączeń wiąże się z  ko-
niecznością tylko tej jednej przesiadki.

Frankfurt (FRA) jest jednym z  najbardziej 
znanych miejsc przesiadkowych w  komunika-
cji globalnej. Obecna infrastruktura terminali, 

w połączeniu z zapleczem handlowym, usługo-
wym i  noclegowym, jest jedną z  największych 
nie tylko w Europie. Port Lotniczy Monachium 
im. Franza Josepha Straussa (MUN) jest dru-
gim co do wielkości lotniskiem w  Niemczech, 
klasyfikowanym w  pierwszej trzydziestce lot-
nisk światowych.

Fakt, że zarówno niemiecki przewoźnik, jak 
i Polskie Linie Lotnicze LOT, stowarzyszone są 
w największym sojuszu lotniczym na świecie – 
Star Alliance, daje wartość dodaną w  postaci 
możliwości podróży na jednym bilecie. W efek-
cie pasażer uzyskuje zoptymalizowane połącze-

nia z bezproblemową odprawą i udogodnienia-
mi przesiadkowymi na kluczowych lotniskach. 
Podróżni odprawiają się i  nadają bagaż tylko 
jeden raz – w porcie, w którym rozpoczynają po-
dróż (w tym przypadku na poznańskiej Ławicy), 
i  wygodnie odbierają go w  porcie docelowym, 
bez względu na ilość przesiadek. W przypadku 
opóźnienia lub odwołania rejsu, co niejedno-
krotnie komplikuje dalszą podróż, przewoźnik 
stara się logistycznie pomóc pasażerom.

Firmy sprzedają ten sam lot pod własnym 
oznaczeniem linii lotniczej i  numerem lotu 
(kodu lotu linii lotniczej). Połączenie obsługi-
wany jest przez jedną linię lotniczą, a bilety są 
sprzedawane przez wszystkich współpracują-
cych operatorów przy użyciu własnego oznacze-
nia i numeru lotu. 

Nakładając siatkę połączeń z  Frankfurtu 
i  Monachium na ilość przewoźników stowa-
rzyszeni w  Star Alliance otrzymujemy ponad 
1300 destynacji w 195 krajach na całym świecie. 
Sojusz zrzesza 27 linii lotniczych, oferujących 
ponad 19  000 lotów dziennie. Łączna flota 
składa się z  ponad 5000 samolotów wchodzą-
cych w skład stowarzyszonych linii lotniczych: 

7 2 – 7 3 L E T ’ S  F L Y

Z POZNANIA 
DOOKOŁA ŚWIATA
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ond largest airport in Germany, ranked among 
the top 30 airports worldwide.

The fact that both the German carrier and 
LOT Polish Airlines are the members of Star 
Alliance, which consociates airlines from vari-
ous countries, gives the added value as passen-
gers are allowed to travel on a single ticket. As 
a result, travellers benefit from optimised con-
nections with hassle-free check-in and plane 
change at key airports. Travellers check in 
and check their baggage only once - at the air-
port where they take off (in this case at Poznań 
Ławica), and conveniently collect it at their 
destination airport, regardless of the number 
of connecting flights. In case of flight delays or 
cancellations, which often complicate the on-
ward journey, the carrier tries to help passen-
gers logistically.

Companies sell the same flight under their 
own airline designation and flight number (air-

Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air 
India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, 
Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Air-
lines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian 
Airlines, EVA Air, Polskie Linie Lotnicze LOT, 
Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen 
Airlines, Singapore Airlines, South African 
Airways, SWISS, THAI, TAP Air Portugal, Tur-
kish Airlines oraz United. 
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FROM POZNAŃ AROUND  
THE WORLD

DESTINATIONS SERVICED BY 
LUFTHANSA FROM POZNAŃ 
TO FRANKFURT AM MAIN AND 
MUNICH NOT ONLY GUARANTEE 
A COMFORTABLE CONNECTION 
TO IMPORTANT BUSINESS AND 
CULTURAL CENTRES IN GERMANY, 
BUT ALSO MAKE IT POSSIBLE TO 
TAKE ADVANTAGE OF FURTHER 
CONNECTIONS FROM THESE TWO 
AIRPORTS. THE LARGEST AND BEST-
KNOWN AIRPORTS OF OUR WESTERN 
NEIGHBOUR PROVIDE SERVICE 
SECOND TO NONE.

Flights to Frankfurt am Main and Munich tend 
to be extremely popular with business and 
leisure travellers. Passengers departing from 
Poznań-Ławica Airport have the opportunity 
to plan a comfortable and fast trip to the major-
ity of attractive destinations around the world. 
What is particularly important, many of these 
connections require only one plane change.

Frankfurt (FRA) is one of the best-known 
transfer destinations in global transport. The 
current terminal infrastructure, together with 
retail, service and accommodation facilities, is 
one of the largest also outside Europe. Munich 
Franz Joseph Strauss Airport (MUN) is the sec-

line flight code). The service is operated by one 
airline and the tickets are sold by all cooperat-
ing operators using their own designation and 
flight number.

If we add the connection network from 
Frankfurt and Munich to the number of carriers 
associated in the Star Alliance, we get over 1,300 
destinations in 195 countries around the globe. 
The alliance brings together 27 airlines, offering 
more than 19,000 flights a  day. The total fleet 
consists of more than 5,000 airplanes which be-
long to the associated airlines: Aegean Airlines, 
Air Canada, Air China, Air India, Air New Zea-
land, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, 
Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Air-
lines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, 
LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian 
Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, 
South African Airways, SWISS, THAI, TAP Air 
Portugal, Turkish Airlines and United.  



7 4 – 7 5 L E T ' S  L O O K  A R O U N D

6 STYCZNIA 1919 ROKU TO PAMIĘTNA DATA W HISTORII NASZEGO KRAJU. TEGO DNIA WIELKOPOLSCY POWSTAŃCY ZDOBYLI 
NIEMIECKIE LOTNISKO WOJSKOWE POŁOŻONE WE WSI ŁAWICA. POZNANIACY CO ROKU ŚWIĘTUJĄ TO ZWYCIĘSKIE WYDARZENIE.

TEKST: MARTA NOWACKA  ZDJĘCIA: M. RÓJ, CODZIENNYPOZNAN.PL
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AKTUALNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU.!

Uroczystości rocznicowe z  okazji zdobycia 
lotniska Ławica przez Powstańców Wielko-

polskich odbyły się 6 stycznia w samo południe, 
przy Pomniku Zdobywców Stacji Lotniczej Ła-
wica, znajdującym się przy starym terminalu 
portu lotniczego. Rozpoczął je uroczysty apel 
w asyście wojskowej z udziałem przedstawicieli 
kombatantów, władz samorządu, miasta i woje-
wództwa wielkopolskiego oraz portu lotniczego 
Poznań-Ławica, a także mieszkańców.

103. ROCZNICA 
ZDOBYCIA ŁAWICY

Podczas przemówień przypomniano, jak 
wielkopolscy powstańcy szturmem przejęli 
okupowane przez Niemców lotnisko na Ławicy, 
wraz z samolotami bojowymi i szkoleniowymi, 
co było ogromnym sukcesem i miało znaczący 
wpływ na dalszy przebieg Powstania Wielkopol-
skiego (1918-1919) oraz rozwój polskiego lotnic-
twa. Przeprowadzono doskonale zorganizowa-
ną akcję, dzięki której zaborca stracił istotny 
obiekt wraz z  całą infrastrukturą – stacja lot-

nicza była bowiem ostatnim bastionem oporu 
Niemców w  pobliżu Poznania. Zwycięska, bra-
wurowa i  niemal bezkrwawa bitwa zakończyła 
wyzwalanie miasta po ponad stuletniej niewo-
li. W  jej wyniku w  ręce Polaków trafiło ponad 
200 samolotów, karabiny maszynowe, zapasy 
amunicji oraz  spora ilość sprzętu lotniczego, 
uznawanego za największy łup wojenny w dzie-
jach polskiego oręża (wycenianego na około 
200 mln marek niemieckich).



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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103RD ANNIVERSARY OF 
CAPTURING ŁAWICA

6 JANUARY 1919 WENT DOWN IN HISTORY 
OF OUR COUNTRY. ON THAT DAY, 
THE GREATER POLAND INSURGENTS 
CAPTURED A GERMAN MILITARY AIRFIELD 
LOCATED IN THE VILLAGE OF ŁAWICA. 
EVERY YEAR, THE PEOPLE OF POZNAŃ 
CELEBRATE THIS VICTORIOUS EVENT.

Anniversary celebrations to mark the capture 
of Ławica Airport by Greater Poland Insurgents 
took place on January 6  at high noon at the 
Ławica Airport Conquerors Monument located 
outside the old airport terminal. The ceremony 
began with a ceremonial military assembly at-
tended by representatives of veterans, local gov-
ernment, city and Greater Poland Voivodship 
authorities, representatives of Poznan-Ławica 
Airport and residents.

In their speeches, the speakers made a men-
tion of how the Greater Poland Insurgents con-
quered Ławica airport occupied by German 
troops by storm and took over combat and 
training aircraft, which was an enormous suc-
cess and had a  crucial impact on the further 

course of the Greater Poland Uprising (1918-
1919) and development of Polish aviation. The 
insurgents’ incursion was meticulously planned 
and in the aftermath of the attack the oppressors 
lost a key facility and its entire infrastructure as 
the air station had been the last stronghold of 
German resistance outside Poznań. The victori-
ous, audacious and almost bloodless battle was 
the last phase of liberation of the city after over 
a hundred years of captivity. As a  result, Poles 
took over more than 200 aircraft, machine guns, 
ammo supplies and a large amount of aviation 
equipment, considered to be the largest war tro-
phy in the history of the Polish armed forces (es-
timated at around 200 million German marks).

On the 103rd anniversary of those events, 
the memory of the heroes of the past was 
commemorated and the bouquets of red and 
white flowers were laid at the monument, 
which has been a  reminder of the uprising 
victory since 1984.

There was also a Historical Picnic commem-
orating these events, which took place after the 
official part. The guests could enjoy various at-
tractions, including a historical reconstruction, 
a display of military equipment, souvenir stalls 
and try a military pea soup.

The celebrations were organised by 
Poznań-Ławica Airport, Senior Club of Poznań 
Aero Club, Association of Seniors of Polish Mil-
itary Aviation and the Ławica Aviation Station 
Historical Reconstruction Group

This year's celebrations of this memora-
ble event anniversary were also the first to 
be held on the newly established national 
holiday – the National Day of the Victorious 
Greater Poland Uprising. The uprising, which 
broke out on 27  December 1918, was one of 
very few Polish independence uprisings that 
ended in success and allowed the Greater 
Poland region to be incorporated into the 
emerging Second Republic of Poland.  

W 103. rocznicę tamtych wydarzeń uczczono 
pamięć dawnych bohaterów, a przy pomniku, któ-
ry od 1984 roku przypomina o powstańczej wikto-
rii, złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów.

Nie zabrakło także Pikniku Historycznego 
upamiętniającego te wydarzenia, który miał 
miejsce po części oficjalnej. Na przybyłych 
uczestników czekały liczne atrakcje, m.in. 
rekonstrukcja historyczna, pokaz sprzętu mi-
litarnego, stoiska z  pamiątkami, a  także woj-
skowa grochówka.

Uroczystości zorganizowane zostały przez: 
Port Lotniczy Poznań-Ławica, Klub Seniorów 
Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego, Stowa-
rzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP 
oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej Stacja 
Lotnicza Ławica.

Tegoroczne obchody rocznicy tego wie-
kopomnego wydarzenia były dodatkowo 
pierwszymi odbywającymi się w ramach nowo 
ustanowionego święta państwowego – Naro-
dowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wiel-
kopolskiego. Powstanie to, które rozpoczęło 
się 27 grudnia 1918 roku, było bowiem jednym 
z  niewielu polskich zrywów niepodległościo-
wych zakończonych sukcesem – dzięki niemu 
wielkopolskie ziemie zostały włączone do two-
rzącej się II Rzeczypospolitej. 



nistrów. Gabinet wypełniony jest pamiątkami, 
wśród których znajduje się np. waga, na której 
Edward Raczyński ważył się codziennie, lon-
dyńska księga adresowa z  wpisanym odręcz-
nie numerem telefonu Winstona Churchilla 
czy zdjęcie z  podpisania polsko-brytyjskiego 
traktatu o  wzajemnej pomocy z  autografami 
uczestników tego wydarzenia. Gabinet zaska-
kuje prostotą i skromnością. Oddaje charakter 
Edwarda B. Raczyńskiego – człowieka wielkie-
go formatu, pozbawionego snobizmów, próż-
ności, jakiejkolwiek wyniosłości, który całym 
swoim życiem dawał świadectwo mądrej 
i pięknej służby Ojczyźnie i Narodowi. 

  IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES 
JANUARY

16TH EDITION OF THE “DEAL 
WITH DIABETES” RUN 
30.01.2021 | Poznań International 
Trade Fair 
On 30th January at 9 am, the 16th edition of the 

"Deal with diabetes" run organised as part of the 
Great Orchestra of Christmas Charity, under 
the honorary patronage of the Mayor of Poznań 
will start from Poznań International Trade Fair. 

After the start at Poznań International Trade 
Fair, all participants will run 5 kilometres togeth-
er and finish at the City Stadium, where they will 
be able to enjoy refreshments and use a chang-
ing room. Participants can also cover the dis-
tance walking with poles or just walking. More 
eager runners can extend the distance to 20 km 
in Marceliński Forest. 

If you are preparing for the competition, this 
will be a perfect opportunity for a long run with 
other runners. All you have to do is donate at least 
PLN  40 for the Great Orchestra of Christmas 
Charity and put the money into one of the collec-
tion boxes of volunteers who will be waiting at the 
start line. 

7 6 – 7 7

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL
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POZNAŃ ZAPRASZA
STYCZEŃ
16. EDYCJA BIEGU „POLICZ SIĘ 
Z CUKRZYCĄ”
30.01.2021 | MTP
30 stycznia o  godz. 9.00 z  Międzynarodowych 
Targów Poznańskich wystartuje 16. edycja biegu 

„Policz się z  cukrzycą”, organizowanego w  ra-
mach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Mia-
sta Poznania.

Po starcie na MTP wszyscy uczestnicy wspól-
nie przebiegną dystans 5  kilometrów, a  swoją 
aktywność zakończą na Stadionie Miejskim, 
gdzie będą mogli skorzystać z  poczęstunku 
i szatni. Dystans można też pokonać z kijkami 
lub marszem. Dla chętnych istnieje możliwość 
wydłużenia biegu do 20  kilometrów w  Lasku 
Marcelińskim.

Jeżeli przygotowujecie się do zawodów, bę-
dzie to doskonała okazja na długie wybieganie 
w  towarzystwie. Warunkiem udziału jest wrzu-
cenie minimum 40 złotych do puszki wolonta-
riuszy WOŚP, którzy będą czekać na starcie.

STAND-UP: KAROL 
MODZELEWSKI – AFRYKA
31.01.2022 | BaRock Club, ul. Wielka 9
Występ Karola Modzelewskiego to wyjątkowe 
wydarzenie komediowe. Będziemy mieli przyjem-
ność posłuchać i  zobaczyć, jak wyglądała jedna 
z podróży życia tego znakomitego stand-upera.

„Afryka” to niewiarygodna na pierwszy rzut 
oka opowieść o rajdzie przez czarny kontynent, 
wyświetlaniu polskich kreskówek, handlowaniu 
z mafią, walce o przetrwanie w buszu czy uciecz-
kami przed wojskiem. Wysmakowany humor 
i wysublimowane wręcz żarty zapewnione!

WARTO ZOBACZYĆ!
GABINET LONDYŃSKI 
W ROGALINIE
Zespół pałacowo-parkowy w  Rogalinie to jed-
no z  najpiękniejszych miejsc w  Wielkopolsce, 
ulubione na weekendowe wypady w  plener. 
W  malowniczym parku, wyróżniającym się 
prastarymi dębami, pyszni się pałac – siedziba 
rodu Raczyńskich. W  prawym skrzydle rezy-
dencji odtworzono gabinet ostatniego, męskie-
go potomka rogalińskiej linii rodu – ambasa-
dora RP w  Wielkiej Brytanii i  Prezydenta RP 
na Uchodźstwie, Edwarda Bernarda Raczyń-
skiego. Jest to wierna rekonstrukcja pokoju 
jego londyńskiego mieszkania przy Lennox 
Gardens, w  którym przez ostatnich 26 lat 
swojego życia przyjmował prezydentów i  mi-

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL
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STAND-UP: KAROL 
MODZELEWSKI – AFRICA
31.01.2022 | BaRock Club, ul. Wielka 9
Karol Modzelewski's show is a  unique comedy 
event. The audience will hear and see what one 
of the journeys of this outstanding stand-up art-
ist's life looked like.

At first glance, „Africa” is an unbelievable 
story of a  raid across the black continent, 
showing Polish cartoons, trading with mafia, 
fighting for survival in the bush or escaping 
from the army.  Tasteful humour and sublime 
jokes guaranteed!

WORTH SEEING!
LONDON OFFICE IN ROGALIN 
The palace and park complex in Rogalin is one of 
the most beautiful places in Greater Poland, and 
a  favourite destination for weekend trips into 
the countryside. In the picturesque park filled 
with ancient oaks, the palace, the seat of the 
Raczyński family, is located. In the right wing of 
the manor, the study of the last male descendant 

UWAGA: ARCYDZIEŁO!
ATTENTION: A MASTERPIECE! 

of the Raczyński family line – Edward Bernard 
Raczyński, Ambassador of Poland to Great 
Britain and President of the Republic of Poland 
in Exile – has been recreated. It is an exact re-
construction of the room in his London flat at 
Lennox Gardens where he received presidents 
and ministers for the last 26 years of his life. The 
study is filled with memorabilia, including the 
scales on which Edward Raczyński weighed 
himself daily, a London address book with Win-

ston Churchill's handwritten telephone number, 
and a photograph of the signing the Polish-Brit-
ish Mutual Assistance Treaty with the auto-
graphs of the participants in the event. The cab-
inet surprises with its simplicity and modesty. It 
reflects the character of Edward B. Raczyński 

– a man of great stature, devoid of snobbery, van-
ity or any kind of haughtiness, who bore witness 
to a wise and beautiful service to his Homeland 
and Nation with his entire life. 

LEON WYCZÓŁKOWSKI WIDOK Z NOSALA
LEON WYCZÓŁKOWSKI (1852-1936), Z NOSALA, 1904, PASTEL, TEKTURA, WŁ. FUNDACJA IM. 

RACZYŃSKICH PRZY MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU

Lutowe dni skłaniają do zwrócenia uwagi na przepiękne, nastrojowe obrazy pol-

skich pejzaży zimowych w Galerii Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Po-

znaniu. Wielkim admiratorem tatrzańskiej przyrody był Leon Wyczółkowski, 

który latach 1904-1907, podczas pobytów w Zakopanem, stworzył wiele obrazów 

ukazujących widoki Tatr. W jednym tylko roku artysta namalował siedemdziesiąt 

kilka dzieł. Zimowy pejzaż zakupił do swojej kolekcji Roger Raczyński w roku 1905. 

Na odwrocie pejzażu widnieje autorski tytuł Z Nosala. Obraz była wielokrotnie pu-

blikowany pod różnymi tytułami: Z Tatr, Krajobraz górski w zimie, Chaty góral-

skie w śniegu lub Zakopane/Wiatr halny.

  IN ENGLISH

LEON WYCZÓŁKOWSKI VIEW FROM NOSAL
LEON WYCZÓŁKOWSKI (1852-1936), FROM NOSAL, 1904, PASTEL, CARDBOARD, OWNED BY THE 

RACZYŃSKI FAMILY FOUNDATION AT THE NATIONAL MUSEUM IN POZNAŃ

On February days we feel like contemplating beautiful, atmospheric paintings of Polish 

winter landscapes in the Gallery of Painting and Sculpture of the National Museum in 

Poznań. A great admirer of the Tatra nature was Leon Wyczółkowski, who in the years 

1904-1907, during his stays in Zakopane, created many paintings depicting the views of 

the Tatra Mountains. In one year alone, the artist painted seventy-some works. Winter 

Landscape was bought by Roger Raczyński for his collection in 1905. On the back of the 

landscape is the working title From Nosal. The painting was exhibited many times under 

various titles: From the Tatra Mountains, Mountain Landscape in Winter, Highland 

Cottages in Snow or Zakopane/Halny Wind. 



224 ZGŁOSZENIA  
DO KONKURSU WIENIAWSKIEGO
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Kandydatom postawiono wysokie wymaga-
nia w procesie aplikacji. Każdy z nich był 

zobowiązany dokonać nagrań czterech utwo-
rów (w jakości co najmniej HD, bez cięć mon-
tażowych lub poprawek), wybranych z trudne-
go programu preselekcyjnego i załączyć je do 
zgłoszenia online. 

Biuro Konkursu otrzymało aż 224 zgłoszenia 
z  27 krajów. Najwięcej kandydatów pochodzi 
z  Polski (44), Niemiec (39), USA (23), Austrii 
(18) i Japonii (17). Liczną reprezentację stanowią 
skrzypkowie z  Chin, Korei, Francji i  Wielkiej 
Brytanii. Pozostałe zgłoszenia nadesłano z  ta-
kich państw jak: Australia, Azerbejdżan, Belgia, 
Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Izrael, Ka-

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

nada, Kazachstan, Luksemburg, Rosja, Serbia, 
Singapur, Szwajcaria, Ukraina, Węgry i Włochy. 

Do 30 kwietnia br. jury preselekcyjne w skła-
dzie Augustin Dumay – Przewodniczący Jury, 
Daniel Stabrawa – Wiceprzewodniczący Jury 
i Madeleine Carruzzo wyłonią najlepszych wio-
linistów, których już w październiku usłyszymy 
w poznańskiej Auli Uniwersyteckiej. 

W okresie od 1 października 2021 r. do 10 stycz-
nia 2022 r. stronę internetową z  formularzem 
zgłoszenia do 16. Międzynarodowego Konkur-
su Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego 
odwiedziło ponad 2.000 użytkowników z  66 
krajów świata. 

  IN ENGLISH

TWO HUNDRED AND TWENTY-
FOUR APPLICATIONS FOR 
WIENIAWSKI COMPETITION

10 JANUARY 2022 MARKED THE DEADLINE 
TO APPLY FOR THE PARTICIPATION FOR 
IN THE 16TH INTERNATIONAL HENRYK 
WIENIAWSKI VIOLIN COMPETITION, 
WHICH WILL BE HELD IN POZNAŃ ON 7-21 
OCTOBER 2022. THE EVENT IS ORGANISED 
BY HENRYK WIENIAWSKI MUSICAL 
SOCIETY OF POZNAŃ (WIENIAWSKI.PL) 
IN COLLABORATION WITH NATIONAL 
INSTITUTE OF MUSIC AND DANCE 
FROM THE MINISTRY OF CULTURE AND 
NATIONAL HERITAGE FUNDS,  AS WELL AS 
THE MUNICIPALITY OF POZNAŃ AND THE 
SELF-GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF 
GREATER POLAND.

Candidates talking part in the application 
process faced a tough challenge. Each appli-
cant was required to make recordings of four 
compositions (unedited and of HD quality or 
higher) selected from the difficult prelimi-
nary selection programme, and attach them 
to online application form.

The Competition Office received as many as 
224 applications from 27 countries. The greatest 
number of candidates come from Poland (44), 
Germany (39), the United States (23), Austria 
(18) and Japan (17). A  considerable number of 
submissions have been made by violin play-
ers from China, Korea, France and the United 
Kingdom. The remaining applications came 
from Australia, Azerbaijan, Belgium, the Czech 
Republic, Denmark, Spain, the Netherlands, 
Israel, Canada, Kazakhstan, Luxemburg, 
Russia, Serbia, Singapore, Switzerland, Ukraine, 
Hungary, and Italy.

By 30 April 2022, the pre-selection jury 
(Augustin Dumay, Chairman, Daniel Stabrawa, 
Deputy Chairman, and Madeleine Carruzzo) 
shall choose the violinists we are going to hear 
in October at Poznań University’s Auditorium.

Between 1 October 2021 and 10 January 2022, 
the 16th International Henryk Wieniawski 
Violin Competition application form webpage 
was visited by over two thousand users from six-
ty-six countries from all over the worlds. 

10 STYCZNIA UPŁYNĄŁ TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU 
W 16. MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE SKRZYPCOWYM IM. HENRYKA 
WIENIAWSKIEGO, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W POZNANIU W DNIACH 
7-21 PAŹDZIERNIKA 2022 R. KONKURS ORGANIZOWANY JEST PRZEZ 
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W POZNANIU 
(WIENIAWSKI.PL), WE WSPÓŁPRACY Z NARODOWYM INSTYTUTEM 
MUZYKI I TAŃCA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO, URZĘDEM MIASTA POZNANIA I SAMORZĄDEM 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA    
ZDJĘCIA: FRESH FRAME LESZEK ZADOŃ DLA TOWARZYSTWA  
MUZYCZNEGO IM. H. WIENIAWSKIEGO W POZNANIU
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Boeing 737-800 Ryanair Buzz, fot./photo: Adam Stopa (Poznań Airport Spotters)

SPOTTERZY  
SPOTTERS

Bombardier Dash8 Q400 LOT Polish Airlines,  
fot./photo: Adam Stopa (Poznań Airport Spotters)

Boeing 787-8 Dreamliner LOT Polish Airlines, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)

Embraer E175 STD KLM Cityhoopper PH-EXW, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)
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Wszystkie kierunki 
oraz aktualny rozkład lotów 
znajdą Państwo 
na naszej stronie 
www.airport-poznan.com.pl

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa  nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala  nowość / new

Kharkiv  nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

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

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa  nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala  nowość / new

Kharkiv  nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

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

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa  nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala  nowość / new

Kharkiv  nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

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

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa  nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala  nowość / new

Kharkiv  nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

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

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

lotniska?*

Where Can You Fly 
*

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

(BHX)

(HEL)

(MAN)

(CRL)

(ORK)

(CHQ)

(CHQ)

(CFU)

(ZAD)
(PUY)

(CIA)

(CAG)

(PMI)

(GRO)

(ARN)

(LBA)



  Lwów (LWO) Lviv

   Eindhoven (EIN)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

   Frankfurt (FRA)

    Charków (HRK) / Kharkiv

  Bristol (BRS)
www.ryanair.com

  Dancaster/Sheffield (DSA)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

  Dublin (DUB)
www.ryanair.com

  Edinburgh (EDI)
www.ryanair.com

www.ryanair.com

      Budapest (BUD)

www.ryanair.com

  Billund (BLL)
www.ryanair.com

      Burgas (BOJ)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

NEW!

  Paryż Beauvais (BVA) Paris Beauvais

www.ryanair.com

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

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

  Warszawa (WAW) Warsaw
www.lot.com

  Wenecja Treviso (TSF) 
www.ryanair.com

  Liverpool (LPL)
www.ryanair.com

  Londyn Luton (LTN) London Luton

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

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

  Malta (MLA)
www.ryanair.com

    Mediolan - Bergamo (BGY)

     Monachium (MUC) / Munich  NEW!

  Odessa (ODS)

  Oslo Torp (TRF)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

  Kijów - Żulany (IEV)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

    Kijów - Borispol (KBP)
www.ryanair.com

     Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

WYKAZ REGULARNYCH POŁĄCZEŃ LOTNICZYCH Z PORTU LOTNICZEGO 
POZNAŃ-ŁAWICA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY NA ROK 2021
LIST OF REGULAR AIR CONNECTIONS FROM THE AIRPORT POZNAŃ-ŁAWICA SALE FOR 2021

NEW!

NEW!

  Birmingham (BHX)
www.ryanair.com

  Split (SPU)

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

NEW!

  Helsinki (HEL)
www.ryanair.com

NEW!

    Manchester (MAN)
www.ryanair.com

  Bruksela - Charleroi (CRL) NEW!

www.ryanair.com

    Cork (ORK) NEW!

www.ryanair.com

  Oslo - Gardermoen (OSL) NEW!

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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

  Alicante (ALC)
www.ryanair.com

  Amsterdam (AMS) 
www.klm.com

  Amman (AMM) NEW!

www.ryanair.com

  Pula (PUY)
www.ryanair.com

  Zadar (ZAD) 
www.ryanair.com

  Chania (CHQ) NOWY!
www.ryanair.com

  Korfu (CFU) 
www.ryanair.com

  Palma (PMI) NOWY!
www.ryanair.com

  Rzym - Ciampino (CIA) 
www.ryanair.com

  Cagliari (CAG) NOWY!
www.ryanair.com

  Sztokholm (ARN) NOWY!
www.ryanair.com

  Leeds/Bradford (LBA) NOWY!
www.ryanair.com



(POZ)

 

(RMF)

(POZ)

 
*

(BOJ)

(VAR)
(DBV)

(TIV)
(GRO)

(BCN)

(CTA)

(RMF)

(HRG)

(ACE)

(TIA)

(TGD)

(CHQ)

(SKG)

(KGS)

(AGP)
(PMI)

(AGA)

(FAO)

(DJE)

(AYT)

(ADB)

(DLM)

(OLB)

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

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

(PFO)

(CFU)

(HER)

(RHO)

(ZTH)

(RKT)

(BJV)

(TFS)

(FUE)

(FNC)

(LCA)
(ECN)

(SSH)

(GPA)(EFL)

(LEI)

(MAH)

(NBA)

(SLL)

(POZ)

 
*

(BOJ)

(VAR)
(DBV)

(TIV)
(GRO)

(BCN)

(CTA)

(RMF)

(HRG)

(ACE)

(TIA)

(TGD)

(CHQ)

(SKG)

(KGS)

(AGP)
(PMI)

(AGA)

(FAO)

(DJE)

(AYT)

(ADB)

(DLM)

(OLB)

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

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

(PFO)

(CFU)

(HER)

(RHO)

(ZTH)

(RKT)

(BJV)

(TFS)

(FUE)

(FNC)

(LCA)
(ECN)

(SSH)

(GPA)(EFL)

(LEI)

(MAH)

(NBA)

(SLL)

lotniska?*

Where Can You Fly 
*

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

(HRG)

(POP)

(FUE)

(CUN)

(ZN
Z)

(AYT)



POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

DOMINIKANA/ 
DOMINICAN REPUBLIC:

Puerto Plata (POP) 
nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Hurghada (HRG)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Fuerteventura (FUE)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Cancun (CUN) 
nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

MEKSYK /MEXICO:

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Zanzibar (ZNZ) 
nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

TANZANIA :

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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



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

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

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

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

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

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

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

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

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

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W
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