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Dzień dobry. Jesteśmy w trzecim odcinku programu 
#Prezydentka, z Fabryki Norblina dla Anywhere.pl. Jest 
dzisiaj ze mną wspaniała gościni, Joanna Brodzik.
Dzień dobry.

Dzisiaj porozmawiamy o aktorstwie, o teatrze, o książce, 
ale przede wszystkim o wstydzie. To jest taki temat, że 
kiedy powiedziałam to na głos, czuję coś za uszami.
Dzieje Ci się coś w organizmie jak wymawiasz słowo 
wstyd?

Tak, jest mi niezręcznie i przyszła mi myśl, że potrafimy 
się wstydzić, nie tylko różnych niedoskonałości czy 
braku osiągnięć, ale również tego, że się wstydzimy.
To bardzo ciekawy obszar, który, usiłując postawić projekt 
serialowy przed pandemią, projekt oparty na stereotypach 
funkcjonujących w zbiorowej świadomości, w baśniach na 
temat kobiecości, pozwolił mi wyruszyć w podróż do wsty-
du. Pandemia moje plany związane z produkcją serialu 
unicestwiła, a przynajmniej skierowała na inne tory przez 
2 lata. Zrobiłam z Wysokimi Obcasami Ekstra akcję “A ty 
czego się wstydzisz?” i to jest tak, że w tamtym momen-
cie nie wiedziałam jeszcze, że wyruszam w podróż, która 

doprowadzi mnie dzisiaj tu, do ciebie. Że po drodze po-
znam tak wiele fascynujących osób i obszarów, które zain-
spirują mnie do następnych rzeczy, które finalnie pozwolą 
wyprodukować i zagrać w spektaklu “Wstydź się”, który 
w Scenie Relax miał premierę 6-tego marca. Chcę Ci po-
wiedzieć, że w albumach wstydu, które zaczęły spływać 
do mnie razem z “A ty Czego się wstydzisz?”, (wyznania 
można przeczytać w zapisanych relacjach na moim profi-
lu instagramowym) razem z setkami, potem tysiącami, te-
raz już ponad milionem osób, które rezonowały z tą akcją, 
zaczęła pojawiać się pewna prawidłowość. To ważne, żeby 
od razu to sobie rozłożyć. Są dwie istotne kwestie - obszary, 
których się wstydzimy, niezależnie od tego, w jakiej tożsa-
mości się odnajdujemy. Czy to jest tożsamość żeńska, mę-
ska czy nie mieszcząca się w żadnej kategorii. Wstydzimy 
w trzech obszarach: cielesności i w tym obszarze wstydzi-
my się najbardziej. Drugi obszar to jest obszar kompeten-
cji, też o nim wspomniałaś. Na zasadzie - wydaje się, że nie 
zmuszę się do nauki japońskiego i nigdy nie nauczę się 
angielskiego tak, żebym mógł swobodnie czytać beletry-
stykę, albo że nie skończyłam tej aplikacji i tak dalej. Wsty-
dzimy się po równo: i obszar stosunków międzyludzkich, 
i z kawałka zawodowego, i dotyczących samodoskonale-
nia. Jest to jakoś niezwykle ujmujące, ale też inspirujące. 
Wstydzimy się tego, że nie kochamy wystarczająco, że nic 
nie odczuwamy albo że jesteśmy niewystarczający w róż-
nych obszarach dotyczących naszych związków z ludź-
mi i w ogóle wstydzimy się tego, że wstydzimy się bycia 
niewystarczającymi.

To jest bardzo mocne, mówiłaś o tym w wywiadzie do 
Wysokich Obcasów, że wstydziłaś się tego, że koledzy 
w szkole teatralnej mają czas na próby z Tobą, na 
spróbowanie czegoś, a Ty…
…a ja cały czas jestem beznadziejna.

Obłęd. Podniosłaś się z tego, czy jest to  
trwający proces? 
Tak, podniosłam się. Wiele lat później. Tak naprawdę od-
budowałam swój kręgosłup połamany w tamtym czasie, 
kręgosłup poczucia wartości, który nie pozwalał mi tak 
z powodzeniem wejść w zawód i przez tych kilka lat, od 
momentu rozpoczęcia szkoły teatralnej, do momentu, 
kiedy wziął mnie pod swoje skrzydła i pod swoją zwario-
waną wyobraźnię Jurek Bogajewicz, zdecydowawszy, że 
ja, niezdolna brunetka, która nosi ze sobą paląca czer-
woną łatkę, że jest zbyt ładna, żeby być dobrą aktorką, ja 
mogłam, dzięki jego dezynwolturze zawodowej, zmienić 
się w trzpiotliwą blondynkę i udowodnić, przede wszyst-
kim sobie, że jak tylko chcę to mogę wszystko i nikt nie 
ma prawa mi tego zabronić, że ja to potrafię. To zrobił dla 
mnie, zawsze to podkreślam, kiedy tylko mogę. Uczucie 
wdzięczności, jakie mam w stosunku do niego, w procesie 
odzyskiwania wiary w swój potencjał, choć nie dotyczy 
to tylko potencjału zawodowego, aktorskiego, ale w ogó-
le wiary w to, że mogę marzyć i próbować się zrealizować 
i nikt nie może mi tego zabronić. Nawet jeżeli komuś bę-
dzie się to nie podobało albo powie “kolejna celebrytka 
napisała książkę kulinarną”, nie? Niech sobie gada. Praw-
dopodobnie jej nie przeczytał, bo „Umami. Opowieści 
i przepisy” to nie jest książka wyłącznie kulinarna. A na-
wet, jeżeli by była, to co? 
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Z jakiego powodu zaczęłaś tak bardzo 
głęboko studiować wstyd? 
Bo się wstydziłam. We wszystkich trzech 
obszarach, ale przede wszystkim dlatego, 
że zafascynowało mnie zjawisko wstydu, 
rozkminiane przez Brené Brown. Trafiłam 
na nią przygotowując materiały do projektu 
serialowego, nie mając jeszcze świadomo-
ści, jaki będzie miała wpływ na to, co robię 

zawodowo. Poszłam także do szkoły dla tre-
nerów, żeby przebudować stereotyp siebie 
w swojej głowie. To wszystko, co wydawało 
mi się niemożliwe, pozwoliła mi zrealizować 
moje marzenie sprzed rozpoczęcia studiów, 
żeby zgłębiać samodoskonalenie i w tym kie-
runku się rozwijać, niezależnie od dziedziny 
jaką się uprawia. Byłam najstarsza w mojej 
grupie, Anna Wiatrowska, która prowadzi 

fantastyczny profil na Instagramie, querowy 
feminizm, była najmłodszą osobą. Bardzo się 
różniąc, szybko zaczęliśmy ze sobą nawiązy-
wać wyjątkową relację. Na tyle, że zdecydo-
waliśmy na koniec szkoły razem przygotowy-
wać etiudę egzaminacyjną. To Ania poznała 
mnie z twórczością i wynikami badan Brené 
Brown. Później wydarzyła się pandemia i mu-
siałam poczekać i czekając, pisałam “Uma-
mi. Opowieści i przepisy”. W odpowiednim 
momencie moja przyjaciółka, Beata Kawka, 
w dwudziestolecie naszej przyjaźni położyła 
przede mną tekst “Wstydź się” i powiedziała 
“Słuchaj, to jest o wstydzie, może Cię to za-
interesuje. Beata podarowała mi możliwość 
nie tylko tego, żebym mogła ją przeczytać, 
podarowała mi też możliwość spotkania z Ju-
lią Mark, reżyserką i podarowała mi możli-
wość spotkania z właścicielami Sceny Relax, 
w której de facto we dwie tę sztukę gramy. Ze 
wspaniałym specjalnym udziałem Mariusza 

TO WSZ YSTKO, CO W Y DAWA Ł O 
M I SI Ę N I EMOŻLI W E, 

POZ WOLI Ł A M I ZR EA LI ZOWAĆ 
MOJ E M A R ZEN I E...



Bonaszewskiego, ale w jakim charakterze, 
nie powiem - przyjdźcie i zobaczcie. Marika 
idzie 26 maja, to będzie spektakl tylko dla ko-
biet, w Dzień Matki.

Panie, które nas oglądają, zapraszamy, 
przyłączcie się, bo będzie się działo. Mam 
nadzieję, że opowiesz, co się działo ósmego 
marca, ale zanim do tego dojdziemy - 
czego się wstydzą dziewczyny na scenie? 
Czy się wstydzą? O czym jest sztuka? 
Szukam jakoś pomostu do przejścia do tego, 
żeby powiedzieć, że wstyd może być też 
narzędziem do kontrolowania.
Wstyd jest doskonałym narzędziem do kon-
trolowania. Cała nasza patriarchalna cywi-
lizacja zbudowana jest na tym doskonale 
działającym mechanizmie zawstydzania 
i zapędzania w kozi róg za pomocą wstydu. 
“Wstydź się” to dystopia, sztuka należąca 
do gatunku komediodramatu, z naciskiem 
na ulubiony przeze mnie mechanizm “czym 
trudniej, tym śmieszniej, im śmieszniej, tym 
o trudniejszych rzeczach”. To też pozwala 
widowni w bezpiecznej przestrzeni swojego 
fotela móc ze sobą wchodzić w pewien rodzaj 
dialogu i śmiejąc się, mieć przestrzeń na to, 
by sprawdzić “Aha, okej, to jest o mnie”. Na 
to bardzo liczymy. Rzecz dzieje się w rów-
noległej rzeczywistości, w której w wyniku 
epidemii ludzie tracą zdolność odczuwania 
emocji, a rządzący dochodzą do wniosku, 
że najbardziej trudnym i destrukcyjnym dla 
porządku społecznego jest brak odczuwania 
wstydu przez kobiety. Zostaje powołana spe-
cjalna sieć obozów, Nowa Ona, które to obozy 
mają przyuczać kobiety do ponownego od-
czuwania wstydu. Sytuacja w naszej sztuce 
zaczyna się od tego, że Lilith, którą gra Beata 
Kawka, właśnie do takiego obozu trafia i spo-
tyka tam Ewę (którą gram ja), która już tam 
od jakiegoś czasu przebywa. Nie bez powodu 
nasze bohaterki noszą dwa biblijne imiona 
Ewa i Lilith, bo to też jest o naszej zbiorowej 
świadomości i o wstydach, które się na nas 
nakłada, jako jedyne funkcjonujące prawdy, 
prawdy objawione. Tak jak ta biblijna, gdzie 
Lilith jest kobietą zerową, przyprowadzoną 
przed Adama i przedstawioną mu, która się 
mu nie spodobała, bo była niedoskonała. Jak 
mówi Biblia: “była pełna śluzu i krwi”. Został 
więc wykonany taki model, który już tych 
elementów był dyskretnie pozbawiony i ten 
został zaakceptowany. W tej prostej historii 
jest bardzo dużo narzędzi z mechanizmu za-
wstydzania, ale nie tylko kobiet. Dla mnie to 
niezwykle istotne, jako producentki i twór-
czyni kreatywnej tego spektaklu, żeby to ko-
loryzować, żeby zostać usłyszanymi ze sceny. 
W tym czasie, kiedy my jesteśmy zamknięte 
w  obozach wstydu, mężczyźni są zamykani 
w obozach gniewu, strachu, agresji. W innych 

W S T Y D  J E S T  D O S KO N A ŁY M 
N A R Z Ę D Z I E M  D O  KO N T RO L OWA N I A . 
C A Ł A  N A S Z A  PAT R I A RC H A L N A 
C Y W I L I Z AC JA  Z B U D OWA N A 
J E S T  N A  T Y M  D O S KO N A L E 
D Z I A Ł A JĄC Y M  M E C H A N I Z M I E 
Z AW S T Y D Z A N I A  I   Z A PĘ D Z A N I A 
W   KO Z I  RÓ G  Z A  P O M O C Ą  W S T Y D U. 

# P R E Z Y D E N T K A
PODZIĘKOWANIA DLA 

Fabryki Norblina (ul . Żelazna 51/53, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.
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wstydach. Na przykład we wstydzie, że nie 
możecie się wstydzić albo płakać. Patrzę teraz 
na pana, który siedzi za konsolą. Wam nie wol-
no tego robić, tak? Wtedy oznaczać to będzie, 
że jesteście słabeuszami. Jedną z najbardziej 
uderzających mnie historii świadectwa mę-
skiego wstydu, które teraz mogą i spływają do 
nas anonimowo, czyli bezpiecznie na www.
wstydzsie.pl, stronie dedykowaną temu, by 
można było tam swój wstyd położyć, jest świa-
dectwo mężczyzny, który napisał o tym, że zo-
stał zawstydzony w męskiej toalecie z tego po-
wodu, że sika na siedząco. Usłyszał od kolegi, 
że masz tam siedzieć tak długo, aż się zesrasz.

Jaki adres strony?
www.wstydzsie.pl. To miejsce, w którym mo-
żesz położyć swój wstyd anonimowo. To jest 
też niezwykle istotne dla wiedzy, którą, dzięki 

podróży ze wstydem, odbywam. Są również ki-
netyczne badania i dowody na to, że wstyd, na 
przykład wysłany gdzieś anonimowo, to zna-
czy wykonany przez Ciebie akt wyciągnięcia 
tego na powierzchnię dla siebie i wysłania tego 
gdzieś, powoduje, że wstyd przestaje mieć siłę, 
przestaje działać destrukcyjne, przestaje mieć 

moc. Stajesz twarzą w twarz z tym, co cię skry-
cie gnębi i osłabia. Marika, to było dla mnie też 
zaskakujące, jak dotarłam do badań procento-
wych, w których wstyd i poczucie winy, najniżej 
według hierarchii buddyjskiej wibrujące emo-
cje, obciążają i osłabiają organizm średnio 40%, 
o tyle samo procent immunologię.

Stąd choroby fizyczne, namacalne.
Naprawdę, warto zabrać się do roboty i roz-
prawić się z tym co nas ogranicza i więzi. 

Ostatniej nocy miałam taką rozkminę.
Ona o  mnie myślała w  nocy i  o  swoim 
wstydzie!

Tak, tak, myślałam proszę Państwa. 
Przyszło mi do głowy, że można się 
wstydzić pieniędzy i kiedy jest ich za mało, 
i kiedy przyjdzie więcej.
Można i trzeba o tym mówić. Mam teraz na 
przykład ciekawą obserwację z ostatnich 
tygodni, od kiedy pomagamy naszym sąsia-
dom. Wstydzimy się, że pomagamy za mało. 
Co Ty robisz? Ja mam pod swoją opieką tyle 
osób, robię obiady dla sierocińca, a ja na przy-
kład nie robię nic, bo teraz nie mam czasu 
i wstydzę że tego nie robię. Kolejny przykład, 
ludzie z tego samego podwórka pomagają 
i wstydzą się, że nie wiedzą, co zrobić z tym, 
co się z nimi dzieje. Pomaganie jest totalnie 
obciążające, trzeba mieć narzędzia, umie-
jętności i wiedzę, żeby umieć się dogadać 
z trudnych emocji. To jest najlepszy sposób. 
To, co my teraz robimy, czyli otwarte rozmo-
wy o wstydzie. 

Ja się wstydziłam bardzo długo, pierwsze 
30 dni tego, że miewam dobry humor, 
podczas gdy trwa wojna.
Ja się wstydziłam, że kupiłam sobie nowe je-
ansy, bo nie powinnam, bo jest wojna. Bardzo 
się wstydziłam i wstydzę tego, że dbam o sie-
bie. Jestem osobą wysoko wrażliwą i wszyst-
ko to, co we mnie wejdzie, bardzo trudno mi 
jest przepracować. Nie mogę oglądać wiado-
mości. Raz dziennie przeglądam moje uko-
chane newsme, które daje mi konkretną wie-
dzę na temat tego, co się dzieje, ale obrazów 
nie jestem w stanie przetrawić.

J E S T E M  O S O B Ą  W Y S O KO 
W R A Ż L I WĄ  I   W S Z Y S T KO 
T O,  C O  W E  M N I E  W E J D Z I E , 
B A R D Z O  T RU D N O  M I 
J E S T  PR Z E PR AC OWAĆ .



Z drugiej strony, to jest narzędzie, które się 
stosuje, żeby zadbać o swój dobrostan.  
8 marca.
8 marca już był, ale będzie Dzień Matki. Te 
dwa dni łączy to, że z bandą ze Sceny Relax 
postanowiliśmy przy każdym secie spekta-
kli, który gramy, jeden organizować tylko dla 
kobiet i łączyć go z możliwością spotkania po 
zakończeniu spektaklu, pod pretekstem dys-
kusji panelowej. Podczas pierwszego kobiece-
go spektaklu, ósmego marca, naszą gościnią 
była Joanna Chmura, jedyna w Polsce facyli-
tatorka Brown i specjalistka od wstydu, więc 
osoba jak najbardziej na miejscu. 26 maja bę-
dziemy miały ogromną przyjemność i radość 
gościć Agatę Ziemnicką - psycholożkę, psy-
chodietetyczkę i prezeskę fundacji Kobiety 
bez diety. To z obszaru kobiecych wstydów, 
w którym mocno są też w naszym spektaklu 
obecne, czyli zawstydzania nas, jeśli chodzi 
o odżywianie, ale nie tylko odżywianiu roz-
mawiać. Będziemy po prostu gadać o tym, 
z czym przyjdą widzki na widownię i będzie-
my gadać tak długo, aż nie przyjdą i nie powie-
dzą, że zaraz następna sztuka i scenografię 
trzeba zmieniać. Bardzo czekam już na ten 
spektakl, ale czekam też bardzo na spektakl 
25 maja, na który zapraszamy wszystkich, bo 
reakcje mężczyzn na “Wstydź się” są równie 
mocne. Jedna z najbardziej poruszających 
mnie opinii należała do bardzo młodego męż-
czyzny, syna mojej przyjaciółki, który ten 
spektakl zobaczył w towarzystwie swojej na-
rzeczonej, jej przyjaciółki i swojej mamy. Męż-
czyznę, chwilę po dwudziestce. Ta reakcja nie 

była natychmiastowa, ale on następnego dnia 
rano wszedł do kuchni i powiedział “mamo, 
nie mogę się pozbierać, muszę Ci powiedzieć, 
że wczoraj były takie momenty, kiedy bardzo 
się wstydziłem tego, że jestem mężczyzną”.

Wzruszyłam się teraz, wiesz? Tego my 
potrzebujemy.
To w żadnym wypadku nie jest materiał wy-
kluczający, ta sztuka i to zdarzenie społeczne, 
które budujemy wokół spektaklu, to przede 
wszystkim zaproszenie do dialogu i do tego, 
żeby sobie nawzajem uświadomić, że stare 
zasady przestały działać i najwyższy czas, że-
byśmy wspólnie zaczęli ustalać swoje zasady.

Czyli zacząć rozmawiać i się słyszeć. Ja 
też czekam na 26 maja! Wiesz co, patrzę 
teraz na te karczoszki i pomidorki - czy 
jak już jesteśmy w klimatach rodzinnych - 
skąd “Umami”?
“Umami” to moja pandemiczna córka. Mie-
siąc po lockdownie, kiedy straciłam moż-
liwość pracy i straciłam również poczucie 
sensu i celu, bardzo mocno odczuwałam 
niepokój.

Przepraszam, że Ci przerwę, ale chciałam 
zwrócić uwagę na to, że wraz z pandemią, też 
zrozumiałam, jak ostatnie 20 lat pracy i roz-
poznawalności dawało mi możliwość funkcjo-
nowania w odkształconej rzeczywistości, któ-
ra jest dla mnie przyjaźniejsza niż przeciętna, 
bo ludzie uśmiechają się do mnie na ulicy. Jak 
wychodzę do warzywniaka, to z dużym praw-
dopodobieństwem przynajmniej jedna osoba, 

niezależnie od tego jaki mam dzień, powie mi 
“Dzień dobry, jak to fajnie, że Cię widzę”. Ma-
ski mi to zabrały. Zabrały mi uśmiech drugie-
go człowieka, bo przestałam mieć możliwość 
bycia rozpoznawalną, czyli konsumowania 
tego dorobku. To było dla mnie bardzo mocno 
odczuwalne w postaci braku dopływu energii. 
Byłam taka przestraszona, taka nie douśmie-
chana, z tym online’em i wuefem bliźniaków, 
po prostu potrzebowałam coś zrobić, żeby 
nie zwariować. Idąc za anegdotycznie rzuco-
ną podczas spotkania w Krakowie przy innej 
okazji sugestią: “skoro tak lubisz te rozkminy 
na temat kulinarów i tak lubisz łączyć kropki 
na temat pochodzenia przyprawy i potraw, 
to może napisz o tym książkę”, powiedział 2 
lata wcześniej Oskar Błachut, szef wydawnic-
twa Znak. Po tym miesiącu, żeby nie oszaleć, 
usiadłam i zaczęłam pisać. Żeby sobie samej 
podarować tę bezpieczną przestrzeń, żeby 
się schronić tam na kilka godzin i być gdzie 
indziej. Po napisaniu pierwszego rozdziału, 
napisałam spis treści, który właściwie się nie 
zmienił. Napisałam pierwszy rozdział i do-
stał to Oskar. Oddzwonił i powiedział “pisz 
dalej” i najmądrzejszą rzeczą, jaką zrobiłam, 
było wpisanie jej w kalendarz. Jeżeli chodzi 
o “Umami”, to wydawało mi się, że ten rok 
i 2 miesiące (tyle zajęło mi napisanie książ-
ki), że to już koniec roboty. Okazało się, że 
to właściwie rozgrzewka. Kiedy skończyłam 
pisać “Umami”, czułam bardzo dużą radość 
z tego, że ta przestrzeń, którą budowałam dla 
siebie, anegdot, wspomnień, tych zbieranych 
przez lata w pudełkach i na kartkach rozkmin 



dotyczących tego “kto, skąd i dlaczego i jak to 
się wszystko w tych kulinariach razem z histo-
rią i naszą człowieczą historią łączy”. Powsta-
ło coś, co jest moim ulubionym gatunkiem 
czytania kulinariów, czyli gawęda kulinarna. 
Nie jest to książka kucharska, w której znajdą 
się wyłącznie przepisy i zdjęcia.

Myślisz o czymś jeszcze, w temacie książki?
Tak. Mam pomysł na następne dwie.

Też w tym gatunku 
gawędziarsko-smacznym?
Tak, najpierw obsłużę to kółko, a później zo-
baczę, co się z tego wykluje. 

Wracam do teatru trochę. Jakie role lubisz 
grać? Nie tylko w teatrze.
To jest interesujące pytanie, bo to jest pyta-
nie, na które odpowiedź brzmi, że właśnie 
znajduję się w momencie, w którym odkry-
wam dla sobie gotowość do zmiany. Ze wzglę-
du na swoją naturę, ale też na tę wysoką wraż-
liwość, dokonałam wyborów ku słonecznej 
stronie, tak, żeby zadbać o siebie, również 
w obszarze zawodowym. Oczywiście, po-
staci, które było mi szczęście zagrać, nie od-
czuwają trudnych emocji. Zawsze staram się 
żeby zbudować je jak najpełniejsze. To jest 
również bardzo o Ewie, ale nie chcę ci spoile-
rować. Ta postać ma bardzo długą drogę do 
przejścia, w obrębie tego spektaklu. Teraz je-
stem w tym miejscu, że czuje się gotowa, żeby 
zejść do zacienionych miejsc. Myślę też, że 
warsztatowo i w sensie zawodowym, i w sen-
sie życiowym, czuję, że jestem w odpowie-
dzialności zaprosić innych do takiej podróży. 
Wcześniej nie byłam. 

I wszechświat to usłyszał - wiesz, co się 
teraz wydarzy.
Wiem, bo z dwa tygodnie temu pomyślałam 
sobie, że kurczę, tak pięknie w tej Fabryce 
Norblina, co ludzie opowiadają, że łeb urywa, 
że po prostu takie fajowe są tu ranki i wieczo-
ry, i noce. 

No i teraz jeszcze musimy nocną zrobić 
zmianę. 
Nocne rozmowy. Byłoby fajnie, jeszcze żeby 
się wbijali ludzie.

Pomyślałam sobie teraz, może nawet o tym 
myślisz, żeby na podstawie tych opowieści, 
które spływają anonimowo, zrobić 
dokument o ludziach, po prostu.
Na potrzeby spektaklu powstały dwa utwory 
muzyczne, do których napisałam teksty:  pio-
senka “Wstydź się” jest w całości zbudowana 
ze świadectw (no dobra, oprócz jednego wer-
su, który mi pasował do rymu) z akcji “A Ty, 
czego się wstydzisz”. 

O czym marzy Joanna Brodzik? 
Dam ci meta i dam ci micro. Meta jest takie, że 
w ostatnim momencie na planecie, będę mo-
gła z pełnym przekonaniem pomyśleć “nie 
zmarnowałam ani sekundy”, a w mikro, bar-
dzo bym chciała zagrać w kostiumie, takim 
jak np. „Faworyta”. 

Życzę Ci tego, żeby to się spełniło, żebyś 
grała takie role, które cię zachwycą.
Wiesz co, to od razu ci muszę powiedzieć, 
że potrzebuję położyć coś pomiędzy mikro 
i makro, czyli optymalnie bardzo bym sobie 
życzyła. Mnożenia, dzielenia i wymieniania 
z ludźmi dobrej energii, niezależnie, od tego 
w jaki sposób się to robi, to mnie kręci najbar-
dziej i chyba chciałabym podążać dalej tą dro-
gą, więcej nie potrzebuję. 

Dziękuję za dziś, bardzo dziękuję i widzimy 
się niebawem.
Dziękuję i do zobaczenia. 

ENGLISH

#PREZYDENTKA – JOANNA BRODZIK 
AND MARIKA KRAJNIEWSKA

Good Morning! It’s the third episode of 
#Prezydentka, straight from Norblin’s 
Factory for Anywhere.pl. Here with me, 
my great guest, Joanna Brodzik
Good morning!

Today, we will talk about acting, theatre, 
books, but most importantly - about 
shame. It’s this kind of topic that when 
I tell it out loud, I feel guilty.
Something happens to you when you say 
shame?

Yes, I feel uncomfortable and I thought 
that we can be ashamed of ourselves, not 
only because of our shortcomings but also 
just being ashamed.
It’s an interesting idea. I  was trying to 
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turn it into a show before the pandemic, 
a project based on stereotypes that are 
still in our common conscience, in myths 
about womanhood, it allowed me to go on 
a trip to shame. Pandemic destroyed my 
plans for producing a show, or maybe just 
slowed it for two years. I did a “What are 
you ashamed of?” action with Wysokie 
Obcasy Ekstra, and at that moment I didn’t 
yet realize that I  am going on a  journey 
that will lead me here today. That I  will 
meet so many fascinating people and visit 
so many amazing places that will inspire 
me to do other things and will finally let 
me produce and play the “Be ashamed” 
performance that premiered on Scena 
Relax on March 6th. I want to tell you, that 

finish this app and so on. We are ashamed 
equally about our social interactions, our 
job, and our self-improvement. It’s a  bit 
charming but also - inspiring. We are 
ashamed because we don’t love enough, 
that we don’t feel or we are not enough in 
many areas of our human interactions or 
we are ashamed because we are ashamed 
of not being enough.

It’s very strong. You’ve said in this 
interview for Wysokie Obcasy, that you 
were ashamed in drama school because 
your friends had time for trials with you, 
to try something and you…
And I am hopeless.

That’s insane. Did you brush it off or are 
you still fighting it?
Yeah, I  got up. Many years ago. I  build 
back my spine which was broken at that 
time. A  spine of feeling that I’m worth 
something, that didn’t let me go fully into 
my career until Jurek Bogajewicz took me 
in. He decided that I, a hopeless brunette, 
with a scarlet letter saying that she’s too 
pretty to be a good actress, I can, because 
of his flair and panache, can become a loud 
blonde and prove that I can do anything 
and no one can say no to me, that I can do 
it. He did it for me, I always emphasize it. 
I am grateful for that. 

Where can you go to talk about your 
shame?
www.wstydzsie.pl. It’s a place where you 
can lay your shame anonymously. It’s 
a very important place of knowledge in my 
journey. There are kinetic studies and proof 
that shame, when it is sent somewhere, 
even anonymously, means that it’s an act 
of you trying to pull yourself to the surface 
and send it somewhere. It makes it that the 
shame has no more strength, it stops being 
so destructive and stops having power. 
You are face to face with something that 
bothers you and weakens you. Marika, it 
was very surprising for me when I got to 
the percentage studies, where shame and 
guilt, the lowest vibrating emotions in the 
Buddhist hierarchy, are weakening the 
organism by 40%, and the same goes for 
immunology.

This is where the physical illnesses came 
from.
Surely, it’s really worth it to take care of it 
and free ourselves from that.

Thank you for today, thank you very 
much, and see you soon.
Thanks, and see you! 

in those shame albums, that came to me 
with “What are you ashamed of?” (those 
confessions can be found in saved stories 
on my IG), with hundreds and thousands, 
even a million people now, who resonated 
with this action, there is a pattern in all 
of this. It’s important to spread it out. 
There are two important things that we 
are ashamed of and it doesn’t matter what 
kind of identity we are finding ourselves 
in. We are ashamed of three spheres - body, 
and this is where we are most ashamed of 
ourselves. The second one is competence, 
you also mentioned it. It’s like - I think that 
I will never make myself learn Japanese 
and will never learn English as well, so 
I could read belle-letters or that I will never 



 Jakość, 
która robi wrażenie
Quality that makes an impression
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O  K A N T  P U P Y  P O T Ł U C

Witamy w naszym kąciku filozoficznym 
“O kant pupy potłuc”. Dzisiaj z nami jest 
Pan Marta.
Filozofka wiejska, Marta Malikowska.

Pani Marta jest aktorką, ale w wolnych 
chwilach także filozofką.
Filozofką wiejską, tak.

Zgodnie z tytułem naszej audycji, jest 
Pani także kancistką.
Tak, bardzo lubię kanty, kąty i  ostre 
przestrzenie.

I obwody.
Tak.

Chciałbym zapytać, jaka jest Twoja 
filozofia współcześnie, a jaka była kiedyś, 
jak ona się zmieniła?
Mam Ci opowiadać o  moich przeszłych 
wcieleniach?
 
Masz przeszłe wcielenia? Jakie było Twoje 
najdziwniejsze wcielenie?
Byłam lokajem w XVI wieku i żyłam z tego, że 
podsłuchiwałam.

To jak teraz w cukierniach. Ja nie wiem, 
kim byłem w przeszłych wcieleniach.
Ja też nie wiem, ktoś mi powiedział.

Byłaś u wróżki?
U wiedźmy i ja jej ufam, była z Tatr.

Czyli tych gorszych gór (śmiech).
Nie, nie ma gorszych i lepszych.

Nie ma żadnej walki między Wami? Które 
są góry lepsze, które gorsze?
Nie słyszałam o takich walkach, ale między 
wsiami były. Jak byłam mała, to na sztafety 
były walki. Glinik Górny z Bogołowem, moja 
wieś i wieś obok.

Jak wyglądały te walki? Braliście trójząb?
To się zwykle działo na zabawach. Raz 
w  tygodniu były takie organizowane 
w ochotniczej straży pożarnej i tak się zbierali 
chłopcy.

Myślę, że te wszystkie remizą są głównie 
budowane pod imprezy, nie po to, żeby 
tam była straż pożarna. 
Tak, moje wesele też było w remizie.

Czyli fajnie było.
Hucznie, ponad 200 osób 

Zgodnie z naszym kącikiem - jaka jest 
zatem Twoja filozofia?
Doszłam do tego, że w życiu chodzi tylko o to, 
żeby akceptować to, co się czuje.

Tak, ale na przykład jak jesteś 
psychopatą, gwałcicielem i akceptujesz 
siebie?
Jeśli psychopata, gwałciciel akceptuje siebie, 
to idzie do lekarza. 

Czyli są gdzieś granice?
Świadomość, to jest Bóg.

W znaczeniu religijnym czy 
spirytualistycznym?
Takim, jak Ty czujesz. Świadomość, to jest 
gruba sprawa.

Możesz decydować wtedy o swoim losie.
Wszystko możesz.

Wczoraj była u nas pani Kaja Nordengen, 
która napisała książkę o tym, jak działa 
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PODOBNO TA K TO DZI A Ł A, ŻE 
J E STE ŚM Y PA NA M I, PA N I A M I 

SWOJ EG O L OSU I MOŻEM Y SOBI E 
WSZ YSTKO ZA PROGR A MOWAĆ, 

W Y M YŚLIĆ? TR ZEBA 
CZA ROWAĆ C A ŁY CZA S.

mózg. Mnie najbardziej interesowało czy 
jesteśmy w stanie spróbować telepatii 
i ona nie powiedziała “nie”.
Ja totalnie w to wierzę, to jest przyszłość.

Telepatia? A telekineza?
A nie masz tak, że myślisz o kimś i on nagle 
dzwoni.

Czasem mam tak z mamą. 
Wczoraj tak miałam z mamą. Dzwonię do 
niej i mówi “No znowu, Marta, myślałam 
o Tobie i zadzwoniłaś”.

Czy to jest telepatia czy może minęło 
odpowiednio dużo czasu od Waszej 
ostatniej rozmowy i wszedł aspekt 
tęsknoty?
Też, ale wierzę w coś takiego, że wysyłasz 
sygnał i on jest odbierany, jeśli kogoś bardzo 
czujesz, kochasz.

Jeżeli fizyka kwantowa polega na tym, że 
jeśli patrzysz na obiekt, to on się zmienia, 
to może tak jest też z myślami.
Podobno tak to działa, że jesteśmy panami, 
paniami swojego losu i  możemy sobie 

wszystko zaprogramować, wymyślić? Trzeba 
czarować cały czas.

Jesteśmy ofiarą swoich okoliczności?
Oczywiście. Trzeba pracować cały czas.

Masz coś takiego w sobie, nad czym 
pracujesz?
Nad sobą (śmiech). Oczywiście. Bardzo 
długo zajęło mi wychodzenie z pozycji ofiary.

W jakim sensie, żeby stawiać się w pozycji 
czy, że myślisz o sobie, jak o ofierze?
Zostawię to w  ten sposób, nie będę się 
wdawać w szczegóły.

Jasię mierzę z syndromem oszusta, nie 
wiem, czy Ty też. Myślę, że ja oszukuję 
wszystkich, co ja tu robię, kim jestem, 
żeby robić to, co robię.
Ja bardziej wątpię w siebie, za dużo od siebie 
wymagam, jest mi nazbyt smutno, że ciągle 
do czegoś tęsknię. 

Czego wciąż Ci brak? Przecież wszystko 
masz. 
(śpiewa) Czego wciąż mi brak? Przecież 
wszystko mam, obcy ludzie mówią, na na na.

O czym rozmawialiśmy?
O filozofii.

Doszliśmy do tego, że jest mózg, jest 
świadomość, świadomość jest Bogiem 
i jest wszędzie.
Jest świadomość, jest serce i całe ciało, i to 
jest wszystko.

A jeżeli chodzi o samochody?
Nie znam się kompletnie, ale jestem dla 
blacharą.

Tam jest karuzela. Czy taki plastikowy koń 
by Cię interesował? Albo lew, żyrafa?
Lew, bardziej. Żyrafa jest zajęta.

Zawsze będzie ktoś pierwszy.
My tak pitolimy i nas słuchają?

Pewnie nie, ale potem, jak będzie coś 
kontrowersyjnego, to wszystkie gazety…
Co trzeba powiedzieć?
Możesz powiedzieć, na przykład, że Hitler 
nie wiedział o Holocauście czy coś takiego.
A  propos Hitlera, jak byłam w  więzieniu 
i kręcili tam teledysk, to była jedna książka 
w celi - “Mein Kampf”. Zaczęłam wtedy znowu, 
po sześciu miesiącach, palić papierosy.

Słyszałem, że to jest bardzo kiepska 
lektura, sama w sobie.
Bardzo.



PODZIĘKOWANIA DLA 
Fabryki Norblina (ul . Żelazna 51/53, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.
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Kiepsko napisane. Redaktorzy naprawdę 
nie zrobili dobrej roboty.
No, niektórym się podoba.

Wracając do tego więzienia - słyszałem, 
że grasz w serialu o tym, że jesteś 
skazana, a nie jesteś skazana.
Moja postać jest skazana.

I masz kosę z główną postacią skazaną. 
Jak do tego podeszłaś? To nie jest łatwy 
temat - kobiety w więzieniu, niedługo 
będziemy mieli rozmowę o bezdomności 
kobiet, to możesz nam powiedzieć 
o uwięzieniu kobiet, jako ekspertka.
Rozmawiałam z dziewczynami, oglądałam, ale 
i tak ostatecznie bazuję na wyobraźni i intuicji.

Co Ci podpowiadała intuicja? Jak czujesz 
tę sytuację?
Jest prze…to jest mój największy lęk, żeby nie 
trafić do więzienia.

Mój trochę też. U Was też tak jest? Z tego, 
co widziałem w filmach i serialach…
U Was, u kogo?

U dziewcząt. Podobno w męskich 
więzieniach są gangi i one się biją ze sobą 
cały czas.
W damskich też.

Kurczę. Czyli agresja po prostu jest 
immamentną cechą człowieka.
Przemoc jest przemocą.

I jest bez płci, egalitarna.
I każdy ma z tym problem.

A myślisz, że niektórzy mają problem, że 
mają za mało przemocy i agresji w sobie?
Za mało agresji? Nie może być za mało agresji, 
może być za mało gniewu.

Na przykład, jak ktoś Cię bije i nie 
oddajesz, jak Jezus.
Nie wiem, nie znałam go, to wiesz z ksiąg. Ja 
czytam książki, ale wiedzę życiową czerpię 
z doświadczenia.

Czy uważasz, że negatywne emocje są 
człowiekowi potrzebne?
Nie ma negatywnych emocji, wszystkie są okej.

Czy w takim razie emocje, które są 
uznawane w społeczeństwie za negatywne, 
rugowane z niego ustawiczne, powinny też 
być przytulone?
Tak jak powiedziałam, nie ma negatywnych 
emocji. Każda emocja powinna być uwolniona, 
zrozumiana, doświadczona i zaakceptowana.

Mówi się “nie bądź smutny” albo “nie 
bądź zły”.
Nie, to jest bullshit. Dziewczynkom mówi się, 
żeby nie były wkurzone, bo “złość piękności 

K A ŻDA EMOCJA POW I N NA 
BYĆ U WOL N IONA, 

ZROZ U M I A NA, 
DOŚW I A DCZONA 

I ZA A KCEP TOWA NA.

 MATERIAŁ 
ZREALIZOWANY 
we współpracy z TVN
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szkodzi”, chłopakom mówi się “nie marz się jak 
baba”, ale to się kończy, już jest lepiej.

Tak, ale te rzeczy w człowieku zostają. 
Mam bardzo dużo płaczu w sobie. 
Bardzo chciałbym się popłakać kiedyś, 
ale nie mogę.
Jak to nie możesz?

Tutaj mi tak buzuje.
Ja ciągle płaczę.

Nie, nawet jak oglądam smutne filmy, to 
po prostu to wsysam.
Żartujesz.

Nie mogę płakać. Mam taki imperatyw 
w sobie.
Blokadę sobie założyłeś.

Dlaczego ja? Może ktoś mi założył, jak 
strażnik miejski na koło.
To możesz ją odblokować.

Czy to jest warte?
Fajnie jest płakać.

Jakie są pozytywne aspekty płakania?
Czujesz, że żyjesz. Płacz jest piękny.

Agresja też jest piękna. Nie odczuwasz 
czasem świętego gniewu?
Bardzo się gniewam, jestem zła bardzo często.

Masz takie sytuacje, że chcesz, żeby ktoś 
się do Ciebie przyczepił, kiedy wiesz, że 
masz rację, tylko po to, żeby powiedzieć, 
że nie tędy droga?
Tak, potrafię tak. Zrobić jak Kosa i odejść.

Co w przyszłości?
Nie wiem.

Coś świadomego pewnie.
Więcej światła albo lepiej nie wiedzieć.

Musiałabym wiedzieć, nie można podłości 
puścić płazem.
Nie wiem, życie to jest taka tajemnica, że nie 
wiem, jak żyć, ale jakoś żyję.

Intuicyjnie. Jakoś żyję, na 
freestyle’u “odkręcę ten kurek, zobaczę co 
się stanie”.
(śmiech).

Może zakończymy kącikiem kulturalnym. 
Jakie książki polecasz?
Generalnie polecam książki.



S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E2 4 – 2 5

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Zapraszamy, zapraszamy na serial 
“Skazana”. Ja nie gram w serialach, 
niestety. Weź mnie wciśnij.
Pewnie, dawaj! Widziałeś taki film “Orzeł 
kontra rekin”?

Nie, widziałem, “Gołąb, który...”.
Nowozelandzkie kino, totalnie absurdalne, są 
tam takie ufoki jak my.

“Orzeł kontra rekin”, “Skazana”, “Ślepnąc od 
świateł”, zapraszamy. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.  

ENGLISH

MARTA MALIKOWSKA: THIS KANT BE

Welcome to our philosophical podcast “This 
Kant Be”. Here with us - Miss Marta.
Country philosopher, Marta Malikowska.

Miss Marta is an actress, but sometimes 
a philosopher as well.
Country philosopher, yes.

As the title of our audition states, you are 
also a Kantist.
Yes, I can, and sometimes - I Kant.

The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection | plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław, Poland | +48 71 72 73 100 | hotel@thebridgewroclaw.pl | 
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I’d like to ask you about your philosophy now 
and how it developed.
Should I tell you about my prior beings?

Do you have some? What was the 
weirdest one?
I was a butler in the 16th century, I was living 
from eavesdropping.

It’s like nowadays in some restaurants. 
I don’t know who I was in my prior beings.
Me neither. Someone told me.

Did you visit a witch?
Yes, I trust her, she’s from Tatry.

So worse mountains?
There are no better and worse mountains.

There is no fighting between you? 
Which mountains are better, which are 
worse?
I’ve never heard of such a thing, but there were 
fights between villages. When I was younger, 
we fought. Glinik Górny z Bogołowem, my vil-
lage and a village next to mine.

How did all go down? Did you take your 
trident?
Usually, it took place during some fairs. 
Once a week there was something going 
on volunteer fire brigade and boys went 
there as well.

I feel like those firehouses are mostly for 
partying and not for the actual fire brigade 
to be there.
Yeah, my wedding was in the fire brigade.

So it was fun?
It was big, with more than 200 people.

Bringing it back to our podcast’s name - 
what is your philosophy?
I came to the conclusion that in life you 
should just accept what you feel.

Yeah, but what if you’re a psychopath or 
rapist and you accept yourself?
If a psychopath or rapist accepts themself 
then they go to a doctor.

So there are limits?
Consciousness is God.

In a religious or spiritualistic way?
As you decide. Consciousness is a big deal.

You can decide for yourself.
You can do everything.

In what way? Are you putting yourself 
in a victim position or do you think of 
yourself as a victim?
In a way, I won’t talk about it.

I fight with impostor syndrome. I don’t know 
if you are too. I think that I am cheating 
everyone about what I do, and who I am.
I am doubting myself, I demand too much 
of myself, I am too sad and I always miss 
something.

What do you miss? You have everything.
(sings) What do I miss? I have everything, 
strangers tell me, na na na.

What are we talking about?
About philosophy.

We gathered that there is a brain, there 
is consciousness, it is a God and it is 
everywhere.
When it comes to consciousness, it’s heart 
and the whole body. It’s everything.

And what about cars?
I don’t know anything about it but I’d go for 
a good car, yeah.

You can see, there’s a carousel there, does 
the plastic horse fit you? Or a lion? Maybe 
a giraffe?
Lion maybe. The giraffe is occupied.

There is always someone who’s first.
Always.

Anyways, thank you for the conversation, 
it was lovely.
Thank you very much. 

Yesterday we had a meeting with Kaja 
Nordengen, she wrote a book about how 
the brain works. I was interested if we’d 
be able to try telepathy and she didn’t 
say it was impossible.
I totally believe in that, it’s the future.

Telepathy? And what about telekinesis?
But, don’t you have this thing like when you 
think about someone and they suddenly 
call you?

I have, sometimes, with my mom.
I had it yesterday with my mom. I call her 
and she says - Marta, it’s again that I thought 
of you and you called me.

Is it telepathy? Or maybe enough time has 
passed since your last conversation and 
you just missed each other?
Maybe. But I believe that you can send a sig-
nal and it is being received, if you love some-
one, feel that person.

If quantum physics says that if you look at 
an object, it changes, then maybe it’s the 
same with thoughts.
It can be that we are the lords of our des-
tiny and we can program everything, and 
think of everything? You have to charm all 
the time.

Are we the victims of our circumstances?
Of course. You have to work all the time.

Do you have something you work on 
right now?
On me (laughs). Of course. It took me 
a  long time to leave this whole victim 
complex.
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sensie, no. Mój brat ma C30, takie 
małe, pierdzące. Bardzo ładny i przy-
jemny samochodzik. Trochę jak 

Scirocco, ale Volvo, zróbcie z tym co chcecie. 
Myślałem, że nie ma szans, żeby ktoś kontynu-
ował ten koncept. Że to właściwie zamknięta 
historia i Volvo jak już to będzie robić te SUVy 
różnego rodzaju dla ludzi średniej wyższej, 
żeby mogli sobie trochę powisieć nad Polską 
samochodów sprzed 10 lat. A tutaj, niespodzie-
wanie, okazuje się, że, azaliż, toteż, zatem – jest 
to jednak koncept, który można wykorzystać. 
Zrecyklingować, by jednak ową gwarą ekolo-
giczną nawiązać. I tak oto, przed oczyma wy-
obraźni mej, ukazał się on – Volvo C40. 

I to jest taki samochód, który myślisz so-
bie – o, te elektryki będą tak wyglądać kiedyś 
powszechnie. Jak już każdy się znudzi swoim 
kaszkietem albo żukiem w hybrydzie i wszę-
dzie będzie można doładować sobie prund, 
a benzyna będzie kosztowała 10 000 zł/l, to 
wtedy wszyscy kupią takie Volvo właśnie. I nikt 
nie będzie miał prawa narzekać.

W

VOLVO C40 
– THE PR Z YSZŁ OŚĆ IS TER A Z
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Jest to bowiem samochód z wieloma zale-
tami i niewielkimi wadami. Po pierwsze, nie 
jest to w końcu jakieś elektryczne Audi albo 
Mercedes, które kosztują tyle, ile niedługo wy-
najęcie pokoju na Śródmieściu, ale nie jest to 
także taki „bieda-elektryk” tyle po to, żeby był 
jak niektóre inne, których nie chcę wymieniać, 
bo się obrażą na mnie i nie pozwolą pojeździć 
już nigdy. Bo to zawistne są ludzie. W każdym 
razie, jest to taki perfekcyjne balans nowocze-
snego elektrycznego samochodu, który nie jest 
biedny i nie jest bogaty. Jest Volvo, po prostu. 
Tam, gdzie Volvo dociera zawsze – do średniej/
wyższej średniej, która lubi szybkie fury, bezpie-
czeństwo i nie jeżdżenie szybciej niż 180 km/h.

Jakie są zatem właściwości jezdne tego oto 
prądowozu? Otóż – niesamowite. I to w do-
brym i złym znaczeniu. Jeżdżenie tym autem 
jest jak poruszanie się zabawkowym samocho-
dzikiem, z tym, że ów samochodzik ma 231 KM 
i przyśpiesza do setki w 4,7 sekundy. Bez żad-
nych biegów. Od razu, wbija Cię w fotel cała 
dostępna moc silnika. Czujesz się jakby wpie-
przało Cię w nadświetlną. Wyjątkowe uczu-
cie. Ogółem – jest to coś zupełnie innego niż 
jeżdżenie zwykłym samochodem i faktycznie 
trzeba się do tego chwilę przyzwyczaić. Jak dla 
mnie – tak to będzie wyglądało w przyszłości, 
czy to się komu podoba czy nie, więc warto już 
ogarniać teraz. No i za taką cenę nie dostanie-
cie raczej pakownego, rodzinnego samocho-
du, który jednocześnie pożera jakieś porszaki 
i inne dzieciaki na dzielnicy.

I jest crossoverem przy okazji, więc nie jakąś 
tam kruszynką, ale prawdziwym autem, cięż-
kim, zdyszanym itd. 4,42 m długości, 2,03 sze-
rokości. 5 miejsc. Bagażnik – 414 l. Kolor – mor-
ski czy coś. Spalanie – 20kWh/100km. 1 kWh 
kosztuje, pi razy drzwi, odbijane od kantu stołu, 
1,5 zł. Czyli – 30 zł za 100 kilometrów. Trzeba 
liczyć 40, jak zawsze w życiu. Gdańsk-Warsza-
wa zatem kosztowałoby nas razy 3.5, więc 140 
zł jakieś. Także ten, nie najgorzej, nie najideal-
niej, ale biorąc pod uwagę ceny benzyny to i tak 
jest jak promocja. Gorzej ze stacjami. I teraz tak 
– nie mam pojęcia dlaczego oni nam to robią, 
ale to chyba już w tym momencie złośliwość. 
Srsly. Jakby – dlaczego nie mogę podłączyć so-
bie auta, naładować i zapłacić? Dlaczego? Czy 
ktoś to kiedyś wyjaśni? Dlaczego muszę ściągać 
aplikację, która zazwyczaj działa tak dobrze jak 
plany ekonomistów w tym kraju dla powsze-
dniego człowieka, męczyć się, żeby wpisać tam 
wszystkie dane typu, długość buta, szerokość 
pośladków, zaczerwienienie łokcia oraz stosu-
nek nosa do pięty, byleby tylko dostać informa-
cję, że za 3 dni mi odeślą czy potwierdzają moje 
dane albo nie potwierdzają, albo potwierdzają, 
ale nie mogę ładować, bo aplikacja odmawia 
posłuszeństwa. Czy ktoś to kiedyś zmieni? Bo 
się odechciewa człowiekowi w ogóle posiadania 
tych elektryków po pewnym czasie. DŻIZAS!
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Dalej jednak, wracając już do samego auta. 
A właściwie do wnętrza. Które jest – Volvov-
skie. Szwedzkie może? Rozumiecie zapewne. 
Jest proste i wszystko jest tam, gdzie powin-
no. To nie jest jakieś Bizancjum jak w tych 
nowych EQSach, ale jest ładnie, przyjemnie, 
przestronnie i w ogóle łał. Podobnie zresztą jak 
we wszystkich Volviakach. Szwedzi cenią so-
bie minimalizm i funkcjonalność i tak też jest 
w tym przypadku. Minimalizm oraz funkcjo-
nalność. I ogromny, piękny ekran parowywal-
ny z Androidem/iOS-em na desce rozdzielczej 
i drugi po prawej stronie jako komputer pokła-
dowy. Ten pierwszy jest ekstremalnie wspania-
ły, jestem wielkim fanem. Nie wygląda w ogóle 
tandetnie, bardzo dobrze widać gdzie jesteśmy 
w danym momencie i w ogóle jest super cool. 
Jestem fanem w ogromnych ilościach fano-
stwa. Drugi spełnia swoją funkcję natomiast, 
nie miałem z nim żadnych problemów. Całe 
wnętrze, jak już wspominałem, nie jest jakimś 
szczytem estetyki, ale też i dlatego ten samo-
chód rozpoczyna swoją podróż od 220 000 zł, 
a nie 300. Więc, coś za coś, robaczki.

I ostatnia rzecz – zewnętrzne. IMO – jest 
to jeden z ładniejszych samochodów elek-
trycznych w tej klasie. Jest trochę kanciasty, 
ale bardzo szybko przechodzi w miękkość, 
żeby trochę ową kanciastość zbić. Jest ma-
sywny, ale skowyrny jak to mówią. Jedyny 
element „uncanny valley”, jaki znajduje się 
w owym aucie to brak wlotu powietrza z przo-
du i to trochę zaburza nam estetykę, bo czło-
wiek się do tych wlotów przyzwyczaił, a takie 
BMW to w ogóle zrobiło z tego swój znak roz-
poznawczy, więc chwilę to zajmuje. Ale jest 
to tylko chwila, która mija i naprawdę można 
docenić piękną bryłę ze Szwecji. 

Podsumowując – jest to samochód przy-
szłości, ale takiej powszedniej przyszłości. Ta-
kiej, że faktycznie dużo ludzi będzie tym (albo 
wersją rozwojową) jeździć za parę lat. Tak jak 
dziś jeżdżą Volviakowymi SUV-ami. Volvo tra-
fia bowiem w taką bardzo ciekawą szczelinę, 
pomiędzy – porządne auto i już nie siara ku-
pić jak się zarabia trochę więcej. The time has 
come, dzieciaki, nie ma co uciekać. The Przy-
szłość Is NOW! 

P OD S U MOW UJĄC  – 
J E S T  T O  SA MO C HÓD 
PR Z YS Z Ł O Ś C I,  A L E 
TA K I E J  P OWS Z E D N I E J 
PR Z YS Z Ł O Ś C I. 



podróżowaniem jest trochę jak z remon-
towaniem mieszkania. Z reguły płacimy 
drożej niż planowaliśmy. W dzisiejszych 

czasach ze względu na wszechobecną infla-
cję, problem ten jest jeszcze bardziej odczu-
walny. Przykładowo benzyna, która jest wy-
korzystywana w praktycznie każdym środku 
transportu kosztuje dziś ponad 20% więcej niż 
w zeszłym roku. Czy podróżując możemy się 
ustrzec przed drożyzną, a przynajmniej czy 
możemy się ustrzec przed przepłacaniem?  
Oto nasze 8 sposobów na przyjazny dla portfe-
la wypad turystyczny.

1. Staraj się samemu przygotowywać posił-
ki – poznawanie nowych miejsc wiąże się z od-
krywaniem lokalnych smaków. Oczywiście 
najwygodniejsza i najprzyjemniejsza wydaje 
się opcja stołowania się w restauracjach. Dla 
większości z nas może się  to jednak okazać 
finansowym strzałem w kolano. Jak uniknąć 
go, a jednocześnie cieszyć się kulinarnymi 
doznaniami? Spróbuj samemu gotować wyko-
rzystując miejscowe produkty. Według GUS 
w kategorii „Restauracje” inflacja w ostatnim 
czasie wyniosła 14%. Koszt składników to z re-
guły 20 – 30% ceny dania w lokalu tak więc jest 
na czym oszczędzić jeśli zdecydujemy się na 
opcję „zrób to sam”. Szukając wartościowych 
produktów staraj się korzystać z miejscowych 
ryneczków i targów. To właśnie tam masz naj-
większą szansę znaleźć te prawdziwie lokalne.

2. Nie zapomnij o butelce – jeśli podró-
żujesz samolotem to pamiętaj, aby zabrać ze 
sobą butelkę najlepiej z filtrem. Ceny napojów 
na lotniskach mogą kilkukrotnie przewyższać 
wartości które znamy ze sklepów. Dzięki naszej 
propozycji za swój napitek zapłacisz okrągłe 
„Zero”, ponieważ na większości lotnisk woda 
po przefiltrowaniu nadaje się do spożycia. 

3. Korzystaj tylko z bagażu podręczne-
go – zawsze przed wylotem sprawdź jakie są 
maksymalne wymiary   bagażu w ramach bi-
letu podstawowego i staraj się tak zaplanować 
pakowanie, aby zmieścić się w ramach bagażu 
podręcznego. Obawiasz się, że nie starczy Ci 
ubrań? Dorzuć do jednej z kieszonek, małą por-
cję proszku do prania i w trakcie wypadu zorga-
nizuj sobie krótką przepierkę. Takie rozwiąza-
nie to potrójna oszczędność. Przede wszystkim 
nie przepłacasz. Koszt dodatkowej walizki reje-
strowanej to nawet blisko 1000 zł.  Dodatkowo 
nie musisz czekać aż Twój bagaż pojawi się na 
taśmie, czyli wychodzisz z lotniska co najmniej 
20 minut (a często ponad godzinę) wcześniej. 
No i oszczędzasz sobie ewentualnego stresu, 
gdyby Twoja walizka nie doleciała z Tobą, a zda-
rza się tak 25 mln razy rocznie.

4. Bądź elastyczny czasowo – walentynki 
w Paryżu, dwutygodniowy urlop w szczycie 
sezonu wakacyjnego? Jeśli chcesz podróżo-
wać oszczędnie, to warto wybierać terminy, 
w których obłożenie turystyczne jest mniej-TEKST Mat. Prasowe  ZDJĘCIA Pexels.com
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sze, to właśnie wtedy jest szansa na największe 
promocje. Jednak nawet w przypadku mniej 
popularnych okresów warto wiedzieć z jakim 
wyprzedzeniem kupować np. bilety lotnicze. 
Firma CheapAir przeanalizowała 917 milio-
nów lotów. Z jej raportu wynika, że największe 
okazje czekają na nas między 20 a 105 dniem 
przed podróżą, co obala trochę mit ofert Last 
czy First Minute.

5. Korzystaj z porównywarek –cena noc-
legu w tym samym hotelu tego samego dnia 
może się różnić nawet o 25%. Aby znaleźć naj-
tańszą ofertę dobrze jest korzystać z tzw. po-
równywarek, w których gromadzone są propo-
zycje z różnych stron poświęconych ofertom 
hotelowym. Kiedy już znajdziesz najkorzyst-
niejszą cenowo propozycje, warto zrobić jesz-
cze jedną rzecz….zadzwonić do danego hotelu 
i poprosić o niższą cenę. Strony rezerwacyjne 
pobierają prowizję od obiektów noclegowych 
często nawet 15%. Stąd część hotelarzy woli po-
rozumieć się bezpośrednio z klientem niż dać 
zarobić pośrednikowi.

6. Unikaj taksówek – choć w niektórych mia-
stach stawki za podróż z lotniska do centrum 
są regulowane to i tak jest to najdroższa forma 
transportu. Właśnie dlatego przed swoją podró-
żą warto sprawdzić czy w naszej destynacji mo-
żemy korzystać transportu publicznego. Nawet 
jeśli z jakiś powodów jest to niemożliwe nie sto-
imy na straconej pozycji. Rynek nie lubi próżni 
i wszędzie gdzie jest taka potrzeba pojawiają się 
przewoźnicy oferujący transport zbiorowy. W ta-
kim przypadku warto zawsze sprawdzić czy nie 
opłaca nam się bardzie kupić biletu z wyprzedze-
niem online niż dopiero po wylądowaniu.

7. Wybierz odpowiednią kartę płatniczą 
w przypadku podróży zagranicznej – ostatnie 
lata tylko przyspieszyły proces odchodzenia 
od gotówki. Musimy pamiętać jednak, że nie 
we wszystkich miejscach na świecie karty 
płatnicze są powszechnie akceptowane. Jeśli 
jednak tam gdzie się udajesz możesz płacić 

bezgotówkowo to jaką kartę wybrać? Najlepiej 
walutową zwłaszcza że coraz powszechniej 
są one oferowane przez tradycyjne banki jak 
i coraz popularniejsze finetchy.Taki wybór po-
zwala nam  uniknąć tzw. spreadów czyli marży 
na transakcjach wymiany waluty. Jak donosi 
blog „Subiektywnie o Finansach” może być 
to nawet 6%. Tak więc każde wydane 100 euro 
w praktyce kosztuje  106 euro.  Wybierając wy-
stawcę naszej karty warto zwrócić uwagę na 
to ile pieniędzy możemy zagranicą wypłacić 
z bankomatu bez opłat. Przykładowo Revolut 
w zależności od planu pozwala na wybranie 
200 lub 400 euro za darmo.

8. Zbieraj rekomendacje od „lokalsów” – 
o banał  ociera się stwierdzenie, że restauracje 
w pobliżu atrakcji turystycznych mają zawyżo-
ne ceny. Często zdarza się też, że ich właści-
ciele naliczają gościom opłaty, o których nie 
wspominali w menu. Według raportu UOKiK 

z 2018 roku w 45% skontrolowanych lokalach 
w miejscowościach turystycznych dochodziło 
do nieprawidłowości związanych z ceną. Aby 
uniknąć tego typu pułapek najlepiej spytać 
miejscowych oto gdzie się stołują i jakie restau-
racje polecają. Z usług miejscowych możesz 
też skorzystać w inny sposób. Otóż mogą oni 
zostać Twoimi przewodnikami, dzięki aplikacji 
guideU w której dostępne są trasy stworzone 
przez lokalnych pasjonatów. To również ko-
rzystne rozwiązanie dla Twojego portfela, po-
nieważ trasy w guideU są znacznie tańsze niż 
tradycyjne usługi przewodnickie. 

ENGLISH

8 WAYS TO TRAVEL CHEAPLY

Travelling can be compared to home reno-
vations. We always end up paying more than 
estimated. Nowadays, due to ever present in-
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flation, this problem is even more prominent. 
For example, fuel that is used in all modes of 
transport, costs over 20% more than last year. 
Can we avoid high prices while traveling, or at 
least can we avoid overpaying? Here are 8 tips 
for a wallet-friendly trip.

1. Prepare your own meals – exploring new 
places means discovering new local flavours. 
Obviously, it seems best to enjoy meals at 
restaurants. However, for most, this can mean 
financial strain. Can we avoid it and still enjoy 
the culinary experience? Try preparing your 
own meals using local produce. According to 
Statistics Poland recent inflation in the restau-
rant sector is up to 14%. Cost of ingredients 
makes up for 20-30% of the price of the meal at 
a restaurant, so there’s plenty of room for sav-
ings if we decide to go with the DIY option. Try 
out markets and marts for fresh local produce. 
There you will find true indigenous foods.

2. Don’t forget your bottle – if you travel 
by plane then remember to take a water bot-
tle with you, preferably with a filter. Drinks at 
airports can cost several times more, than nor-
mally. Thanks to our solution you will pay ex-
actly “zero” for your drink, as tap water at most 
airports is fit for consumption after filtering. 

3. Take only hand luggage – always check 
the luggage allowance included in the basic 
ticket price and try not to exceed the limit 
when packing. If you are worried that you will 
not have enough clothes, then pack a small 
amount of washing powder to one of the pock-
ets and arrange a quick wash during your trip. 
This solution means triple savings. Firstly, you 
save money by not paying extra for addition-
al luggage – this can come up to even a 1 000 
PLN. Secondly, you save time by not having to 
wait for your luggage to appear on the conveyor 
belt – you can leave the airport at least 20 min-
utes and even up to 1 hour earlier. Lastly, you 
save yourself from the stress caused by lost lug-
gage – this happens 25 million times each year.

4. Be time-flexible – Valentine’s Day in Par-
is, two-week vacation in the peak of the season? 
If you want to travel economically, it is worth 
choosing dates when tourist traffic is low. 
These are the best times for discount opportu-
nities. However, even for less popular periods it 
is worth knowing how far in advance it is best to 
purchase e.g. flight tickets. CheapAir analysed 
917 million flights and found out that greatest 
discounts happen between 20 and 105 days be-
fore the date of the flight. This somewhat busts 
the Last- and First- Minute myths.

5. Use price comparisons sites – the price 
per night at the same hotel can differ by up to 
25% on the same day. To find the best deal you 
can use price comparison sites that gather of-
fers from various websites with hotel offers. 
When you find the most favourable offer, do 
one more thing… call the hotel directly and ask 
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for a lower price. Booking websites collect even 
up to 15% commission from hotels. Therefore, 
most places prefer direct transactions. 

6. Avoid taxis – although in some places rates 
for fares from the airport to the city centre are 
regulated this is still the most expensive mode of 
transport. That’s why it’s worth checking before-
hand whether public transport is available where 
we’re going. Even if for some reason it is not avail-
able, we won’t be left completely at a disadvan-
tage. Wherever there is a need there is a way and 
there are carriers offering collective transport. In 
this case, it is always worth checking whether it is 
more profitable to buy a ticket online in advance 
rather than after landing.

7. Choose the right payment card when 
traveling abroad – recent years have only ac-
celerated the process of moving away from 
cash transactions. We must remember, how-
ever, that card payments are not universally 
accepted in all places around the world. Then 
which card should you choose if you are going 
somewhere where you do not need cash? The 
multi-currency one, especially that they are 
nowadays commonly offered by traditional 
banks and more and more popular fintechs. 
This choice allows us to avoid the so-called 

spreads, i.e. margins on currency exchange 
transactions. As reported by the "Subjekty-
wnie o Finansach" blog it may be as much as 
6%. So, every 100 euros spent means 106 euros 
in practice. When choosing the issuer of our 
card, it is worth paying attention to how much 
money we can withdraw from an ATM abroad 
free of charge. For example, Revolut, depend-
ing on the plan, allows you to withdraw 200 or 
400 euros without fees.

8. Collect recommendations from locals 
– the statement that restaurants near tourist 
attractions are overpriced is almost a cliché. It 
is also common for their owners to charge pa-
trons fees that are not mentioned on the menu. 
According to the OCCP report from 2018 price 
irregularities occurred in 45% of the inspected 
premises in tourist destinations. To avoid such 
traps, it is best to ask the locals where they eat 
and what restaurants they recommend. You 
can also benefit from the knowledge of the 
locals in other ways. They can become your 
guides thanks to the guideU application in 
which routes created by local enthusiasts are 
available. It is also a good solution for your wal-
let, as guideU routes are much cheaper than 
traditional guide services. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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Stanisław Tomas – biznesmen, 
inwestor, inicjator i udziałowiec 
wielu międzynarodowych projektów, 
współudziałowiec w spółkach w sektorach 
nieruchomości, OZE, kopalń kruszywa 
naturalnego oraz rolnictwa. Ojciec Karola.

Karol Tomas lat 20 - przedsiębiorca, 
developer, inwestor, członek zarządu do 
spraw marketingu w spółce Złote Piaski. 
Syn Stanisława.

Obaj są przedsiębiorcami. Karol, 20 
latek, ma już na swoim koncie kilka udanych 
inwestycji, między innymi deweloperskich. 
Od lat są inspiracją dla wielu, ponieważ 
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ZAUFANIE TO PODSTAWA.
O RELACJI OJCIEC - SYN OPOWIADAJĄ 
STANISŁAW I KAROL TOMAS.

tworzą wspierający się duet, a ich świadoma 
relacja znacznie przekłada się na biznes. 
Uwielbiają wspólne podróże. Jedna z ich 
pierwszych wypraw, kiedy Karol był mały, 
odbyła się camperem, teraz świadomie 
wybierają aktywności, które pozwolą im 
zarówno doświadczyć czegoś nowego, jak 
i rozwinąć biznes.

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie: jak 
z dziecka zrobić przedsiębiorcę?
Stanisław Tomas: Lepiej zapytać, jak zachę-
cić dziecko do przedsiębiorczości? Z dziecka 
przedsiębiorcę może zrobić tylko sam zainte-

resowany, a nie rodzic. Od zawsze wiedziałem, 
że mogę tylko pokazywać, zachęcać, poszerzać 
horyzonty, pozwalać eksperymentować.
Karol Tomas: To prawda. Na pewno zaufanie 
jest kluczowe, czego konsekwencją jest moje 
doświadczenie. Pamiętam jak przekonywałem 
rodziców do swoich pomysłów, które pozornie 
wydawały się szalone. Samo argumentowanie 
było prawdziwym poligonem (śmiech). Oka-
zuje się, ze się opłaciło (śmiech).
Stanisław Tomas: Dużym egzaminem z zaufa-
nia był ostatni rok liceum Karola, kiedy zde-
cydował, że do matury przygotuje się według 
własnego pomysłu i wypisał się ze szkoły. Zgod-



O RELACJI OJCIEC - SYN OPOWIADAJĄ 
STANISŁAW I KAROL TOMAS.

J A K  W Y C H O W A Ć  P R Z E D S I Ę B I O R C Z E  D Z I E C K O ?

nie z powszechnie przyjętymi standardami, 
uczniowie, aby zdać maturę, raczej pozostają 
w szkole. (śmiech)
Karol Tomas: Wiedziałem, że siedzenie w szko-
le, uczestniczenie we wszystkich lekcjach, 
schematycznych aktywnościach, będzie dla 
mnie stratą czasu. Oczywiście, nie namawiam 
nikogo do takich rozwiązań. Po prostu czułem, 
że więcej zdziałam, przygotowując się do ma-
tury na własnych zasadach. Wypisałem się ze 
szkoły i zabrałem się do pracy indywidualnej, 
oczywiście pod okiem nauczycieli i korepetyto-
rów. Miałem cel i wiedziałem jak go osiągnąć. 
Poza tym, w szkole średniej interesowały mnie 
zupełnie inne rzeczy, takie jak samorozwój, in-
westowanie, przedsiębiorczość, psychologia, 
a tego tam nie dostawałem. 

Była to dość radykalna decyzja…
Stanisław Tomas: Radykalna i ryzykowna. 
Karol ma w sobie bardzo dużo odwagi, czego 
mu zazdroszczę. Chciałbym być taki jak on 
w jego wieku, na pewno bym więcej osiągnął. 
To jego przeświadczenie o tym, że się uda 
i wiara we własne siły, są dla mnie niezwykle 
inspirujące. Kiedy przypominam sobie siebie 
w wieku dwudziestu lat, widzę chłopaka z mnó-
stwem ograniczeń. Jestem zachwycony jego 
sposobem myślenia. Wracając do Pani pytania 
„Jak zrobić z dziecka przedsiębiorcę?”, czy 
bardziej „człowieka przedsiębiorczego” – po 
prostu nie przeszkadzać, inspirować, dawać 
poczucie bezpieczeństwa, pokazywać ścieżki 
i nie rzucać kłód pod nogi pod postacią oczeki-
wań, scenariuszy na życie, nakazów, zakazów. 
Nie chcę przekonywać jak coś powinno być 

zrobione zgodnie z moim doświadczeniem, bo 
takie podejście najczęściej spotyka się z opo-
rem, więc efekt będzie odwrotny. Pokazywanie 
„jedynej słusznej drogi” ogranicza kreatywne 
myślenie w poszukiwaniu nowych rozwiązań, 
innych, może lepszych dróg do celu. Chcę, 
aby Karol szedł swoimi ścieżkami. Jestem 
przekonany, że poza moim doświadczeniem, 
są lepsze i skuteczniejsze drogi do sukcesu. 
Dzięki jego nowemu, świeżemu podejściu do 
biznesu, chciałbym poznać te drogi. Nauczyć 
się czegoś nowego, ponieważ ciągle się uczę, 
to jest niekończący się proces. Nie akceptuję 
automatycznego przejmowania tzw. tradycji, 
poglądów starszego pokolenia, to tylko spowal-
nia rozwój, a co za tym idzie, zmianę na lepsze.
Karol Tomas: Dla mnie przedsiębiorczość to 
wolność, wyobraźnia, kreatywność i odpowie-
dzialność za własne decyzje. I to, bez wątpienia, 

otrzymałem od rodziców. Ich wiara we mnie 
pozwoliła mi zaufać sobie samemu. Mam 20 lat 
i wiem, że decyzje, jakie podejmuję, dziś mają 
swoje konsekwencje w przyszłości. Dotyczy to 
wszystkiego, zarówno biznesu jak i stylu życia, 
odżywiania, budowania relacji, podróży. Oczy-
wiście, nie wszystko można przewidzieć i na to 
też trzeba być przygotowanym. 
Stanisław Tomas: Tu jest różnica miedzy 
nami. Ja jestem bardziej  ostrożny.

Jak to się stało, że zaangażowałeś Karola 
do biznesu?
Stanisław Tomas: Karol sam się zaangażował 
jako szesnastolatek. Pasjonował się technikami 
sprzedażowymi, psychologią, marketingiem 
i był bardzo uparty. Na pewno wiedział więcej 
niż jego rówieśnicy tylko nie miał gdzie tego 
przetestować, czy naprawdę się nauczył, czy 

D L A  M N I E 
P R Z E D S I Ę B I O RC Z O Ś Ć  T O 
WO L N O Ś Ć ,  W YO B R A Ź N I A , 
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tylko mu się wydaje. I tak oto szesnastolatek 
stworzył manual marketingowy do najwięk-
szego w Polsce osiedla domków jednorodzin-
nych w Polsce. Przygotował analizy grupy 
docelowej klientów, sposób dotarcia, tech-
niki sprzedaży.
Karol Tomas: Mimo dużego doświadczenia 
w branży budowlanej naszego zespołu, zoba-
czyłem luki w zakresie marketingu czy psy-
chologii sprzedaży. Mimo młodego wieku, 
udało mi się ich zainspirować, pokazać mój 
punkt widzenia, przekonać do potencjalnych 
modyfikacji, na przykład w sposobie pokazy-
wania produktu.
Stanisław Tomas: Doskonale pamiętam 
ten czas. Byłem zachwycony propozycjami, 
pomysłami Karola. Fantastyczna była jego 
relacja z pracownikami, wspierałem jego kre-
atywność, popierałem zapał i jednocześnie 
byłem przekonany, że to za wcześnie, że tro-
chę jest za młody. 
Karol Tomas: Słyszałem to często i uznałem 
za normę. Wiedziałem, że w przypadku więk-
szości propozycji, z założenia spotkam się 
z oporem i negacją, że „za młody”. Słysząc 
to wiele razy, przestałem na to zwracać uwa-
gę i jednocześnie pchałem się gdzie się dało: 
na spotkania z pracownikami, negocjacje, na 
które ojciec mógł mnie zabrać, poznawanie 
wspólników, kontrahentów, wyprawy na bu-
dowy siedzib firm w Polsce
Stanisław Tomas: Karol chciał się cały czas 
konfrontować, sprawdzać swoją wiedzę.

Stanisław, z perspektywy czasu i Twojego 
doświadczenia, co decyduje o tym, że 
osiągamy sukces?
Stanisław Tomas: Moim zdaniem: nastawie-
nie. Jeśli szykujemy się na porażkę, w zasadzie 
sobie ją gwarantujemy. Jeśli liczymy na sukces, 
prędzej czy później on przyjdzie. Sukcesu nie 
osiągniemy siedząc na kanapie i rozważając 
scenariusze dobrego życia. Sukces to działa-
nie, aktywność, skuteczność, wizja, pragnienie. 
Porażka to stagnacja, zatrzymanie, lęk przed 
działaniem. Nie trzeba sobie podcinać skrzy-
deł. Wystarczy, że robią to za nas inni. Trzeba 
zaufać sobie samemu i pozwolić sobie działać.

Karol, co byś poradził młodej osobie, 
zarówno dziewczynie jak i chłopakowi, 
którzy chcieliby usamodzielnić się 
finansowo?
Karol Tomas: Zatrzymać się, pomyśleć, okre-
ślić swoje potrzeby. Każdy ma swoją miarę. To, 
co dla jednej osoby jest sukcesem, dla innej 
może być zaledwie pierwszym krokiem. Dla 
każdego samodzielność znaczy co innego. Dla-
tego trzeba sobie dookreślić: czego ja chcę?

Po drugie, trzeba się uodpornić na chwilo-
wy dyskomfort. Na początku może być trudno, 
po to, żeby potem było wspaniale. Brzmi try-
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wialnie… ale takie mam doświadczenie. Czyli 
nie impreza, nie zabawa, nie szybka nagroda 
czy zmieniony stan świadomości, a odroczo-
na przyjemność i chwilowy dyskomfort. Nie 
wszystko naraz! Dla wielu wizja samodziel-
ności finansowej może nie być wystarczająco 
motywująca, więc jeśli wolisz spędzać czas na 
przyjemnościach, po prostu rób to, nie miej 
wyrzutów i nie oczekuj cudów. 

Co jest dla Ciebie jako przedsiębiorcy 
najważniejsze?
Karol Tomas: Dla mnie najważniejsze są relacje 
i sieć kontaktów. Ważny jest cel, plan jego realiza-

cji, dookreślenie mierników sukcesu. Jednakże, 
bez ludzi wierzących w projekt daleko nie zaj-
dziemy. To dzięki ludziom zbieramy informacje, 
budujemy strategie, kampanie, badamy potrze-
by i produkujemy, wytwarzamy, reagujemy na 
potrzeby rynku. Jestem świadom tego, że dobry, 
zaufany, kompetentny zespół to podstawa stabil-
nego biznesu. Nad tym teraz pracuję i jestem za-
chwycony, że robię to z ojcem. 
Stanisław Tomas:  I to jest komplement! 
Dzięki! Z  moich obserwacji wynika, że 
większość dzieci ucieka od rodzinnych 
biznesów gdzie pieprz rośnie. A tu proszę, 
taka nagroda. 

J E Ś L I  S Z Y K UJ E M Y  S I Ę  N A 
P OR A Ż K Ę,  W   Z A SA DZ I E 
S OB I E  JĄ  GWA R A N T UJ E M Y. 
J E Ś L I  L IC Z Y M Y  N A 
S U KC E S ,  PR Ę DZ E J  C Z Y 
P ÓŹ N I E J  O N  PR Z YJ DZ I E .
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AROMATYCZNA 
PODRÓŻ PO POLSCE 

– PIĘĆ MIE JSC, KTÓR E WA RTO 
ODW IEDZIĆ DL A ZA PACHÓW

PODRÓŻE PEŁNE ZAPACHÓW ZAZWYCZAJ KOJARZĄ SIĘ Z AROMATAMI CYTRUSÓW Z TOSKAŃSKICH 
OGRODÓW CZY LAWENDOWYCH PÓL PROWANSJI. W POLSCE JEDNAK RÓWNIEŻ NIE BRAK 

MIEJSC, W KTÓRYCH WYJĄTKOWE ZAPACHY ZOSTANĄ Z NAMI NA DŁUGO.
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apach ma ogromny wpływ na dozna-
nia towarzyszące poznawaniu nowych 
miejsc, kształtowanie emocji związa-

nych z tym, co dzieje się wokół nas, a także 
wspomnienia z podróży. Bez względu na to, czy 
wybieramy się w podróż służbową do najbliższej 
metropolii, czy planujemy wakacje nad morzem, 
warto otworzyć się na te doświadczenia, by czer-
pać z podróży jak najwięcej przyjemności. Są 
sposoby na to, aby przyjemne wrażenia wykre-
owane zapachem zostały z nami na dłużej. 

SŁODKI ZAPACH TATR
Podobno „Skądkolwiek wieje wiatr, zawsze 
ma zapach Tatr”. Zachwyt turystów wywołu-
ją zazwyczaj krokusy, które wiosną obsypują 
tatrzańskie polany. Najbardziej znanym i naj-
chętniej odwiedzanym miejscem, gdzie można 
poczuć słodką woń tych fioletowych kwiatów, 
jest Dolina Chochołowska. Dodatkowo aż 2/3 
doliny pokryte jest lasami świerkowymi, w któ-
rych czuć intensywną, drzewno-żywiczną woń. 
Krokusy można też spotkać w innych miej-
scach w Tatrach, takich jak Kościelisko, Polana 
Kalatówki czy Droga pod Reglami. 

PÓŁWYSEP HELSKI, ZAPACH 
MORZA I LASU
Według serwisu The World Geography to jeden 
z 15 najbardziej zdumiewających półwyspów 
świata. W końcu niewiele miejsc na ziemi może 
pochwalić się plażami otaczającymi je aż z 3 
stron. Pobyt w tym miejscu kojarzy się z aroma-
tem morskiej bryzy w połączeniu z sosnowym 
borem. Aby zaś znaleźć się na najpiękniejszej 
plaży w okolicy, warto wybrać się do Chałup, 
dawniej stolicy polskiego naturyzmu, dziś kite-
surfingu… Tutaj można poczuć zapach wolno-
ści i adrenaliny. 

ARBORETUM W KÓRNIKU 
KOŁO POZNANIA
W niewielkim mieście Kórnik, położonym 
niedaleko Poznania, znajduje się najstarsze 
i najbogatsze w gatunki arboretum w Polsce, 
czwarte co do wielkości kolekcji w Europie. 
Szczególnie malowniczo park wygląda w sezo-
nie wiosenno-letnim, kiedy tonie w kolorach 
i zapachach tysięcy roślin. Wiosną podziwiać 
można między innymi kwitnące derenie, kieli-
chowce, fotergille, lilaki, różaneczniki i azalie, 
a latem jaśminowce, lipy i hortensje.

W Kórniku znajduje się też jeden z najcie-
kawszych zamków w Wielkopolsce – zabytko-
wa rezydencja historycznych rodów Górków 
i Działyńskich, a obecnie siedziba muzeum 
i Biblioteki Kórnickiej PAN. Ciekawe jakie sko-
jarzenia związane z zapachem wywoła zwie-
dzanie muzealnych wnętrz, których początki 
sięgają średniowiecza… 

Będąc w Wielkopolsce trudno odmówić so-
bie sprawdzenia regionalnej kuchni. Pomyślcie 

tylko, jak pachnie tradycyjna pieczona kaczka 
z jabłkami i majerankiem!

OSTRÓW TUMSKI WE 
WROCŁAWIU
Zmysłowe wrażenia czekają na Was również 
na Ostrowie Tumskim – najstarszej części sto-
licy Dolnego Śląska. Ogród Botaniczny Uni-
wersytetu Wrocławskiego pachnie setkami 
gatunków kwiatów, także tych egzotycznych. 
Przy zwiedzaniu obiektów sakralnych Ostro-
wa Tumskiego, szczególnie Katedry, nietrudno 
poczuć nostalgiczny i refleksyjny nastrój.

Miejscem, w którym doświadczyć możne 
całego spektrum wrażeń aromatycznych, 
jest 5-gwiazdkowy hotel The Bridge Wrocław 
MGallery, który jako jeden z niewielu obiektów 
w Polsce stworzył swój własny zapach. Nazywa 
się Inner Balance, a dominują w nim nuty alo-
esu, kwiatu lotosu i bambusa, które kojarzą się 
z medytacją i mają właściwości aromaterapeu-

tyczne. Powstanie tego zapachu było poprze-
dzone określeniem DNA hotelu The Bridge, 
wsłuchaniem się w emocje gości i preferencje 
pracowników.

LUBELSZCZYZNA,  
MIODOWA KRAINA
Lubelskie kusi słodkimi i kojącymi miodowymi 
aromatami, pochodzącymi z lokalnych pasiek. 
Polska jest czwartym co do wielkości producen-
tem miodu w Unii Europejskiej, a jednym z lide-
rów w jego produkcji jest właśnie Lubelszczyzna. 
Całuski pszczelowolskie czy nektar świętego 
Eugeniusza to tylko niektóre z tradycyjnych pro-
duktów wyrabianych na bazie miodu. Bardzo 
ciekawym wyborem jest też miód fasolowy, wpi-
sany na listę produktów tradycyjnych, charakte-
rystycznych dla Roztocza. W smaku jest niezbyt 
słodki, a nawet delikatnie kwaskowaty. Charak-
teryzuje go także dość intensywny aromat przy-
pominający zapach kwiatów fasoli.   
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woją obecność potwierdził m.in. trzeci w świato-
wym rankingu Longines, Henrik von Eckermann. 
Zawodnik ten swoją wysoką formę utrzymuje od 

zeszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio, podczas 
których wraz ze swoją drużyną zdobył złoty medal. Co 
więcej, z pierwszej setki rankingu będziemy mogli zoba-
czyć przejazdy, aż 12 zawodników.

Program Sopot Horse Show będzie wypełniony po 
brzegi sportowymi emocjami. 8 konkursów na pozio-
mie CSIO5*, 3 konkursy w ramach CSI2* oraz zawody 
najmłodszych adeptów jeździectwa - CSIO Sopot Futu-
re Stars. Łączna pula nagród podczas czterech dni kon-
kursów sięgać będzie ponad 2 300 000 złotych, a to nie 
wszystko co ma do zaoferowania zawodnikom oraz kibi-
com, sopocki Hipodrom podczas tegorocznej edycji.

4 0 – 4 1 M I E J S C A  /  P L A C E S

JEŹDZIECK A LIGA MISTRZÓW 

PO R A Z KOLE J N Y W SOPOCIE

Po raz pierwszy w programie znalazły się również cie-
szące się coraz większą popularnością w Polsce, zawody 
Hobby Horse, w które rozegrane zostaną, aż w 6 kate-
goriach. W sobotę będziemy świadkami aukcji źrebiąt 
Mevita foal &embryo będąca nowością na europejskim 
rynku oraz aukcji dzieł sztuki z Cosma Gallery.

Największe emocje przyniesie niedzielny Puchar Na-
rodów, będący zwieńczeniem międzynarodowej rywali-
zacji w Sopocie. Na liście startowej znajdzie się 8 drużyn, 
a ich celem będzie zdobycie punktów kwalifikacyjnych 
do wielkiego finału FEI Jumping Nations Cup, który od-
będzie się pod koniec września w Barcelonie. Na moc-
ny skład postawiła zarówno reprezentacja Irlandii, jak 
i Niemiec. Obydwie drużyny zgłosiły po 3 zawodników 
plasujących się aktualnie w pierwszej setce rankingu. Na 
starcie zobaczymy również reprezentację Polski, w skła-
dzie Adam Grzegorzewski, Michał Kaźmierczak, An-
drzej Opłatek, Jarosław Skrzyczyński oraz Maksymilian 
Wechta. Zawody CSIO5* Sopot Horse Show będą nie-
powtarzalną okazją do zobaczenia na żywo najlepszych 
jeźdźców z całego świata. Jednak Ci, którzy nie będą 
mogli pojawić się w tych dniach na sopockim Hipodro-
mie, będą mogli obejrzeć transmisję z całych zawodów 
w internecie, a najważniejsze konkursy również w telewi-
zji. CSIO w Sopocie ma swoją wieloletnią tradycję, a te-
goroczna 24. edycja zdecydowanie dostarczy nam wielu 
wspaniałych sportowych emocji. 

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe 

CZTERY EMOCJONUJĄCE DNI ZAWODÓW 
MIĘDZYNARODOWYCH NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE, 
Z GWIAZDAMI ŚWIATOWEGO FORMATU. JEŹDZIECKA LIGA 
MISTRZÓW W DNIACH 9-12 CZERWCA, PONOWNIE ZAGOŚCI 
W SOPOCIE, A TEGOROCZNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ 
PRZESZKODY CSIO5* SOPOT HORSE SHOW PRZYNIOSĄ 
MIŁOŚNIKOM JEŹDZIECTWA WIELE RADOŚCI.
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JEŹDZIECK A LIGA MISTRZÓW 

PO R A Z KOLE J N Y W SOPOCIE
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rganizatorem kąpielisk, podobnie jak 
w poprzednich latach, jest Gdański 
Ośrodek Sportu. Sezon kąpielowy na 

obszarze miasta rozpocznie się 24 czerwca 
i będzie trwał do 31 sierpnia. W tym czasie 
plaże będą strzeżone codziennie w godzinach 
9.30 - 17.30, natomiast przy molo w Brzeźnie 
całodobowo funkcjonować będzie Gdańskie 
Centrum Ratownictwa Wodnego.

GDZIE KĄPAĆ SIĘ 
BEZPIECZNIE?
Wybierając się w Gdańsku na morskie ką-
piele, najlepiej wybrać strzeżone plaże. 

DZIEWIĘĆ GDA ŃSKICH 
K Ą PIELISK ZA PR ASZA

G D A Ń S K4 2 – 4 3

TEKST Dariusz Wołodźko   ZDJĘCIA Mat. Prasowe

JUŻ OD 24 CZERWCA NA TERENIE GDAŃSKA BĘDZIE FUNKCJONOWAŁO DZIEWIĘĆ 
STRZEŻONYCH KĄPIELISK MORSKICH. W SEZONIE LETNIM, KAŻDEGO DNIA BEZPIECZEŃSTWA 

WYPOCZYWAJĄCYCH NAD WODĄ STRZEC BĘDZIE BLISKO 70 RATOWNIKÓW.

   W sezonie letnim gdańskich plaż strzec będzie blisko 70 ratowników. Fot. Przemek Szalecki

O W nadchodzącym sezonie będą to nastę-
pujące kąpieliska: Gdańsk Orle, Gdańsk 
Świbno, Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk 
Stogi, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, 
Hallera Gdańsk Brzeźno, Molo Gdańsk 
Brzeźno, Piastowska Gdańsk Jelitkowo 
i Gdańsk Jelitkowo.

NAJWIĘKSZE NA STOGACH
Dziewięć kąpielisk to łącznie 1300 me-
trów długości. Największe z nich znajdzie 
się na Stogach i będzie obejmowało 300 m 
plaży – na wysokości wejścia nr 26. Plażo-
wicze będą mieli też do dyspozycji dwa 

kąpieliska, na których długość strzeżonej 
linii brzegowej wynosi 200 m. To kąpieli-
ska Jelitkowo i Molo Brzeźno.

BĄDŹ BEZPIECZNY  
NA PLAŻY
Gdański Ośrodek Sportu podejmuję również 
inne działania mające wpływ na bezpieczeń-
stwo wypoczywających. W sezonie letnim 
prowadzone są zajęcia w ramach projektów 
Letnia Szkoła Ratownictwa i Mały Ratownik. 
Są to zajęcia dla najmłodszych. Przez całe 
wakacje dzieci w wieku od 8 do 16 lat będą 
zaznajamiać się z tajnikami pracy ratownika 
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i uczyć się obsługi sprzętu wykorzystywanego 
na co dzień na kąpieliskach. 

W planach jest również letnia odsłona 
programu „Aktywuj się w ratownictwie”. To 
okazja dla młodzieży i dorosłych, aby poczuli 
się jak prawdziwi ratownicy na Kąpieliskach 
Morskich w Gdańsku.

GDAŃSKIE CENTRA  
RATOWNICTWA WODNEGO 
Warto pamiętać, że w Gdańskim Centrum 
Ratownictwa Wodnego w Brzeźnie ratownik 
dyżuruje przez całą dobę. W razie potrzeby 
z Centrum można kontaktować się bezpośred-
nio pod numerami telefonów: 510 935 176 lub 
58 524 18 53. GCRW współpracuje z Centrum 
Koordynacji Ratownictwa Wodnego i funk-
cjonuje w ramach ogólnopolskiego numeru 
ratunkowego nad wodą 601 100 100. W sytu-
acjach zagrożenia można również skorzystać 
z numeru alarmowego 112.   

ENGLISH

NINE SWIMMING ZONES IN GDAŃSK 
ARE OPEN FOR TOURISTS!

From June, 24th, there will be nine swimming 
zones open with lifeguard supervision. During 
the summer season, almost 70 lifeguards will 
be providing safety for those looking for some 
leisure near the water.

Gdańsk Sports Center will be responsible 
for those swimming zones, just like in the 
previous years. The swimming season in the 
city will begin on June 24th and will end on 
August 31st. During this time, beaches will 
be supervised every day from 9:30 to 17:30, 
and near the pier in Brzeźno, Gdańsk Water 
Rescue Center will work 25/7.

meters. It’s right next to entrance 26. Beach-
goers will have two other swimming zones 
available with 200 meters long, supervised 
beaches as well. Those would be Jelitkowo 
and Molo Brzeźno.

STAY SAFE AT THE BEACH
Gdańsk Sports Center will take on other 
activities that will influence the safety 
of beachgoers. During the summer sea-
son, there will be many activities at the 
Summer School of Lifeguards and Little 
Lifeguards. Those are the activities for 
the youngest. During the whole summer, 
kids from 8 to 16 will be familiarizing 
themselves with the mysteries of being 
a lifeguard and learning how to use the 
equipment used by the lifeguards every 
day. The Summer edition of “Be active 
in lifeguarding” is planned as well. It’s 
an opportunity for kids and young adults 
to feel like real lifeguards at Swimming 
Zones in Gdańsk.

GDAŃSK WATER  
RESCUE CENTERS
It’s worth mentioning that in the Gdańsk 
Water Rescue Center in Brzeźno, the life-
guard works 24/7. In case of emergency, 
you can contact the Centre by calling them 
by dialing 510 935 176 or 58 524 18 53. The 
center works with the Center of Coordina-
tion for Water Rescue and answers to the 
national water safety number 601 100 100. 
In case of emergency, you can also use emer-
gency number 112.   

WHERE YOU CAN  
SWIM SAFELY?
Going for swimming in Gdańsk is best 
when it’s safe. In the upcoming season, 
those beaches will have a lifeguard: Gdańsk 
Orle, Gdańsk Świbno, Gdańsk Sobiesze-
wo, Gdańsk Stogi, Dom Zdrojowy Gdańsk 
Brzeźno, Hallera Gdańsk Brzeźno, Molo 
Gdańsk Brzeźno, Piastowska Gdańsk Jelit-
kowo i Gdańsk Jelitkowo.

THE BIGGEST ONE IN STOGI
Of all the 9 swimming zones, there are 
about 1300 meters of beaches altogether. 
The biggest one is in Stogi and will have 300 

  Letnia Szkoła Ratownictwa przy molo w Brzeźnie to zajęcia dla najmłodszych. Fot. Grzegorz Mehring

  Na tablicach wejściowych na gdańskie plaże znajdują się piktogramy, które ułatwiają dzieciom odnalezienie  
właściwego wejścia. Fot. Grzegorz Mehring/



ŚW IĘTO 
WOLNOŚCI 
SŁOWA

uż po raz siódmy odbędzie się festiwal 
nagrody Europejski Poeta Wolności. 
To wydarzenie inne niż wszystkie, po-

nieważ odkrywa dla polskiej kultury arty-
stów i ich tomy dotychczas nieodkryte, bo 

G D A Ń S K4 4 – 4 5

TEKST Agnieszka Tokarska-Więcek   ZDJĘCIA Mat. Prasowe

TWÓRCY, TŁUMACZE I WIELBICIELE POEZJI ZJADĄ DO GDAŃSKA.  
JEŚLI CHCECIE NA CHWILĘ SIĘ ZATRZYMAĆ, ŻEBY POSŁUCHAĆ POEZJI 
I SAMEGO SIEBIE, ZAREZERWUJCIE CZAS MIĘDZY 9 A 11 CZERWCA.  
ZAPRASZAMY NA FESTIWAL NAGRODY LITERACKIEJ 
MIASTA GDAŃSKA „EUROPEJSKI POETA WOLNOŚCI”.

   Członkinią kapituły Europejskiego Poety Wolności jest m.in. laureatka Nagrody Nobla Olga Tokarczuk (druga od prawej). Na zdjęciu z prezydent Gdańska Aleksandrą  
Dulkiewicz, poetką Sinéad Morrissey (laureatką poprzedniej edycji), tłumaczką Magdą Heydel i przewodniczącym jury Krzysztofem Czyżewskim. Fot. Dominik Paszliński

J nieprzetłumaczone. Gdańska kolekcja poezji 
liczy już 34 tomy.

– W Gdańsku tworzymy w ten sposób bi-
bliotekę poezji europejskiej – mówi Aleksan-
dra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Nasze 

miasto aspiruje także, aby dołączyć do Sie-
ci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto 
Literatury. Tym goręcej zachęcam Państwa, 
abyście czytali z nami poezję i spotykali się 
w Gdańsku z twórcami.

WYJĄTKOWA EDYCJA
Siódma edycja festiwalu będzie wyjątkowa 
z dwóch powodów. Po raz pierwszy nagro-
dzone zostały dwie osoby, a nie jedna jak 
dotychczas. Obie to kobiety – Luljeta Lle-
shanaku, Albanka (tom: „Woda i węgiel”), 
i Marianna Kijanowska, Ukrainka (tom: 
„Babi Jar. Na głosy”). 

– Transformująca, transcendentna, 
czyli wychodząca poza zwykłe nurty my-
ślenia, zwykłe ścieżki, którymi podąża 
nasz umysł, a jednocześnie trzymająca się 
blisko ziemi, anegdotyczna, obrazowa, mą-
dra – tak o twórczości Luljety Lleshanaku 
mówi noblistka Olga Tokarczuk, członki-
ni jury. Marianna Kijanowska zaś – w opi-
nii historyczki sztuki i  krytyczki Andy 
Rottenberg, również członkini jury – jest 
„wybuchem”. 

– Nie zgiełkiem, tylko krzykiem, w któ-
rym oczywiście istnieje melodia, ale to jest 
melodia potężna – opowiada Rottenberg.



Ś W I Ę T O  W O L N O Ś C I  S Ł O W A

SCHRONIENIE DLA 
TWÓRCÓW
Ta edycja festiwalu jest wyjątkowa także dlate-
go, że w dniach 9-10 czerwca Gdańsk będzie 
gospodarzem spotkania członków Między-
narodowej Sieci Miasto Schronienia ICORN 
(International Cities of Refuge Network). 
Sieć, która powstała w 2005 roku z inspiracji 
m.in. Salmana Rushdiego, prześladowanego 
za „Szatańskie wersety”, organizuje pobyty 
stypendialne dla twórców uciekających przed 
wojną lub prześladowaniami politycznymi.

Przez blisko dwie dekady miasta skupio-
ne w sieci pomogły setkom artystów, w tym 
również laureatom prestiżowych nagród, np. 
Swietłanie Aleksijewicz, laureatce literackiej 
Nagrody Nobla. W Europejskim Centrum 
Solidarności będzie można z twórcami-sty-
pendystami porozmawiać o wolności słowa. 
A do 19 czerwca w Gdańskiej Galerii Günte-
ra Grassa prezentowana jest wystawa „Ulica 
Słabości” Lesi Pczołki, białoruskiej artystki, 
gdańskiej rezydentki ICORN.   

ENGLISH

THE CELEBRATION  
OF FREEDOM OF SPEECH

Creators, translators, and poetry enthusiasts 
will come to Gdańsk. If you want to stop 
for a while to listen to poetry and yourself, 
take some time off between the 9th and 
11th of June. We would like to invite you to 
the festival of Literary Award of the City of 
Gdańsk “European Poet of Freedom”.

SAFEPLACE FOR 
CREATORS
This edition of the festival is unique be-
cause, from 9-10 of June, Gdansk will 
host the Internation Cities of Refuge Net-
work. The network was created in 2005 
by, among others, Salman Rushdie, who 
was threatened for “Satanic Verses”. It’s 
responsible for scholarship stays for cre-
ators running away from war or political 
repressions.

For almost two decades, cities from the 
network helped hundreds of artists, among 
which, there were winners of prestigious 
awards like Swietlana Aleksijewicz, Liter-
ary Noble Prize winner. At European Soli-
darity Center, people will be able to speak 
with artists on this scholarship about the 
freedom of speech. And from June 19th, 
in Günter Grass Gallery in Gdańsk, there 
will be held a “Weakness Street” exhibi-
tion by Lesi Pczołka, Belarusian artists 
and ICORN resident in Gdańsk.   

It’s the seventh edition of the festival of the 
Europen Poet of Freedom award. This event 
is different than all the other as it discovers, 
for the polish culture, artists and poetry that 
hasn’t been read yet as it wasn’t translated. 
The collection of poetry in Gdańsk is now 
34 volumes.

We create a  library of European po-
etry in this way - says Aleksandra Dulk-
iewicz, president of Gańsk. -  Our city as-
pires to join the UNESCO Creative Cities 
Network as a City of Literature. With that 
in mind, I wholeheartedly encourage you 
to read poetry with us and meet with cre-
ators in Gdańsk. 

UNIQUE EDITION
The seventh edition of the festival will be 
unique for two reasons. First - it’s the first 
time when two people were awarded, not 
just one as usual. Those would be Luljeta 
Lleshanaku from Albania (volume: “Wa-
ter and coal”), and Mariann Kijanowska, 
Ukrainian (volume: “With the Voices of 
Babin Yar”).

Transforming, transcendent, going out 
of the usual thinking, usual ways our mind 
travels, anecdotal, visual, wise - this is how 
Olga Tokarczuk and a  juror speak about 
Luljeta Lleshanku’s works. Anda Rotten-
berg, art historian, and critic, also a juror, 
says about Marianna Kijanowska - she’s an 
“explosion”.

Not with commotion, but with a scream, 
in which there is of course melody, but it’s 
a powerful one - says Rottenberg.
 

 EUROPEJSKI POETA WOLNOŚCI 
www.europejskipoetawolnosci.pl

 ICORN 
www.icorn.org i www.ggm.gda.pl

  Po raz pierwszy w historii Nagrody Literackiej Miasta Gdańska „Europejski Poeta Wolności” jury zdecydowało uhonorować dwie poetki.
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WIOSNA W KOŃCU NADESZŁA, A MAJÓWKA ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI. NAJWYŻSZY CZAS ZAPLANOWAĆ 
DŁUGI WEEKEND LUB JEDEN Z WIOSENNYCH WYPADÓW. IDEALNYM MIEJSCEM DOCELOWYM TAKICH WYCIECZEK 
JEST PODKARPACIE, KTÓRE KUSI NIE TYLKO WIDOKAMI I PRZYRODĄ, ALE RÓWNIEŻ  BOGATĄ HISTORIĄ I KULTURĄ. 
NAJLEPIEJ DOŚWIADCZYĆ JEJ W MUZEACH I SKANSENACH, KTÓRYCH NA PODKARPACIU NIE BRAKUJE.

ie ma lepszego sposób na poznanie hi-
storii danego regionu niż zwiedzanie 
muzeów, skansenów czy galerii. Kie-

dyś odwiedzanie takich miejsc nie należało 
do ulubionych zajęć turystów – dzisiaj obiek-
ty te oferują szereg atrakcji oraz intrygujące 
zbiory pełne ciekawych eksponatów i pamią-
tek. Prześcigają się także w zainteresowaniu 
odwiedzających, oferując niezliczone do-
datkowe atrakcje, zajęcia dla najmłodszych 

N

MUZEA I SK A NSEN Y  
W PODK ARPACKIEM 
– POZ NA J BOGATĄ HISTOR IĘ TEG O R EGION U

turystów i przede wszystkim dobrą zabawę 
połączoną z lekcją historii. Oto kilka naj-
ciekawszych obiektów muzealnych znajdu-
jących się na Podkarpaciu, w których na pew-
no nie będziecie się nudzić. 

PODKARPACIE  
RZEMIOSŁEM STOI
W Podkarpackiem czuć rzemieślnicze trady-
cje – jednym z miejsc, gdzie postanowiono 

dumnie uhonorować to dziedzictwo jest mia-
sto Krosno, które może pochwalić się dwoma 
fantastycznymi muzeami – Centrum Dzie-
dzictwa Szkła oraz Muzeum Rzemiosła. To 
pierwsze jest nowoczesnym, stawiającym na 
interaktywne obcowanie z prawie stuletnią 
szklaną tradycją miasta i oferującym naukę 
fascynującej historii, wystawy a także moż-
liwość obejrzenia pokazu produkcji szkła na 
żywo. To drugie ma bardziej tradycyjną formę 

TEKST Mat. Prasowe  ZDJĘCIA Mat. Prasowe



 Fot. Tomasz Okoniewski

wskazuje, muzeum to jest miejscem upamięt-
nienia bohaterskich postaw Polaków, którzy 
narażają swoje życie ratowali Żydów w cza-
sie Zagłady. Jedną z takich rodzin byli Józef 
i Wiktoria Ulmowie, którzy w trakcie nie-
mieckiej okupacji dali schronienie i pomogli 
ośmiorgu Żydom. Swoją bohaterską postawę 
przypłacili życiem, stając się pośmiertnie 
Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata 
oraz honorowymi opiekunami muzeum ich 
imienia. Obiekt ten jest nie tylko przepiękny 
pod względem architektonicznym  – to także 
ważny punkt na mapie naszego dziedzictwa 
i przyczynek do rozmów o istocie człowie-
czeństwa i chęci niesienia pomocy. 

Mówiąc o muzeach Podkarpacia nie spo-
sób nie wspomnieć o Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Czy 
ktoś jeszcze nie słyszała o Ignacym Łukasie-
wiczu, pionierze wydobycia ropy naftowej na 
polskich ziemiach? Jeżeli nie, warto to zmie-
nić wybierając się do małej podkarpackiej 
miejscowości, która zapisała się na kartach 
przemysłowej historii. Muzeum  Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego znajduje się na 
terenie założonej w 1854 roku najstarszej 
kopalnia ropy naftowej na świecie i może po-
chwalić się zabytkami pochodzącymi z XIX 
wieku – kamiennym obeliskiem ufundowa-
nym w 1872 roku przez samego Łukasiewicza 
oraz dwoma szybami naftowymi o wdzięcz-
nych imionach „Franek” i „Janina”.

To tylko kilka z wielu miejsc na Podkar-
paciu, dzięki którym można doświadczyć 
historii interesujący i angażujący sposób. 
Przed wyjazdem w podkarpackie tereny war-
to sprawdzić, jakie  inne muzealne obiekty 
i atrakcje można znaleźć w wioskach i mia-
steczkach. Niektóre, choć na pierwszy rzut 
oka niepozorne, kryją w sobie prawdziwe per-
ły i fascynujące historie, znane i opowiadane 
często od setek lat.  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

i znajduje się w zabytkowej, XIX-wiecznej ka-
mienicy znakomitego krośnieńskiego zegar-
mistrza Michała Mięsowicza, zwanej także 
„Domem pod zegarem”. Wystawy dostępne 
w muzeum dotyczą szerokiego przekroju rze-
mieślniczych wyrobów, od stolarstwa i kowal-
stwa, aż po krawiectwo czy fryzjerstwo. 

W przypadku podkarpackiego rzemiosła 
nie sposób nie wspomnieć o Muzeum Dzwo-
nów i Fajek, czy interesującego Muzeum La-
lek. Pierwsze, znajdujące się w Przemyślu, 
umiejscowione jest w XVIII-wiecznej Wieży 
Zegarowej. Miejsce to od ponad 20 lat funk-
cjonuje jako jeden z oddziałów Muzeum Na-
rodowego Ziemi Przemyskiej, oferując tury-
stom obejrzenie masywnych ludwisarskich 
wytworów, jak i niewielkich, artystycznie 
wykonanych fajek, wytwarzanych w Prze-
myślu od XIX wieku. Drugie – Muzeum La-
lek w Pilźnie – to muzeum nieoczywiste, ale 
mające swój niepowtarzalny urok. Obejrzeć 
w nim można kolekcje lalek nie tylko z Pol-
ski, ale również z Japonii oraz pomieszczenia 
pracowni skrywające tajemnice lalkarskiego 
rzemiosła. Filią Muzeum Lalek jest znajdują-
ca się w Lipinach miniaturowa wieś inspiro-
wana Lipcami Reymontowskimi, które były 
miejscem akcji najsłynniejszej powieści pol-
skiego noblisty, „Chłopi”. 

SPACEREM WŚRÓD  
HISTORII 
Skoro o miniaturowej wsi mowa, warto wspo-
mnieć o tych rzeczywistych rozmiarów. Pod-
karpackie skanseny jak żadne inne miejsca 
oddają hołd historii tego regionu. Jednym 
z nich jest Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku, pierwszy i największy obiekt tego 
typu w Polsce. Odwiedzając go zanurzycie się 
w życiu codziennym Bojków, Łemków, Pogó-
rzan, Dolinian i innych mieszkańców tych te-
renów. Wielkie wrażenie robi także Galicyjski 
Rynek, który wiernie oddaje obraz południo-
wo-wschodniego polskiego miasteczka z po-
czątku XX wieku. Kulturę Łemków poznać 
można także w Zyndranowej, w Skansenie 
Kultury Łemkowskiej. Powstał on z inicjaty-
wy Teodora Gocza, łemkowskiego działacza, 
który dzięki gromadzeniu przez wiele lat łem-

kowskich przedmiotów i pamiątek oraz odzie-
dziczeniu od pradziadka drewnianej zagrody 
zwanej chyżą, stworzył izbę pamiątek, która 
z czasem przekształciła się w Muzeum Kultu-
ry Łemkowskiej. 

Ważnym obiektem na mapie podkarpac-
kich skansenów jest niewątpliwie Skansen 
Archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzci-
nicy koło Jasła. Powstał on w miejscu Wałów 
Królewskich, czyli jednego z najstarszych 
grodzisk w Polsce. Dzięki badaniom prowa-
dzonym od połowy XX wieku odkryto, że 
„Karpacka Troja” to jedno z najstarszych gro-
dzisk słowiańskich, pamiętające epokę brązu 
i wczesne średniowiecze. Skansen Archeolo-
giczny oferuje zwiedzanie kilkunastu chat, 
zrekonstruowaną osadę sprzed 3,5 tysiąca lat 
czy wioskę słowiańską. W czasie zwiedzania 
warto wybrać się także na platformy widoko-
we czy wstąpić do pawilonów muzealnych. 
W sumie „Karpacka Troja” to aż 8 hektarów 
fascynującej historii!

UHONOROWANE HISTORIE 
Podkarpacie w swojej muzealnej ofercie ma 
prawdziwe turystyczne perły – jedną z nich 
na pewno będzie Muzeum Polaków Ratują-
cych Żydów podczas II wojny światowej im. 
Rodziny Ulmów w Markowej. Jak sama nazwa 

M U Z E A  I  S K A N S E N Y . . .
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CERA NACZYNKOWA 
– JAK O NIĄ DBAĆ?



C

EWA 
JANUSZ

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

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

ZRÓB DOMOWĄ MASECZKĘ 
Z MARCHEWKĄ!
Dodatkiem do codziennej pielęgnacji może 
być marchwiowa maseczka, którą przygotu-
jesz w kilka minut.

Marchewkę zetrzyj dokładnie na tarce, 
a następnie dodać do niej łyżkę jogurtu na-
turalnego – wymieszaj. Do przygotowanych 
składników dodał 5 ml EstroVity Skin – su-
plementu diety stanowiącego unikalną kom-
pozycję roślinnych kwasów tłuszczowych 
omega 3, 6, 9. przeznaczony dla osób dbają-
cych o wygląd i kondycję skóry. Następnie na-
łóż maseczkę na twarz i po upływie 15 minut 
zmyj ją letnią wodą.

Taka maseczka dobrze nawilży skórę 
i nada jej zdrowego wyglądu.

Cera naczynkowa jest bardzo delikat-
na i wrażliwa. Płytko osadzone naczynia 
krwionośne źle znoszą działanie czynników 
zewnętrznych, takich jak choćby niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne. Ważne jest, aby 
odpowiednio dbać o taki typ cery – stosując 
właściwą pielęgnację.   

era naczynkowa charakteryzuje się 
dużą wrażliwością, jest szczególnie 
podatna na zmieniające się warun-

ki atmosferyczne oraz inne czynniki ze-
wnętrzne. To cera, gdzie zaobserwować 
można rumieńce i – potocznie nazwane – 
pajączki, powstałe na skutek rozszerzenia 
się i pękania naczynek krwionośnych. 

Cera naczynkowa zazwyczaj warunko-
wana jest genetycznie. Jej stan natomiast 
w dużej mierze zależy od pielęgnacji i od-
żywiania. Cerze naczynkowej towarzyszą 
czerwone rumienie pojawiające się na po-
liczkach i w okolicy nosa. Naczynka krwio-
nośne wspierane są włóknami kolageno-
wymi, jeśli zatem zaczyna nam brakować 
kolagenu, naczynka, tracąc elastyczność, 
zaczynają pękać. Rumienie te pojawiają się 
na tyle często, że stają się dość uporczywe. 
Na pojawienie się rumienia wpływ mają na-
sze emocje, intensywny wysiłek, wahania 
temperatur czy zmiany atmosferyczne. Nie 
bez znaczenia jest także spożywanie alko-
holu, pikantnych potraw czy stosowanie 
nieodpowiednich kosmetyków. W  skraj-
nych przypadkach może dojść do pojawie-
nia się trądziku.

PIELĘGNACJA  
NA RATUNEK
Podstawową kwestią jest odpowiednia 
pielęgnacja, mogąca złagodzić problemy 
cery naczynkowej i zminimalizować ich 
pogłębianie się. Nasza koncentracja po-
winna zostać skierowana na zwiększenie 
elastyczności i wzmocnienie naczynek 
krwionośnych. Pomocne będą kosmetyki 
z dużą zawartością witaminy C oraz wita-
miny K, by w następnej kolejności zadbać 
o nawilżenie skóry.

Witamina C wzmacnia naczynia krwio-
nośne oraz sprawia, że stają się one nieco 
grubsze. Ponadto łagodzi stany zapalne.

Witamina K korzystnie wpły wa na 
kondycję skóry poprawiając krzepliwość 
krwi. Ogranicza to powstawanie nowych 
„pęknięć”.

Osoby borykające się z cerą naczynkową 
bezwzględnie powinny unikać:
• mycia i przemywania twarzy gorącą wodą 
– najlepiej przemyć twarz letnią wodą;
• zbyt długiego opalania skóry twarzy – 
krem z filtrem to podstawa!
• peelingów ziarnistych.

P O D S TAWOWĄ  K W E S T I Ą  J E S T 
O D P OW I E D N I A  PI E L Ę G N AC JA , 
M O G ĄC A  Z Ł AG O D Z I Ć 
PRO B L E M Y  C E RY  N AC Z Y N KOW E J 
I   Z M I N I M A L I Z OWAĆ  I C H 
P O G Ł Ę B I A N I E  S I Ę . 



wietnym pomysłem, który pozwoli uwol-
nić miejsce na półkach i wieszakach, po-
zbyć się wszystkich zapomnianych, 

wciśniętych w ciemny kąt rzeczy niezidentyfi-
kowanego pochodzenia i nasuwających pyta-
nia: „skąd ja to mam i co podkusiło mnie, by to 
kupić” jest zbudowanie garderoby kapsułowej.

Ostatnio ciągle słyszymy to określenie, 
ale czym tak naprawdę jest kapsuła?

Termin ten stworzyła już w  latach 70. 
Susie Faux – właścicielka jednego z  londyń-
skich butików z modą, która pomagała klient-
kom w doborze ubrań, by łatwo im było kom-
ponować stylizacje. Pomysł Susie zaskoczył 
i stał się niesłabnącym trendem. Kapsuła 
w najprostszych słowach to taki sposób zor-
ganizowania swojej garderoby, który pozwoli 
z łatwością łączyć z sobą elementy stylizacji, 
bo zwyczajnie do siebie pasują. Pozwoli nam, 
szczególnie rano, zaoszczędzać czas i co naj-
ważniejsze, pomoże sprecyzować nam własny 
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SZAFA 
Z ULUBIONYMI 
RZECZAMI

Ś

CZY POLKI POTRZEBUJĄ POMOCY W ORGANIZACJI SWOJEJ SZAFY? 
OKAZUJE SIĘ, ŻE TEN TREND DOTYCZY NIE TYLKO NAS. EUROPEJKI CORAZ 
CHĘTNIEJ KORZYSTAJĄ Z POMOCY STYLISTEK, PERSONAL SHOPPEREK, 
INTERNETOWYCH PORAD MÓWIĄCYCH O TYM, JAK SKONSTRUOWAĆ 
NIEPRZEŁADOWANĄ SZAFĘ SWOICH MARZEŃ. TAKĄ, W KTÓREJ WSZYSTKIE 
RZECZY KOCHAMY, NOSIMY I ŁATWO KOMPONUJEMY STYLIZACJE.



koszule. W kapsule mieszczą się też dresy. 
Postaw na dobrej jakości bawełnę lub dzia-
ninę – taką, by nie rozciągała się w praniu 
i zawsze wyglądała świeżo. Warto poszukać 
ich w ofercie Nike, Adidas czy Calvin Klein, 
najlepiej w outletowych cenach w centrum 
Designer Outlet Gdańsk. 

– Stawiaj na ponadczasowe kroje i ko-
lory, ale zachowaj siebie. To Twoja baza. 
Uzupełnij swoją garderobę o elementy, które 
możesz łączyć w dowolny sposób niezależnie 
od aktualnego trendu czy sezonu. Pomyśl 
w jakim kroju czujesz się swobodnie, po ja-
kie kolory sięgasz najczęściej. To pomoże Ci 
dokonać zmian w szafie. Oczywiście to nie 
oznacza, że masz nie reagować na aktualne 
trendy. Wręcz przeciwnie! Świadomie wyko-
rzystuj nowości – wybieraj elementy pasujące 
do Ciebie, ale nie całe outfity. Trendowych 
dodatków warto szukać choćby w salonach 
Guess. Mogą to być torebki, akcesoria czy 
aplikacje. 

– Kupuj z głową. Tworzenie kompletnej 
kapsuły to często powolny proces. Bo prze-
cież nie chodzi o to, by ze łzami w oczach po-
zbywać się z szafy połowy rzeczy. Budowanie 
stylu nie dzieje się z dnia na dzień. Ale jeśli 
dobrze go przemyślisz, nabierzesz pewno-
ści i samoświadomości, zakupy będą o wiele 
prostsze. Zmiany w szafie to też zmiana stanu 
umysłu i zachowań zakupowych. Kieruj się 
zasadą: jakość nie ilość. Stwórz listę potrzeb 

S Z A F A  Z  U L U B I O N Y M I  R Z E C Z A M I

– Określ swój styl. Tu jest miejsce na 
zdefiniowanie siebie. Jak chcesz być postrze-
gana, co chcesz wyrazić, jaki styl życia pro-
wadzisz. Jeśli na przykład większość dnia 
spędzasz w biurze, gdzie wymagany jest strój 
formalny, zostaw w szafie rzeczy dobrej ja-
kości, uniwersalne i odpowiadające dress 
code panującemu w firmie. Jeśli widzisz, że 
Ci ich brakuje – zainwestuj właśnie w takie 
ubrania. Klasyczne, dopasowane do sylwet-
ki marynarki czy sukienki oraz wygodne 
spodnie. Jeśli wykonujesz wolny zawód, lub 
prowadzisz aktywny tryb życia stwórz kapsu-
łę z komfortowymi, funkcjonalnymi elemen-
tami. Wygodne, dobrze uszyte jeansy, do-
brej jakości swetry, basicowe t-shirty, lniane 

styl. To tyle jeśli chodzi o definicję, ale jak się 
do tego zabrać? 

Na szczęście, pomimo wielu gustów, sty-
lów i szaleńczo zmieniających się trendów, 
kapsuła rządzi się własnymi prostymi zasada-
mi. Szczególnie w tym sezonie łatwo skompo-
nować swój własny styl. Główne zasady, jaki-
mi powinnyśmy się kierować:

– Pozbądź się z szafy wszystkiego czego 
nie miałaś na sobie od roku, lub zwyczajnie 
nie pasują do Ciebie (tak, każda z nas ma ta-
kiego „trupka” w szafie). Tu ważne są przemy-
ślane decyzje i spokojna analiza zawartości 
półek wieszaków i szuflad. Trzeba pozbyć się 
sentymentów, a to co odłożysz możesz od-
sprzedać lub oddać.
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ubrań, poczytaj o tkaninach i ponadczaso-
wych krojach. Przecież te rzeczy mają służyć 
Ci długo i zawsze pięknie się prezentować. 
Kupowanie z głową to też szukanie okazji 
i nie wydawanie ogromnych kwot na uzupeł-
nienie szafy. Warto szukać jakości w przy-
stępnej cenie na przykład w centrach outle-
towych takich jak Designer Outlet Gdańsk, 
gdzie można znaleźć wiele ciekawych marek 
z dużymi rabatami.

Wiemy już, że garderoba kapsułowa to 
przede wszystkim szafa, w której masz same 
ulubione, dobrej jakości ubrania bazowe 
i przejściowe, które w każdym zestawieniu 
świetnie do siebie pasują, ale uwaga – to wcale 
nie oznacza, że musisz być wierna jednej kap-
sule. Jak już wcześniej sobie powiedzieliśmy, 
wszystko zależy od stylu życia. Możesz mieć 
oddzielną garderobę „do pracy”, oddzielną na 
„czas wolny”, a jeszcze inną np. „wakacyjną”. 
Ważne, by były wierne Twojemu stylowi i zbu-
dowane według przedstawionych zasad. 

Co zatem warto mieć na wieszakach?

OKRYCIA WIERZCHNIE 
W naszym klimacie to podstawa. Niewątpliwie 
warto postawić na klasyczny trencz, – to in-
westycja na lata, która nigdy nie wyjdzie 
z mody. Skoro płaszcz ma nam długo służyć, 
to zwracamy uwagę na skład. Szukamy np. 
połączenia bawełny i elastanu z wiskozową 
podszewką. Na chłodniejsze dni wybieramy 
wełniany płaszcz w neutralnym kolorze lub 
modną od wielu sezonów dwurzędową lub jed-
norzędową marynarkę, które świetnie współ-
grają z topami lub t-shirtami. Tych warto szu-
kać w salonach outletowych Marc O’Polo, czy 
Tommy Hilfiger. Świetnie skrojone płaszcze 
oferuje znana z klasyki i jakości marka BOSS 
(salony dostępne w Designer Outlet Gdańsk).

SWETRY, BLUZKI I KOSZULE 
Niezależnie od pory roku zawsze się przydają. 
Bawełniane lub wełniane swetry o klasycz-
nym kroju z dekoltem V w stylu hamptons 
granny lub ukochane przez Francuzki mary-
narskie paski świetnie sprawdzą się w zesta-
wieniu z klasycznymi spodniami, jeansami, 
szerszymi palazzo czy spódnicami. Dobrze 
mieć również kardigan, który w zależności od 
temperatury może zastąpić płaszcz. Basicowe 
bluzki wybieraj zawsze z doskonałych mate-
riałów. Biały bądź czarny longsleeve, t-shirt 
w marynarskie paski, rękaw ¾ lub dzianino-
we golfy – wszystkie możesz wystylizować na 
wiele sposobów. W kapsułowej garderobie nie 
może zabraknąć też dobrze skrojonej koszuli. 
Możesz „pożyczyć” ją od swojego partnera – 
oversize zawsze świetnie wygląda.

SPODNIE ORAZ SPÓDNICE 
Jeśli spodnie to najlepiej z oddychającego 
materiału. Chinosy czy cygaretki lub luźny, 
prosty krój. W idealnej kapsule muszą zna-
leźć się jeansy – klasyczne granatowe, ale 
też polecane na ciepłe dni białe. Ze średnim 
lub wyższym stanem zawsze będą odpowied-
nie. W szafie dobrze mieć przynajmniej dwie 
spódnice w wersji za kolana i np. rozkloszo-
wanym plisie. Każda z nich pozwoli stworzyć 
mniej lub bardziej zobowiązujące stylizacje 
do pracy i na czas wolny.

SUKIENKI
Te o długości maxi pasują właściwie do każdej 
sylwetki, szczupłej i nieco bardziej krągłej. 
Ważną zaletą test to, że można je założyć bez 
względu na porę roku – wszystko zależy od 
dodatków. Jednym z najbardziej uniwersal-
nych modeli w szafie kapsułowej jest sukien-
ka szyfonowa. Sprawdzi się w naprawdę wielu 

sytuacjach. Tu możesz trochę poszaleć z kolo-
rami – sukienka przecież nie wymaga kom-
ponowania z „górą”. Przepiękne wzory znaj-
dziecie w salonie hiszpańskiej marki Desigual 
w Designer Outlet Gdańsk. 

Jak więc widzicie, garderoba kapsułowa 
to maksymalne możliwości szafy należącej 
do minimalistki. 

Całą garderobę możesz skompletować 
nie wydając na to fortuny. W Designer Outlet 
Gdańsk znajdziesz doskonałej jakości ubrania 
swoich ulubionych marek w przystępnej cenie 
nawet o 70% niższej od cen regularnych.   
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NIE MA NIC DZIWNEGO W TYM, 
ŻE JACHTY SĄ JEDNYMI 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH DÓBR 
LUKSUSOWYCH NA
ŚWIECIE, A INWESTYCJE 
WE WSZELKIEGO RODZAJU 
JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE NIE 
SŁABNĄ NA POPULARNOŚCI. 
W KOŃCU NIC TAK NIE ŁĄCZY 
KOSMOPOLITARNEJ ELEGANCJI, 
PRZEPYCHU I SZYBKOŚCI, 
JAK KAMERALNY REJS 
PO MORZU, Z WIDOKIEM 
NA MAGNETYZUJĄCY, 
BŁĘKITNY HORYZONT.

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

5 4 – 5 5

katamaranie Wave 58 Sta Maria 
możesz zaznać odrobiny luksu-
su. Każdy z nas podświadomie 

marzy o wypiciu lampki prosecco podczas 
ekskluzywnego rejsu letnią porą.

Ten największy na Polskim wybrzeżu, bo 
mieszczący aż do 22 osób katamaran, obsłu-
giwany i sterowany przez doświadczoną zało-
gę, to doskonałe miejsce na zorganizowanie 

M I E J S C A  /  P L A C E S

szytego na miarę najbardziej wymagających 
klientów eventu. Niezobowiązujący klimat, 
rześka, słona bryza, wyśmienite jedzenie 
oraz dyskretna atmosfera to wymarzone 
warunki do zacieśniania relacji bizneso-
wych. Tym samym jest to niekonwencjonal-
ny pomysł na event firmowy czy spotkanie 
z kontrahentami, a także świetny wybór pod 
kątem imprez integracyjnych i team buildin-

Na

WAVE 58 STA MARIA 

gowych. Takie okoliczności sprzyjają działa-
niom biznesowym, a przy okazji pozwalają 
wydobyć jeszcze więcej przyjemności z po-
dróżowania po zatoce.

Urodzinowa niespodzianka dla najbliż-
szych, kolacja w gronie przyjaciół, okrągłe 
rocznice, a może wieczór panieński/kawa-
lerski? Rejs katamaranem Sta Maria zapew-
ni atrakcyjną oprawę wydarzeń rodzinnych. 

– ODROBINA LUKSUSU PRZY SOPOCKIM MOLO

https://www.katamaranstamaria.com


Chrzest, obiad weselny czy po prostu wy-
jątkowe popołudnie podczas wypoczynku 
w Trójmieście zawsze będą przyjemniejsze 
w akompaniamencie mew i rozkosznych wi-
doków podczas wypoczynku na pokładzie. 
Sta Maria na życzenie klienta wyposaży się 
w sprzęt audiowizualny czy nagłośnieniowy. 
Ponadto plan różnorodnych eventów może 
odbywać się według zaproponowanego przez 
klienta scenariusza. Rejsy zwykle zaczynają 
się w sopockiej lub gdańskiej marinie, ale 
nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć je 
w Gdyni, Jastarni czy Helu.

Na pokładzie zarówno potrawy, jaki i drin-
ki podawane są przez doświadczonych bar-
manów i kelnerów, a najbardziej wymagający 
uczestnicy mogli też zamówić pokazy live co-
oking, które dodatkowo podnoszą wyjątko-
wość imprez i zachwycają zaproszonych gości.

Głodni dodatkowych wrażeń? Wave 58 
wychodzi naprzeciw, proponując rezerwację 
hotelu, transport, wakeboarding, wynajem ani-
matorów, a także organizację eventów na pla-
żach Sopotu lub Helu czy bardziej ekstremal-
nych wydarzeń, na przykład regat. W sezonie 
codziennie odbywają się też rejsy widokowe.

Zainspiruj się w podróży i spędź ten czas 
w przemyślany sposób przy jednoczesnym 
zapewnieniu maksymalnego komfortu. Jeśli 
chcesz poczuć się wyjątkowo i sprawić, by Twoi 
bliscy lub pracownicy też się tak poczuli – mo-
żesz mieć pewność, że katamaran Sta Maria na 
każdym zrobi wrażenie. W końcu kreowanie 
wyjątkowych chwil jest bezcenne, szczególnie, 
kiedy w tle słychać szum fal, a promienie słoń-
ca odbijają się od falującej wody.   

W A V E  5 8  S T A  M A R I A . . .
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PREZENT, KTÓRY POKOLENIE URODZONE PO ROKU 1989 DOSTAŁO OD SWOICH RODZICÓW I DZIADKÓW: 
WOLNOŚĆ. W TYM WOLNOŚĆ WYBORU. OD KOLOROWYCH PRODUKTÓW NA PÓŁKACH SUPERMARKETÓW, 
PO WYBÓR STUDIÓW I KARIERY, A KOŃCZĄC NA KIERUNKACH WAKACYJNYCH WYJAZDÓW ALBO… 
EMIGRACJI. CZY JEDNAK TEN POZORNY PREZENT MOŻE OKAZAĆ SIĘ KUKUŁCZYM JAJEM?
TEKST Karolina Kołodziejczyk   ZDJĘCIA Mat. Prasowe

W Polsce to właśnie moje pokolenie – 
Millenialsi – było pierwszym, które urodziło 
się w świecie pełnym nieograniczonego do-
stępu do wszystkiego. Albo prawie wszyst-
kiego. Wybrać możemy najlepiej układa-
jącego się w  dłoni smartfona, urokliwie 
airbnb na toskańskiej wsi, drugi kierunek 
studiów czy nową miłość, przesuwają w pra-
wo w wiadomej aplikacji.

CZYM JEST PARADOKS 
WYBORU? 
Termin „paradoks wyboru” spopularyzował 
Barry Schwartz dzięki swojej książce z 2004 
roku o tym samym tytule. Jej główne prze-
słanie opierało się na stwierdzeniu, że szeroki 
wybór może przytłaczać konsumentów i ro-
dzić w nich niepokój, a rozwiązaniem na te 
kapitalistyczne bolączki jest minimalizm. 

W  P U Ł A P C E  W O L N O Ś C I / W Y B O R U

W PUŁAPCE 
WOLNOŚCI/WYBORU

MIKROWYBORY 
CODZIENNOŚCI
Jednak zamiast być najszczęśliwszymi 
ludźmi, jacy stąpali po tej planecie, je-
steśmy pokoleniem bardzo pogubionym. 
Przytłacza nas ilość dostępnych opcji. Bo 
skoro mamy do wyboru tak wiele, skoro 
codziennie atakują nas komunikaty, że 
możemy wszystko, jak tylko odpowied-



nio się postaramy, to jak ogromną presję to 
na nas nakłada?

Chcemy zawsze wybrać jak NAJLEPIEJ, 
najszczęśliwiej, najbardziej opłacalnie czy, 
wreszcie, najbardziej etycznie. Czy dwadzie-
ścia lat temu ktoś zastanawiał się, czy bardziej 
moralne będzie picie mleka migdałowego czy 
kokosowego? Czy przed zamówieniem coca-
-coli w restauracji myślał o tym, jak wpływa 
to na problem braku dostępu do wody pitnej 
gdzieś na drugim końcu świata?

Powiecie, że to ważne sprawy. Jasne. I to 
świetnie, że jako konsumenci mamy tak 
duży wybór, że oddzielamy produkty i usługi 
zgodne z naszymi przekonaniami, od tych 
niezgodnych. Ale to nie zmienia faktu, że 
ciągle musimy tych wyborów dokonywać, 
analizując w głowie setki informacji wyłuska-
nych z social-mediowej papki. Kiedyś po pro-
stu szliśmy na zakupy. Teraz nawet kupując 
owoce, stąpamy po polu minowym dobrych 
i złych wyborów. 

Co więcej – często chcemy tych sym-
bolicznych owoców kupować coraz więcej. 
Dlaczego? Bo możemy. Dostaliśmy w końcu 
wspomniany prezent od rodziców, objawia-
jący się m.in. w dostępie do nigdy niekończą-
cych się dóbr i przeżyć. Początkowo bardzo 
satysfakcjonujący, z czasem – uzależniają-
cy. Kupujemy więc coraz więcej. Czy jednak 
daje nam to długofalowe zadowolenie, czy 
raczej frustrację, bo przecież mogliśmy wy-
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brać lepiej? A, wróć, wciąż możemy. Kolejny 
dzień, kolejna pula wyborów.

MASZ 99+ NOWYCH PAR!
Paradoks wyboru najboleśniej dotknął nas 
chyba jednak w przypadku relacji. Obok 
dawnego modelu tej jednej, długotrwałej mi-
łości na całe życie (a przynajmniej do końca 
małżeństwa bądź końca kredytu), pojawił się 
model wielu szybkich relacji. Nie wartościuję 
go – przyglądam się. 

Wygląda to zazwyczaj dość niewinnie. 
Odpalamy Tindera, na którym co przesu-
nięcie kuszą nas nowe opcje. Niby piszemy 
z kilkoma osobami, ale przecież za apkowym 
rogiem może czaić się ktoś lepszy, prawda? 

Niby jesteśmy w całkiem udanym związku, 
ale przecież w tym nowym barze może na nas 
czekać coś jeszcze lepszego. Niby dobrze nam 
się rozmawia i lubimy te same filmy, ale kto 
wie, może zaraz ktoś inny oczaruje nas w in-
stagramowych DM’ach.

Więc tak sobie często testujemy. Jedną 
nogą w relacji aktualnej, jedną już w kolejnej. 
A może w żadnej, bo przecież mnogość opcji 
niektórych do jakichkolwiek zobowiązań 
skutecznie zniechęca. W końcu to dodatkowy 
kłopot, jakaś odpowiedzialność, zaangażowa-
nie. A tak, to co piątek możemy gościć inną 
księżniczkę albo księcia. Kuszące? Bywa. 
Złe? To ocenić może tylko wybierający. 

Bo koniec końców nikt inny za nas tego 
wyboru nie dokona. I nikt też do wybrania 
czegoś nas nie przymusi. Ten pokoleniowy 
prezent ma więc dwie strony. Możemy wszyst-
ko, ale czy zawsze warto? 

T E N  P OKOL E N IOW Y 
PR E Z E N T  M A  W I Ę C 
DW I E  S T RO N Y.  MOŻ E M Y 
WS Z YS T KO,  A L E  C Z Y 
Z AWS Z E  WA RT O?
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TEKST Gabriela Bartnik  ZDJĘCIA Mat. Prasowe (1), Pexels.com(2)

6 0 – 6 1

HASŁO „FRIENDS WITH BENEFITS”, ZNANE W INNEJ POPULARNEJ FORMIE FWB TO JUŻ KLASYK, KTÓRY WSZEDŁ 
DO NASZEJ MOWY POTOCZNEJ. ZAPOŻYCZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NIESIE ZE SOBĄ JASNY PRZEKAZ – SEKS 
PRZYJACIEL, PRZYJACIELE Z KORZYŚCIĄ SEKSUALNĄ. TŁUMACZEŃ NA JĘZYK POLSKI JEST WIELE, ALE WSZYSCY 
WIEMY O CO CHODZI. OKAZUJE SIĘ, ŻE TA FORMA RELACJI STAJE SIĘ DOSYĆ POPULARNA, A WRĘCZ KONKURENCYJNA 
WZGLĘDEM STANDARDOWYCH FORM RELACJI PARTNERSKIEJ, NARZECZEŃSKIEJ I MAŁŻEŃSKIEJ. CZY TAKI 
UKŁAD DZIAŁA? CZY FAKTYCZNIE MOŻLIWA JEST RELACJA OPARTA TYLKO NA KORZYŚCIACH, BEZ GŁĘBSZEGO 
ZAANGAŻOWANIA STRON? A MOŻE WYGODNĄ RELACJĘ SĄ W STANIE POPSUĆ NAM NASZE HORMONY?

F O R  H E R 

-  O   U K Ł A D Z I E  F R I E N D S  W I T H  BE N E F I T S

PR Z YJACIELE 
Z WZA J EM NĄ KOR Z YŚCI Ą



PR Z YJACIELE 
Z WZA J EM NĄ KOR Z YŚCI Ą

CZYM WŁAŚCIWIE JEST 
UKŁAD FRIENDS WITH  
BENEFITS I CZY 
JEST DLA MNIE? 
Układ friends with benefits stał się współcze-
śnie popularną formą relacji. Osoby dobie-
rają się na zasadzie czerpania wzajemnych 
korzyści, między innymi seksualnych i towa-
rzyskich. FWB nie zakłada głębszego zaan-
gażowania pod kątem relacji romantycznej 
i cech, które posiada tradycyjnie rozumiany 
związek partnerski. Osoby decydujące się na 
taką formę relacji często ustalają wcześniej 
szereg zasad, które głównie podkreślają brak 
wyłączności dla drugiej osoby, zaspokajanie 
swoich potrzeb i fantazji seksualnych, wspól-
ne spędzanie czasu bez większych zobowią-
zań i możliwość przerwania układu w dowol-
nym dla siebie czasie. Oczywiście zasady są 
ustalane indywidualnie między partnerami 
i mogą się różnić w zależności od potrzeb. Ge-
neralnie układ FWB zakłada skupienie się do-
świadczaniu pozytywnych aspektów z relacji, 
otwartości na nowe doświadczenia, dzieleniu 
miłych chwil bez konieczności dbania o aspek-
ty typowe dla relacji partnerskich np. ciągła 
praca nad związkiem, aktywny udział w życiu 
swojego partnera, reakcja na kryzysy, dostęp-
ność czasowa i emocjonalna dla drugiej osoby 
itp. Osoby decydujące się na tego typu relacje 
podkreślają ich pozytywy, dzięki którym mogą 
doświadczać nowych przeżyć, zaspokajać po-
trzeby seksualne i społeczne bez konieczności 
rezygnacji z dużej przestrzeni dla siebie np. pod 
kątem kariery zawodowej, obciążenia emocjo-
nalnego, rezygnacji ze swoich przyzwyczajeń, 
znajomych czy hobby. Brzmi jak układ marze-
nie, ale czy napewno?

Nikt nie jest w stanie udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi. Niezobowiązujący seks ze znaną 
sobie osobą doceniają nastolatki, dla których 
„przyjaźń z bonusem” bywa źródłem pierw-
szych doświadczeń seksualnych, skoncentro-
wani na karierze zawodowej single z dużych 
miast, którzy nie mają czasu na zabieganie 
o stałego partnera, a także osoby do 65. roku 
życia oraz starsze, które chcą uniknąć samot-
ności, ale także angażowania się w oficjalny 
związek – tak wykazały badania na przestrzeni 
lat prowadzone m.in przez  Levine, Mongeau, 
Fishera i innych. Dobrze jest się na spokojnie 
zastanowić i zadać sobie samemu pytanie: czy 
uważam, że na ten moment dysponuje odpo-
wiednimi zasobami emocjonalnymi i energe-
tycznymi na taką relację? Często może okazać 
się, że przecenimy swoje siły i chcąc nie chcąc 
to okaże się całkowicie nie dla nas. 

CO NA TO BADANIA?
Badania dotyczące układu FWB budzą obecnie 
w środowisku naukowym wiele dyskusji. Głów-
nym problemem podkreślanym przez badaczy 

i badanych to między innymi problem z okre-
śleniem wyraźnych granic i różnic pomiędzy 
różnymi formami przyjaźni z bonusem. Wie-
dza o tego typu układach w naszym kraju jest 
niestety znikoma. Dane sondażowe na temat 
seksualności młodych Polaków wskazują na 
nieznaczny spadek wieku inicjacji seksualnej. 
Eksperymentowanie w dziedzinie bliskich re-
lacji obserwujemy przede wszystkim we wzra-
stającej liczbie partnerów seksualnych u coraz 
młodszych osób (Izdebski, 2012). Niekorzyst-
nie również na badanie relacji wpływa owianie 
relacji seksualnych między przyjaciółmi swego 
rodzaju tabu społecznym. Biorąc pod uwagę 
dane demograficzne okazuje się, że w ten ro-
dzaj relacji częściej angażują się mężczyźni. 
Z badań McGinty i wsp. wynika natomiast, że 
„przyjaciele z bonusem” zamieszkują przede 
wszystkim duże miasta. 

Badacze jasno podkreślają, że takie związ-
ki cechuje wysoki stopień niepewności oraz 
niejednoznaczności, czego przyczyną jest 
brak wyznaczenia jasnych zasad funkcjono-
wania i klarownej komunikacji między part-
nerami. Mamy tutaj do czynienia z pewnego 
rodzaju “bonusami” związanymi z brakiem 
zobowiązania i możliwością zakończenia ukła-
du w dowolnej chwili. Cechuje je też nietrwa-
łość i tymczasowość. Partnerzy unikają zaan-
gażowania emocjonalnego, zakochiwania się 
i uczucia zazdrości. Dobrze więc, żeby podsta-
wą w komunikacji były: zakres poruszanych 
tematów, uczciwość i szczerość względem sie-
bie. Do zasad regulujących sferę seksualną za-
liczamy przede wszystkim odpowiedzialność 
wyrażająca się stosowaniem antykoncepcji. 
Wszystkie te normy, wynegocjowane na po-
czątku związku, pozwalają uniknąć później-
szych nieporozumień i rozczarowań (Hughes, 
Morrison, Asada, 2005). 

Na przestrzeni ostatnich lat powstało wie-
le badań dotyczących relacji FWB i motywów 
wchodzenia w związki bez zaangażowania. 
Hughes i wsp. w swoich badaniach dzięki odpo-
wiedziom uczestników stworzyli pięć kategorii 
motywów: 
• relationship avoidance, czyli unikanie związ-
ku, który łączy się z głębokim emocjonalnym 
zaangażowaniem (wskazany przez 40% osób 
badanych),
•wanted FWBR, czyli pragnienie wejścia 
w związek Friends with Benefits ze względu 
na jego charakter i specyfikę, na przykład brak 
wyłączności (28%),
• sex, czyli pragnienie kontaktów seksualnych 
z przyjaciółką/przyjacielem (17%),
• relationship simplicity, czyli chęć funkcjono-
wania w związku mniej skomplikowanym niż 
tradycyjny związek romantyczny (17%),
•emotional connection, czyli pragnienie zbli-
żenia się do przyjaciela i pogłębienia więzi emo-
cjonalnej (11%).

P R Z Y J A C I E L E  Z  W Z A J E M N Ą  K O R Z Y Ś C I Ą

Również ciekawy wgląd dają badania 
przeprowadzone przez Karlsen M., Traeen B. 
przeprowadzone wśród 12 kobiet metodą wy-
wiadów. Mimo małej liczebności i tak została 
ukazana dużą różnorodność motywów, który-
mi kierowały się uczestniczki.

Badacze podkreślają, że obok możliwości 
zaspokojenia potrzeb seksualnych bez zobo-
wiązań ważny jest fakt, że partnerem seksu-
alnym jest zaufana osoba, co daje poczucie 
bezpieczeństwa. Uczestniczki badań docenia-
ły fakt, że w przeciwieństwie do seksu z przy-
padkowym partnerem seksualnym przyjaciel 
to osoba, która zna ich ciało i upodobania. To 
z kolei — jak deklarowały — zapewnia poczucie 
akceptacji i pozwala otworzyć się na nabywa-
nie nowych doświadczeń seksualnych i ekspe-
rymentowanie w tym zakresie.

OCZEKIWANIA CO DO  
PRZYSZŁOŚCI RELACJI
Kwestia przyszłości relacji może objąć kilka 
rozwiązań. Zaprzestanie kontaktów seksual-
nych i powrót do przyjaźni, kontynuacja rela-
cji FWB, całkowite zerwanie znajomości lub 
wejście przyjaciół w związek romantyczny. 
Wyniki badań VanderDrift i wsp. oraz Lehmil-
lera i wsp. pokazują, że najbardziej pożądane 
kierunki rozwoju związku to jego kontynuacja 
lub przejście w związek romantyczny – każdą 
z opcji wybrało 34-39% badanych osób. Takie 
rezultaty zaskakują, biorąc pod uwagę fakt, 
że już sama definicja „przyjaźni z bonusem” 
wyklucza romantyczne zaangażowanie. Pa-
radoksalnie okazuje się, że seks bez zobowią-
zań, dzięki któremu układ między partnerami 
wydaje się tak atrakcyjny, z czasem rodzi bli-
skość. To powoduje pojawienie się zaangażo-
wania, a poradzenie sobie z tą sytuacją jest naj-
większym wyzwaniem. 

Wejście w związek romantyczny dominuje 
u kobiet, natomiast brak chęci zmiany statusu 
związku częściej wyrażają mężczyźni. Stworze-
nie związku jest jednak najrzadszym scenariu-
szem, co wykazali w badaniach Hughes i wsp. 
oraz Bisson i Levine’a. Wykazują, że w rzeczy-
wistości kończy się tak około 25% z nich. Naj-
częściej partnerzy decydują się na zaprzestanie 
kontaktów seksualnych i powrót do przyjaźni. 
W badaniach przeprowadzonych przez Gusa-
rov i wsp. wśród 281 osób prawie połowa bada-
nych zadeklarowała niechęć do angażowania 
się w przyszłości w tego typu związek.
 
CZY PŁEĆ MA ZNACZENIE? 
Doświadczenia mężczyzn i kobiet w relacji 
FWB różnią się między sobą, ale do wyników 
badań w tym zakresie należy podejść z dużym 
krytycyzmem z racji obecnych stereotypo-
wych ról żeńskich i męskich. Nie znaczy to, 
że omawiane różnice między kobietami i męż-
czyznami nie istnieją. Nie powinniśmy jednak 
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ignorować coraz częstszych doniesień, które 
podkreślają sprzeczność stereotypów. Zwłasz-
cza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że według 
analizy przeprowadzonej przez Petersen i Hyde 
można zaobserwować tendencję do zacierania 
się tych różnic. 

Większość badań donosi, że to mężczyź-
ni funkcjonują w większej liczbie związków 
FWB jednocześnie, jak i w ciągu całego życia. 
Mężczyźni są bardziej aktywni seksualnie niż 
kobiety, mają więcej partnerek seksualnych 
i bardziej liberalne podejście do seksu, również 
przygodnego. Są również bardziej poliamo-
ryczni, co wiąże się z chęcią funkcjonowania 
w więcej niż jednym związku emocjonalnym 
lub seksualnym jednocześnie. 

Badania McGinty i wsp. pokazują różnice 
międzypłciowe również względem preferowa-
nej sfery relacji, mimo że dane mają jedynie 
charakter ilościowy. Zdaniem autorów kobie-
ty w większym stopniu niż mężczyźni oddane 
są sferze emocjonalnej, przyjacielskiej — są 
postrzegane jako bardziej zaangażowane emo-
cjonalnie w relację i określają ją w większym 
stopniu jako związek przyjaciół niż kochanków. 
Z kolei mężczyźni są bardziej przywiązani do 
sfery seksualnej, deklarując chęć częstszych 
kontaktów seksualnych z przyjaciółką. 

Natomiast badania Epstein i wsp. pokazują, 
że dla mężczyzn ważny był nie tylko seks, ale 
i emocjonalna więź z partnerką. Autorzy podkre-
ślają, że stereotypowy portret mężczyzny sku-
pionego wyłącznie na seksualnej przyjemności 
zaczyna tracić swą uniwersalność. Mimo że w ba-
daniu przeprowadzono wywiady z jedynie 19 
mężczyznami, to nie należy bagatelizować uzy-
skanych rezultatów. Pozyskane dane jakościowe 
pozwalają bowiem znacznie dokładniej przyjrzeć 
się rzeczywistym doświadczeniom mężczyzn za-
angażowanych w związki FWB.

CO NA TO HORMONY?  
– W DUŻYM SKRÓCIE
Obecnie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić 
przebieg i zasady funkcjonowania neurotrans-
miterów i hormonów w ludzkim organizmie. 
W poszczególnych fazach miłości dochodzi 
do aktywności neurotransmiterów takich jak 
dopamina, oksytocyna, tlenek azotu, kwas 
glutaminiowy i inne, które powodują wzrost 
aktywności zachowań seksualnych. W dużym 
skrócie, przyjmuje się, że oksytocyna jest neu-
rohormonem wytwarzanym w podwzgórzu 
(w którym znajdują się ośrodki reakcji emo-
cjonalnych i seksualnych) oraz w  jajnikach 
i jądrach. Hormon ten jest również wydziela-
ny w  trakcie porodu i  wyzwala instynkt ma-
cierzyński, jest zaangażowany między innymi 
w sprawowanie wspólnej opieki rodzicielskiej 
nad potomstwem. Potocznie jest nazywany 
hormonem miłości. Wydziela się u obu płci 
podczas orgazmu, w związku z czym uwa-

ża się, że wpływa na wzajemną czułość i przy-
wiązanie między dwojgiem dorosłych ludzi. 
W badaniach przeprowadzonych na szczurach 
zaobserwowano zwiększanie się stężenia oksy-
tocyny we krwi ciał jamistych i we krwi ustrojo-
wej w trakcie wzwodu. Po stosunku jego stęże-
nie spadało we krwi ciał jamistych, a we krwi 
ustrojowej pozostawało bez zmian – co może 
potwierdzać kluczową rolę oksytocyny w me-
chanizmie męskich uniesień seksualnych. 

AKTYWNA ROLA HORMONU 
– WAZOPRESYNY W TRAKCIE 
KONTAKTU SEKSUALNEGO 
Hormon wazopresyna wywiera wpływ na układ 
krążenia – działanie tego hormonu powoduje 
wzrost ciśnienia krwi. Bodźcem, który powo-
duje wydzielanie wazropresyny może być za-
równo zmniejszenie się objętości krwi (spadek 
ciśnienia tętniczego krwi), ale i wzrost osmo-
lalności osocza (czyli stan, w którym ilości 
elektrolitów w osoczu przekraczają fizjologicz-
ne wartości). Fizyczna bliskość oddziałuje na 
układ krążenia przez przede wszystkim obni-
żeniem ciśnienie krwi. Wazopresyna jest tak 
zwanym hormonem przywiązania pomagając 
w rozwijaniu się uczucia między partnerami, 
wpływa między innymi na instynkt ojcowski 
i wierność mężczyzn i kobiet. Endorfiny, sub-
stancje podobne do heroiny, przynoszą spokój, 
przywiązanie, przyjaźń i harmonię, neurobiolo-
gicznie podtrzymują uczucie miłości. Wszyst-

kie te hormony wydzielają się aktywnie w trak-
cie kontaktu seksualnego i orgazmu.

Generalne układ FWB ma swoich zwolenni-
ków i przeciwników. Obecnie jego zastosowanie 
wydaje się bardziej uzasadnione przez to, że spo-
łeczeństwo dąży do większej otwartości, uniwer-
salności i poszerzania spektrum doświadczeń 
zarówno towarzyskich jak i intymnych. Powstaje 
wiele badań, które starają się przewidzieć ten-
dencje i wpływ jakości tego typu relacji na nasz 
dobrostan psychiczny. Kwestia decyzji jest jak za-
wsze dosyć indywidualna i opiera się na określo-
nych potrzebach, priorytetach i aktualnym stylu 
życia. Dużym znakiem zapytania jest tutaj kwe-
stia hormonalna, która może pokrzyżować wie-
le planów związanych z zachowaniem dystansu 
i trzymaniem się określonych zasad. O ile często 
jesteśmy w stanie kontrolować różne dziedziny 
naszego życia, to czy do końca jesteśmy w stanie 
kontraktować relacje i trzymać na wodzy uczu-
cia? Dobre pytanie.   
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KILKANAŚCIE LAT TEMU ZAŁOŻYŁA FUNDACJĘ AUTONOMIA. PEWIEN CZAS 
TEMU ROZSZERZYŁA JEJ DZIAŁALNOŚĆ O DZIEWCZYŃSKIE CENTRUM 
MOCY, KTÓRE (JAK SAMA MÓWI) JEST PRZESTRZENIĄ WOLNOŚCI 
DLA DZIEWCZYNEK. AGATA TEUTSCH TO DZIAŁACZKA, TRENERKA 
WENDO – SAMOOBRONY I ASERTYWNOŚCI, A PRZEDE WSZYSTKIM 
KOBIETA, KTÓRA WIERZY W SIŁĘ DRUGIEJ KOBIETY, NIEZALEŻNIE OD 
METRYKI. Z JULIĄ TROJANOWSKĄ ROZMAWIA O SIOSTRZEŃSTWIE, 
DZIEWCZYŃSKIM STANIE DUCHA, RZECZYWISTOŚCI Z KTÓRĄ ZMAGAJĄ 
SIĘ TE NAJMŁODSZE Z NAS I ICH NAJWIĘKSZYCH MARZENIACH.
TEKST Julia Trojanowska  ZDJĘCIA mat. prasowe
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AGATA TEU TSCH 
I  D Z I E WC Z Y Ń S K I E  C E N T RU M  MO C Y

Julia Trojanowska: Jakie są polskie 
dziewczynki?
Agata Teutsch: Są bardzo różne. W Dziewczyń-
skim Centrum Mocy używamy pojęcia inter-
sekcjonalność, które oznacza, że uwzględnia-

#DZIEWCZYNAZROBIŁA

my to, że dziewczynki różnią się między sobą 
wiekiem, pochodzeniem, stopniem sprawno-
ści i dotychczasowymi doświadczeniami. Poza 
tym są pełne energii, pomysłów i odwagi w pró-
bowaniu nowych rzeczy. Są też silne (w szero-

kim tego słowa znaczeniu) – prowadzimy na 
przykład warsztaty z samoobrony i asertyw-
ności dla dziewczynek, nastolatek, dorosłych 
kobiet i seniorek. W trakcie takich zajęć oka-
zuje się, że dziewczynki jeszcze nie oduczyły 
się swojej siły. Z badań wynika, że mniej więcej 
do 7. roku życia u dziewczynek rośnie poczucie 
własnej wartości, zdolności i sprawczości, by 
wraz z okresem dojrzewania i większą kontrolą 
społeczną – w różnych obszarach je tracić. Za-
czynają myśleć, że są słabszą płcią i że powinny 
być cicho. Dziewczynki, jeżeli maja ku temu 
możliwość, są głośne, odważne oraz silne. 

Jeżeli mówimy o Dziewczyńskim Centrum 
mocy, to o jakim miejscu, jakiej przestrzeni? 
Gdy mówimy o Dziewczyńskim Centrum 
Mocy, to mamy na myśli dziewczynki, nasto-
latki i młode kobiety. Dziewczyńskość jest 
bardziej stanem ducha, niż kwestią metryki. 
Zawiera w sobie energię, chęć odkrywania, po-
znawania, doświadczania i taką trochę zadzior-
ność. Nasze miejsce ma dwa wymiary – jeden 
to wymiar wartości, fundamentów i zasad, na 
których zbudowałyśmy ten pomysł. Ma to być 



przede wszystkim miejsce, w którym dziew-
czynki mogą bez obaw o krytykę czy ocenę, 
doświadczać różnych rzeczy, budować relacje 
i zajmować się aktywnościami, które przypi-
suje się chłopcom. To miejsce, w którym bez-
piecznie mogą popełniać błędy, solidaryzować 
się z innymi dziewczynami, ale też różnić się, 
bo przecież dziewczyny maja różne poglądy 
i przekonania. W Krakowie udało nam się za-
dbać także o ten drugi, fizyczny wymiar. Przez 
wiele miesięcy starałyśmy się o lokal, który 
odpowiadałby naszym potrzebom. Nasze miej-
sce ma 180 metrów kwadratowych i 4,5 metra 
wysokości, dwie sale warsztatowo-spotkanio-
we, kuchnię z pełnym wyposażeniem, a całość 
przystosowana jest dla osób poruszających się 
na wózkach. To co robimy jest niemal w 100% 
bezpłatne, więc jest dostępne zarówno eko-
nomicznie, architektonicznie jak i językowo. 
Prowadzimy także zajęcia, które nazywają się 
Dziewczyńska Kawiarenka Naprawcza. W ra-
mach tej aktywności organizowałyśmy warsz-
taty z napraw rowerowych czy z elektryki. Je-
żeli chodzi o inne aktywności, to mamy zajęcia 
z samoobrony i asertywności – WenDo, miały-
śmy warsztaty teatralne, warsztaty żonglerki, 
zajęcia wspinaczkowe, organizowałyśmy także 
dziewczyński biwak. Mamy też program dzie-
sięciu cyklicznych spotkań, Dziewczynki Mają 
Moc, podczas którego poruszamy kwestie m.in 
praw dziewczynek, rozmawiamy o ekologicz-
nym i świadomym stylu życia, o współpracy.

Z kim współpracujecie przy tworzeniu 
Dziewczyńskiego Centrum Mocy? 
Staramy się zbudować wokół Dziewczyńskie-
go Centrum Mocy środowisko osób, którym 
także zależy, aby takie miejsce istniało. Przede 
wszystkim są to młode dziewczyny i dorosłe 
kobiety – niektóre z nich same chciałyby orga-
nizować takie miejsce, część z nich ma córki, 
którym chciałoby udostępnić taką przestrzeń. 
Są też osoby, tak jak ja, które nie mają dzieci 
– mam za to dwie bratanice i moją motywa-

A G A T A  T E U T S C H  I . . .

NA SZA STR ATEGI A 
W WA L CE Z PR ZEMOC Ą 
POLEGA NA WZ M AC N I A N I U 
KOBI ET, A BY SOLI DA R N I E 
STAW I A ŁY CZOŁ A 
N I E SPR AW I EDLI WOŚCI, 
Z KTÓR Ą NA CODZI EŃ 
SI Ę SPOT Y K A M Y.

erotyzujące uwagi. Niestety także na molesto-
wanie seksualne, przemoc słowną, fizyczną, 
w internecie. Nasza strategia w walce z prze-
mocą polega na wzmacnianiu kobiet, aby so-
lidarnie stawiały czoła niesprawiedliwości, 
z którą na codzień się spotykamy. Dziewczynki 
w dalszym ciągu wychowuje się w tradycyjnym 
modelu, który niestety wciąż jest częścią edu-
kacji – maja być miłe, uśmiechnięte, czyste, 
ciche. Mówi się im, że są gorsze z przedmio-
tów ścisłych, nie interesują się odkryciami czy 
samochodami, a one w to wierzą, bo nie mają 
podstaw, by tego nie robić. Przez to nasze 
społeczności tracą ogromny potencjał, który 
drzemie w dziewczynkach. Wyobraźmy sobie, 
że dziewczynki rozwijają się z zakresu nowych 
technologii, ale też innych dziedzinach, w stop-
niu równym chłopakom – przecież tak wiele 
moglibyśmy zyskać. 

Czy to właśnie te nierówności były 
motorem napędowym do założenia 
Dziewczyńskiego Centrym Mocy?
Tak – najpierw, kilkanaście lat temu, założy-
łam fundację Autonomia. Jestem także trener-
ką samoobrony i asertywności, prowadziłam 
zajęcia właśnie dla dziewczynek. Potem za-
częłyśmy organizować różne wydarzenia w ra-
mach Międzynarodowego Dnia Dziewczynek, 
czyli 11 października. Widać było, jak strasznie 
brakuje tego typy zajęć i aktywności, dzięki 
którym dziewczynki mogłyby rozwijać swoje 
zdolności i odkrywać potencjał. 

Wydawać by się mogło, że pewne zakazy 
społeczne to relikt przeszłości, a okazuje się, 
że wręcz przeciwnie – dziewczynki dalej sły-
szą, że nie powinny biegać, krzyczeć, jeździć 
na deskorolce czy hulajnodze. A są tak szczę-
śliwe, gdy mogą próbować i robić te rzeczy.  
Dziewczynki naprawdę uwielbiają grzebać 
w rowerach, tylko nie daje im się tej szan-
sy! W czasie tych incydentalnych wydarzeń 
stwierdziłyśmy, że byłoby super, gdyby dziew-

cją jest to, żeby rozpromować Dziewczyńskie 
Centrum Mocy, bo chciałabym, aby w każdej 
społeczności istniało miejsce, w którym dziew-
czyny mogą budować swoją moc. Dzielimy się 
swoją wiedzą i kompetencjami, nawiązujemy 
też coraz więcej partnerstw, między innymi 
z magazynem Szajn czy Akcją Menstruacją. 
Dzięki współpracy z Akcją Menstruacją bę-
dziemy w najbliższym czasie łączyć warsztaty 
w ramach Dziewczyńskiej Kawiarenki Napraw-
czej z wieszaniem ogólnodostępnych szafek, 
w których znajdują się produkty menstruacyj-
ne. Staramy się nawiązywać kontakt z różnymi 
lokalnymi organizacjami i  inicjatywami oby-
watelskimi. Z drugiej strony, od kiedy mamy 
takich a nie innych ministrów, ciężko podjąć 
współpracę ze szkołami.

Wiemy już jakie dziewczynki są. Jak 
zatem, z Twojej perspektywy, wygląda 
sytuacja młodych kobiet w Polsce? Na jakie 
społeczne potrzeby Dziewczyńskie Centrum 
Mocy jest odpowiedzią? 
Dziewczynki, nastolatki i młode kobiety na-
rażone są na seksistowskie komentarze i na 



czyny mogły odkrywać swoją moc częściej. Im 
więcej takich miejsc jak Dziewczyńskie Cen-
trum Mocy, tym nasz świat ma większe szan-
se, na bycie miejscem dobrym dla ludzi. 

Co można usłyszeć od małych i większych 
uczestniczek waszych spotkać? 
Staramy się pytać o wrażenia w ankietach, 
ewaluacjach, ale też na spotkaniach po warsz-
tatach. Dziewczynki mówią na przykład: „My-
ślałam, że tylko mi przytrafiają się takie złe rze-
czy” albo, że to ich wina, że ktoś im coś wysłał 
albo coś im zrobił. Dowiadują się, że to wcale 
nie chodziło o nią, że wszystkie się z tym spo-
tkamy. Nie godzimy się na to, mamy prawo po-
wiedzieć „nie chcę”. Dziewczynki na zajęciach 

po raz pierwszy poczuły, że mogą powiedzieć 
„tutaj są moje granice, ja sobie tego nie ży-
czę”. Te spotkania dają im poczucie prawa 
do powiedzenia o swoich granicach. W końcu 
nie czują się osamotnione w tym czego do-
świadczają, mogą z innymi wymyślać sposo-
by na reagowanie w różnych nieprzyjemnych 
sytuacjach. Dostają mocy, energii i poczucia, 
że mogą sięgać po wszystko i mają do tego 
prawo. By stawiać opór.

Co teraz się dzieje w Dziewczyńskim 
Centrum Mocy i jakie macie plany na 
najbliższe miesiące?
W najbliższych dniach organizujemy spacer 
mocy. Wybieramy do rezerwatu Panieńskie 

6 6 – 6 7 F O R  H E R 

Skały w Krakowie i będziemy odkrywać zna-
czenie nazwy tego miejsca – co to oznacza dla 
kobiet, co robi i czy jest fajne. Będą warsztaty 
WenDo – z samoobrony i asertywności dla 
dziewczynek między 9 a 12 rokiem życia. Orga-
nizujemy także warsztaty z przygotowywania 
własnych haseł na koszulkach. 

Gdy pytamy dziewczynki o czym marzą, to 
one bardzo często marzą o podróżach. Dużo 
osób marzy tez o podróży camperem. W dru-
giej połowie czerwca wybieramy się więc na 
Dziewczyńskie Centrum Mocy Tour – odwie-
dzimy przynajmniej sześć miejsc z działający-
mi grupami inicjatywnymi, które chciałyby 
uruchomić u siebie centrum mocy, w takim 
kształcie, na jaki mogą sobie pozwolić. Bę-
dziemy mieć ze sobą cały sprzęt by pojechać 
w dane miejsce, zakotwiczyć tam na dwa dni 
i robić Dziewczyńskie Centrum Mocy. To jest 
ważne w kontekście naszych dalszych pla-
nów, ponieważ chcemy, aby powstawało coraz 
więcej takich miejsc, również z ofertami dla 
dziewczynek z Ukrainy, czy w ogóle wielokul-
turowych. Priorytetem jest dla nas teraz zaan-
gażowanie jak największej ilości organizacji, 
osób oraz inicjatyw i przeprowadzenie szkoleń 
dla osób, które mogłyby prowadzić takie zaję-
cia. Żeby nasze działanie po prostu się rozro-
sło. Dla mnie Dziewczyńskie Centrum Mocy 
jest przestrzenią wolności dla dziewczynek – 
chciałbym, aby to wybrzmiało.   

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

DL A M N I E DZI EWCZ Y ŃSK I E 
CEN TRU M MOC Y J E ST 

PR ZE STR ZEN I Ą WOL NOŚCI 
DL A DZI EWCZ Y N EK – 
CHCI A ŁBY M, A BY TO 

W Y BR Z M I A Ł O.



WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



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


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

GORĄCA HISZPANIA NA LATO 2022
HOT SPAIN FOR SUMMER 2022

PULA, ISTRIA I ADRIATYK
PULA, ISTRIA AND THE ADRIATIC

Let’s travel
CHANIA – MIEJSCE NIEZWYKŁE
CHANIA – A REMARKABLE PLACE

Let's look around Let’s fly

2022
Nº5
69

ZD
JĘ

CI
E:

 P
IX

A
B

AY
.C

O
M

ZD
JĘ

CI
E:

 P
IX

A
B

AY
.C

O
M

ZD
JĘ

CI
E:

 P
IX

A
B

AY
.C

O
M

ZD
JĘ

CI
E:

 1
23

R
F.

CO
M

ZD
JĘ

CI
E:

 1
23

R
F.

CO
M

ZD
JĘ

CI
E:

 P
IX

A
B

AY
.C

O
M



7 0 – 7 1

NOWY SEZON WAKACYJNY JUŻ NA HORYZONCIE. JEDNĄ Z NAJCIEKAWSZYCH I NAJBARDZIEJ POPULARNYCH 
DESTYNACJI, JAK CO ROKU, JEST EUROPEJSKA STOLICA SŁOŃCA – GORĄCA HISZPANIA, KTÓRA PRZYCIĄGA 
WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW MORZA, PIASKU I WYPOCZYNKU. TO KRAJ RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ, 
HISTORYCZNEJ ORAZ KULINARNEJ. WSZYSTKO TO SPRAWIA, ŻE URLOP TU SPĘDZONY Z PEWNOŚCIĄ ZALICZYMY 
DO UDANYCH!

TEKST: MARTA NOWACKA   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

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

L E T ’ S  T R A V E L

Wybór wakacyjnych kierunków hiszpań-
skich, dostępnych z Portu Lotniczego Po-

znań-Ławica, prezentuje się bardzo atrakcyjnie. 
Pasażerowie wylatujący ze stolicy Wielkopolski 
mogą wybierać pomiędzy liniami niskokoszto-
wymi, a  ofertami czarterowymi biur podroży. 
Oba sposoby dotarcia mają wiele zalet, w zależ-
ności od oczekiwań podróżujących.

Na gorące wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego 
możemy dostać się korzystając z  regularnych 
połączeń do Alicante (ALC) i Barcelony-Giro-
ny (GRO), natomiast na Baleary – lecąc do Pal-
ma de Mallorca (PMI). Kierunki dostępne zaś 
w  systemach rezerwacyjnych biur podróży to: 
Girona (GRO), Malaga (AGP), Fuerteventura 
(FUE), Gran Canaria (LPA), Teneryfa (TFS), 
Palma (PMI) i Minorka (MAH).

Destynacje rejsowe, realizowane przez linię 
Ryanair, to oferta szczególnie dla osób, które 
preferują przemierzanie świata na własną rękę 
oraz kochają popularne city breaki – idealne 
rozwiązanie na dłuższy, wakacyjny weekend. 
Z  kolei kompleksowe propozycje biur podróży 
z pewnością przypadną do gustu przede wszyst-
kim rodzinom z  dziećmi oraz tym, którzy nie 
chcą zaprzątać swych myśli czymkolwiek in-
nym, poza słodkim lenistwem. Bez względu 
jednak na wybraną opcję, na wszystkich, którzy 
zdecydują się spędzić wakacje w Hiszpanii, cze-
ka wspaniały, niezapomniany wypoczynek.

Przepiękne, złociste plaże z  łagodnym zej-
ściem do morza, liczne tropikalne wyspy i przy-
tulne zatoki. Wakacje na malowniczych Bale-
arach czy Wyspach Kanaryjskich to idealna 

propozycja dla miłośników plażowania oraz 
sportów wodnych i nadmorskich aktywności. 
Tutejsza pogoda należy bowiem do najlep-
szych, rozpieszczając przyjaznymi temperatu-
rami śródziemnomorskiego klimatu od maja 
do września.

Na preferujących wypoczynek połączony 
ze zwiedzaniem czekają miasta tętniące ży-
ciem przez całą dobę oraz rozmaite atrakcje 
kulturowe, historyczne perły i  zabytki naj-
wyższej klasy. Gwarantujemy, że nikt nie bę-
dzie się tu nudzić.

Dodajmy do tego jeszcze imponującą ofertę 
gastronomiczną i niespotykane nigdzie indziej 
specjały iberyjskiej kuchni, całymi garściami 
czerpiące z  bogactwa darów ziemi i  morza. 
Oparte o  łatwo dostępne składniki dania, bę-

GOR ĄCA HISZPANIA 
NA L ATO 2022
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L E T ’ S T R A V E L

dące kombinacją ponadczasowych tradycji i no-
woczesnych trendów sztuki kulinarnej, są pro-
ste, a jednocześnie iście królewskie. Czy kogoś 
trzeba jeszcze zachęcać? 

  IN ENGLISH

HOT SPAIN FOR SUMMER 2022

THE NEW HOLIDAY SEASON IS ALREADY 
ON THE HORIZON. ONE OF THE MOST 
EXCITING AND POPULAR DESTINATIONS, 
AS EVERY YEAR, IS THE EUROPEAN 
CAPITAL OF THE SUN – HOT SPAIN, WHICH 
LURES ALL LOVERS OF THE SEA, SAND 
AND RELAXATION. IT IS A COUNTRY OF 
CULTURAL, HISTORICAL AND CULINARY 
DIVERSITY. ALL THIS MAKES A HOLIDAY 
SPENT HERE AN UTTER DELIGHT!

The selection of Spanish holiday destinations 
available from Poznań-Ławica Airport looks 
very enticing. Passengers flying from the cap-
ital of Greater Poland can choose between 
low-cost airlines and charter offers of travel 
agencies. Both ways of travelling have many 
different advantages, depending on the pas-
sengers' expectations.

We can get to the hot coast of the Iberian 
Peninsula by taking regular flights to Alicante 
(ALC) and Barcelona-Girona (GRO), and to 
the Balearic Islands by flying to Palma de Mal-
lorca (PMI). The destinations available on travel 
agents' booking systems are: Girona (GRO), 
Malaga (AGP), Fuerteventura (FUE), Gran Ca-
naria (LPA), Tenerife (TFS), Palma (PMI) and 
Menorca (MAH).

Ryanair's cruise destinations are particular-
ly attractive for those who prefer to travel the 

world on their own and love popular city breaks 
– the perfect solution for a longer holiday week-
end. On the other hand, the comprehensive of-
fers of travel agencies are sure to be appreciated 
particularly by families with children and those 
who do not want to be bothered with anything 
other than sweet indulgence. However, regard-
less of the chosen option, for all who decide to 
spend their holidays in Spain, waiting wonder-
ful, unforgettable leisure.

Magnificent golden beaches with gentle 
descent to the sea, numerous tropical islands 
and cosy coves. A  holiday in the picturesque 
Balearic or Canary Islands is ideal for lovers 
of sunbathing, water sports and seaside activ-
ities. The weather here is among the best, with 

agreeable Mediterranean temperatures from 
May to September.

For those who like relaxation combined with 
sightseeing there are cities bustling with life 
around the clock and a variety of cultural attrac-
tions, historical pearls and monuments of the 
highest class. We can assure you that no one will 
be bored here.

Let’s add to it the impressive gastronomic 
offer and the unparalleled specialities of Iberian 
cuisine, which draws extensively on the wealth 
of gifts from the land and the sea. Based on read-
ily available ingredients, the dishes are simple 
yet absolutely exquisite and constitute a blend of 
timeless traditions and modern culinary trends. 
Does anyone need any more convincing? 
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ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W EUROPIE I NA ŚWIECIE PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE  
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L E T ’ S T R A V E L

WŚRÓD LOTÓW CZARTEROWYCH REALIZOWANYCH Z PORTU 
LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA, W RAMACH IMPREZ TURYSTYCZNYCH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURA PODRÓŻY, BARDZO ATRAKCYJNIE 
PREZENTUJĄ SIĘ DESTYNACJE TUNEZYJSKIE. TEN PÓŁNOCNOAFRYKAŃSKI 
KRAJ WART JEST SPĘDZENIA W NIM URLOPU.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

Co wiemy o Tunezji? Bawiąc się w domnie-
maną sondę uliczną, można zaryzyko-

wać wniosek, że niewiele. A przecież jest to kraj 
graniczący przez Morze Śródziemne z  Europą 
(południkowo z Sardynią), a w jego historię były 
wplecione też europejskie wątki.

KULTURA
Położone na północnym wybrzeżu Afryki pań-
stwo wielkości około połowy Polski, graniczy 
od wschodu z  Libią, a  od zachodu z  Algierią. 

TUNEZJA 
ZAPRASZA

Historycznie, w  starożytności, Tunezja zwią-
zana była z kulturą grecką i fenicką. To właśnie 
Fenicjanie założyli tam swoją najsłynniejszą 
kolonię – Kartaginę. Miasto to, słynne z wojen 
punickich i wodza Hannibala (nie mylić z Lec-
terem), przez lata toczyło wojny z  Republiką 
Rzymu w  czasach, gdy jeszcze nie powstało 
słynne Cesarstwo Rzymskie. Dzisiaj ruiny tej 
metropolii są jedną z  największych atrakcji 
(tworzą zespół archeologiczny nieopodal stoli-
cy kraju – Tunisu).

KUCHNIA
Kultura współczesnej Tunezji wywodzi się z bo-
gatego pnia cywilizacji arabskiej, berberyjskiej, 
z  wieloma naleciałościami tureckimi i  francu-
skimi. Język francuski jest najczęściej używa-
nym tu językiem europejskim, choć oczywiście 
w resortach hotelowych bez przeszkód porozu-
miemy się po angielsku. 

To międzykulturowe przenikanie najlepiej 
dostrzec w  miejscowej kuchni. Potrawy tune-
zyjskie są pyszne. Znajdziemy w nich całą paletę 
morskich połowów, ale też mięs – drób, barani-
nę i jagnięcinę, do tego warzywa i słynny kuskus, 
czyli bardzo pożywną, drobną, pszeniczną kasz-
kę, podawaną na 1001 sposobów. 

Produkty zbożowe i  mączne są tu zresztą 
bardzo popularne i  podawane do większości 
dań. Bułki, bagietki, chlebki, placki, naleśniki 
i  pierożki. Same lub z  nadzieniem, zawsze za-
spokoją głód. Do tego sałatki warzywne i  sosy. 
Osobom dbającym o sylwetkę odradzamy miej-
scowe słodkości. Bazujące z  reguły na francu-
skim lub półfrancuskim cieście są słodkie i… nie 
można im się oprzeć!

KURORTY
Tunezyjskie słońce nie zna umiaru. Gwarantuje 
szybką opaleniznę i przyjemną wodę w morzu. 
Na wypoczynek możemy z  Poznania polecieć 
do dwóch lokalizacji. Na wyspę Djerba, do Por-
tu Lotniczy Dżerba-Dżardzis (DJE), lub na lot-
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not yet been established. Today, the ruins of 
this metropolis are one of the greatest attrac-
tions (they form an archaeological complex 
near the capital Tunis).

CUISINE
The culture of modern Tunisia derives from 
a  rich source of Arab and Berber civilisa-
tion, with many Turkish and French influ-
ences. French is the most widely spoken Eu-
ropean language here, although of course 
in the hotel resorts we can easily communi-
cate in English. 

This cross-cultural fusion is best seen in 
the local cuisine. Tunisian dishes are deli-
cious. You will find a whole range of sea catch-
es, but also meat – poultry, mutton and lamb, 
topped with vegetables and the famous cous-
cous, which is a very nutritious, small, wheat 
porridge, served in 1001 ways. 

nisko Enfidha-Hammamet (NBE), położone 
nieopodal miasta Enfidha. Oba porty lotnicze 
są nastawione w  głównej mierze na obsługę 
europejskich połączeń czarterowych w sezonie 
wakacyjnym.

Djerba połączona jest ze stałym lądem gro-
blą. Jej pierwszą wersję wybudowali starożytni 
Rzymianie. Dzisiaj wyspa jest prawdziwym cen-
trum turystycznym. Bogata oferta hoteli o zróż-
nicowanym standardzie i piękne plaże pozwalają 
na pełną realizację wypoczynkowych planów.

Leżąca bardziej na północny zachód, En-
fidha jest miejscowością mniejszą, z dynamicz-
nie rozwijającą się bazą turystyczną. Położenie 
bliżej stolicy kraju pozwala też na zaplanowanie 
ciekawych wycieczek fakultatywnych. 

  IN ENGLISH

TUNISIA WELCOMES YOU 

AMONG CHARTER FLIGHTS FROM 
POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT, AS PART OF 
TOURIST EVENTS ORGANISED BY TRAVEL 
AGENCIES, TUNISIAN DESTINATIONS 
LOOK VERY APPEALING. THIS NORTH 
AFRICAN COUNTRY IS WORTH SPENDING 
YOUR HOLIDAY IN.

What do we know about Tunisia? Playing 
with an alleged street poll, one might risk 
the conclusion that not much. And yet it is 
a  country that borders Europe across the 
Mediterranean (southwards to Sardinia), and 
its history has also had European influences 
intertwined with it.

CULTURE
Situated on the northern coast of Africa, the 
country is about half the size of Poland and 
borders Libya to the east and Algeria to the 
west. Historically, in antiquity, Tunisia was as-
sociated with Greek and Phoenician culture. 
It was the Phoenicians who founded there 
their most famous colony – Carthage. This 
city, famous for the Punic Wars and the leader 
Hannibal (not to be confused with Lecter), for 
years fought wars with the Roman Republic at 
a  time when the famous Roman Empire had 

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

Cereal and flour products are also very pop-
ular here and are served with most dishes. Rolls, 
baguettes, breads, cakes, pancakes and ravioli. 
On their own or with a filling, they will always 
satisfy your hunger. Plus vegetable salads and 
sauces. We recommend against eating local 
sweets if you are watching your figure. Usually 
based on French or semi-French pastry, they 
are sweet and... irresistible!

RESORTS
Tunisian sun knows no moderation. It guarantees 
a quick tan and pleasant water in the sea. We can 
fly from Poznan to two locations for relaxation. 
To the island of Djerba, to Djerba-Djerba Airport 
(DJE), or to Enfidha-Hammamet Airport (NBE), 
located near the city of Enfidha. Both airports are 
mainly geared towards European charter flights 
during the holiday season.

Djerba is connected to the mainland with 
a causeway. Its first version was built by the an-
cient Romans. Today the island is a real tourist 
hotspot. A wide range of hotels of varying stan-
dards and beautiful beaches allow you to fully 
realize your holiday plans.

Lying more to the north-west, Enfidha is 
a smaller town with a dynamically developing 
tourist base. Its location closer to the capital 
also allows you to plan some interesting op-
tional excursions. 
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L E T ' S  L O O K  A R O U N D

MAMY ZNAKOMITĄ INFORMACJĘ DLA WSZYSTKICH PASAŻERÓW PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA.  
2 CZERWCA 2022 RYANAIR ROZPOCZNIE REALIZACJĘ POŁĄCZEŃ Z POZNAŃSKIEGO LOTNISKA NA KRETĘ, 
A DOKŁADNIE DO CHANII. TEN KIERUNEK CIESZY SIĘ OD LAT ZASŁUŻONĄ POPULARNOŚCIĄ. GRECKIE WYSPY 
OFERUJĄ WSZYSTKO, CO GWARANTUJE UDANE, NIEZAPOMNIANE WAKACJE.

TEKST: BEATA NOWAK   GRAFIKA: PIXABAY.COM

Loty odbywać się będą dwa razy tygodniu, 
a destynacją będzie Międzynarodowy Port 

Lotniczy Chania (CHQ). Lokalizacja tego znaj-
dującego się niespełna 20 km od drugiego co 
do wielkości miasta wyspy lotniska, pozwala 
na w miarę bezproblemowe dotarcie do wybra-
nej miejscowości wypoczynkowej.

Samodzielne planowanie wakacji, szcze-
gólnie w  takim miejscu jak Kreta, jest coraz 
popularniejsze. I  słusznie! Ta największa 
grecka wyspa to nie tylko stolica helleńskich 
klimatów. Jest miejscem wyjątkowym. Nie 
ściąga turystów szerokimi plażami z setkami 
parasoli i  kilometrami bulwarów rozbrzmie-
wających do wczesnego rana imprezową mu-
zyką. Oczywiście, są też pięciogwiazdkowe 
resorty, prestiżowe kluby i okazje do gorącej 

zabawy. Ma to jednak inny wymiar, nie tak 
nachalny, jak w innych destynacjach basenu 
Morza Śródziemnego.

Kreta jest butikowa. Rodzinna i  romantycz-
na. Idealna na dziecięcą zabawą w aquaparku, ale 
też na niezapomniane chwile w gronie przyjaciół 
lub z ukochaną osobą w gorących promieniach 
zachodzącego słońca.

Zachodnie wybrzeże wyspy, gdzie położo-
na jest Chania, zachęca do zaszycia się w  uro-
kliwym pensjonacie czy rodzinnym hoteliku. 
Gospodarze oferują gościom nie tylko trady-
cyjną, grecką gościnność, ale także prawdziwe 
miejscowe menu, niespotykane w  sieciowych 
ofertach typu all inclusive. 

Tymianek, oregano, feta, pomidory i mnó-
stwo świeżych owoców – w  zależności od 

miesiąca wakacji możemy trafić na zbiory fig, 
brzoskwiń, arbuzów, winogron lub pomarań-
czy. W  nabrzeżnych tawernach czekają ryby 
i  owoce morza z  codziennych połowów. Życie 
zaczyna się tam po zachodzie słońca. Połysku-
jące światłem odbitym z licznych lokali morze 
rozbudza wyobraźnię. Zabudowania portowe 
pamiętają przecież czasy Bizancjum, Republi-
ki Weneckiej i Osmańskiej Turcji.

Poranki w Chanii są leniwe, chociaż szkoda 
chwil, by nie wyjść na jedną z kilku piaszczystych 
plaż, uchodzących za najpiękniejsze na wyspie. 
Chętni mogą wyczarterować jacht w jednej z ma-
rin (konieczne wcześniejsze rezerwacje) lub po 
prostu zażyć kąpieli w ciepłych falach morskich. 

Jedną z  największych atrakcji Krety jest 
wąwóz Samaria. Położony jest w  głębi wyspy, 

CHANIA  
– MIEJSCE NIEZWYKŁE
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na południe od Chanii. Ten największy wąwóz 
Europy ma status Parku Narodowego. Kręta 
niekiedy ścieżka prowadzi wśród skał, urwisk, 
ale też dawnych zabudowań i  zabytkowych 
świątyń. Planując wycieczkę trzeba pamiętać 
o  zabraniu wody – w  miesiącach letnich jest 
tam naprawdę gorąco. To wyprawa całodnio-
wa, trwająca 6-8 godzin lub dłużej. Wymaga 
wygodnych butów, minimum kondycji i  nie 
nadaje się raczej na spacer z małymi dziećmi.

Do Chanii warto polecieć na kilka dni lub 
dłużej. Czas tam mija tak niepostrzeżenie, że 
zawsze chce się tam wracać. 
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CHANIA – A REMARKABLE PLACE 

WE HAVE GOT GREAT NEWS FOR ALL 
PASSENGERS OF POZNAŃ-ŁAWICA 
AIRPORT. ON JUNE 2, 2022 RYANAIR 
WILL START RUNNING FLIGHTS FROM 
POZNAŃ AIRPORT TO CRETE, AND 
MORE PRECISELY TO CHANIA. THIS 
DESTINATION HAS BEEN ENJOYING WELL-
DESERVED POPULARITY FOR YEARS. THE 
GREEK ISLANDS OFFER EVERYTHING 
THAT GUARANTEES A SUCCESSFUL, 
MEMORABLE HOLIDAY.

The flights will be operated twice a week and 
the destination will be Chania International 
Airport (CHQ). The location of this airport, 
less than 20 km away from the island's second 
largest city, allows you to reach the resort of 
choice in a relatively hassle-free manner.

Planning a holiday yourself, especially in 
a  place like Crete, is becoming increasingly 
popular. And rightly so! This largest Greek 
island is not only the capital of the Hellenic 
climate. It is a exceptional place. It does not 
attract tourists with wide beaches with hun-
dreds of umbrellas and kilometres of boule-
vards reverberating with party music until 
early morning. Of course, there are also five-
star resorts, posh clubs and opportunities 
to have a  hot party. But this has a  different 
dimension, not as intrusive as in other Medi-
terranean destinations.

Crete is boutique. Family-oriented and 
romantic. Ideal for children's fun at the aqua-
park, but also for unforgettable moments 
with friends or with a significant other in the 
hot rays of the setting sun.

The west coast of the island, where Chania 
is located, invites you to settle down in a charm-
ing guesthouse or family-run hotel. The hosts of-
fer guests not only traditional Greek hospitality, 
but also a genuine local menu, not available in 
all-inclusive offers of hotel chains. 

Thyme, oregano, feta, tomatoes and an 
abundance of fresh fruit – depending on the 

month of the holiday we may find a harvest of 
figs, peaches, watermelon, grapes or oranges. 
Fish and seafood from the daily catch await 
in the quayside tavernas. Life begins there 
after sunset. The sea, glittering with the light 
reflected from numerous establishments, 
stirs the imagination. The harbour buildings 
remember the times of Byzantium, the Vene-
tian Republic and Ottoman Turkey.

Mornings in Chania are lazy, although it 
would be a waste not to go to one of the sev-
eral sandy beaches, considered to be the 
most beautiful on the island. You can charter 
a  yacht in one of the marinas (prior reser-
vations required) or simply take a dip in the 
warm sea waves. 

One of Crete's biggest attractions is the 
Samaria Gorge. It is located in the hinter-
land of the island, south of Chania. This 
largest gorge in Europe has the status of 
a National Park. The winding, at times, path 
leads among the rocks, cliffs, but also an-
cient buildings and historic temples. When 
planning your trip, remember to bring water 
– It gets really hot in the summer months. 
This is a  all-day trip, lasting 6-8 hours or 
more. It requires comfortable shoes, a modi-
cum of stamina and is unlikely to be suitable 
for walking with young children.

It is worth flying to Chania for at least a few 
days. Time passes there so inconspicuously 
that you always want to come back there. 
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CHORWACKA PULA TO LETNIA 
NOWOŚĆ OD RYANAIR. SŁONECZNA 
POGODA, KRYSTALICZNE MORZE, 
BAŁKAŃSKA KULTURA I PRZEPYSZNA 
KUCHNIA – OD BAJKOWYCH WAKACJI 
NAD SAMYM MORZEM ADRIATYCKIM 
DZIELĄ NAS NIECAŁE DWIE GODZINY 
LOTU. POŁĄCZENIA REALIZOWANE 
DWA RAZY W TYGODNIU WPROST 
Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-
ŁAWICA DOSTĘPNE SĄ JUŻ OD  
3 CZERWCA 2022.

TEKST: MARTA NOWACKA    
ZDJĘCIA: PIXABAY.COM 

Chorwacja to nie tylko Zadar, Split czy 
Dubrownik. Riwiera Pula, położona 

w  południowej części Półwyspu Istryjskiego, 
z  pewnością przypadnie do gustu miłośnikom 
śródziemnomorskich klimatów. Ta niewielka 
kraina posiada wszystkie atuty południowej Eu-
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PULA, ISTRIA I ADRIATYK
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ADRIATIC SEA. THE CONNECTIONS 
CARRIED OUT TWICE A WEEK DIRECTLY 
FROM POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT ARE 
AVAILABLE FROM 3 JUNE 2022.

Croatia is not only Zadar, Split or Dubrovnik. 
The Pula Riviera, located in the southern part of 
the Istrian Peninsula, is sure to appeal to lovers 
of the Mediterranean climate. This small land 
has all the assets of southern Europe – warm 
sea, picturesque coastline, ancient monuments 
and excellent food.

The coast of the Pula Riviera is extremely 
varied. The beaches are mostly made up of 
rocky formations, although some of them also 
have Blue Flag status (Brioni, Histria, Ambrela). 
The area offers excellent conditions for all kinds 
of water sports – a real paradise for lovers of div-
ing, sailing and surfing.

However, Istria is much more than just sun-
shine and glorious beaches stretching along its 
450km coastline – this peninsula can be visited 
all year round. Pula is the best choice as a base, 
not only because of its proximity to the airport, 
although the location of Pula International Air-
port (PUY) just 6 km from the city centre is defi-
nitely a major advantage.

Located on seven hills (Arena, Kaštel, Zaro, 
Sv. Martin, Opatija sv. Mihovila, Mondipola and 

ropy – ciepłe morze, malowniczą linię brzegową, 
starożytne zabytki i pyszne jedzenie.

Wybrzeże Riwiery Pula jest wyjątkowo 
zróżnicowane. Plaże tworzą przeważnie płyty 
skalne, choć niektóre z  nich mają też status 
Błękitnej Flagi (Brioni, Histria, Ambrela). 
Rejon oferuje wyśmienite warunki do upra-
wiania wszelkich rodzajów sportów wodnych 
– to prawdziwy raj dla amatorów nurkowania, 
żeglowania czy surfingu.

Ale Istria to znacznie więcej niż tylko 
słońce i wspaniałe plaże, ciągnące się wzdłuż 
450-kilometrowego wybrzeża – ten półwysep 
można odwiedzać przez cały rok. W roli bazy 
najlepiej sprawdzi się Pula, nie tylko ze wzglę-
du na bliskość lotniska, choć lokalizacja Mię-
dzynarodowego Portu Lotniczego Pula (PUY) 
zaledwie 6 km od centrum miasta jest bez wąt-
pienia dużym atutem.

Położona na siedmiu wzgórzach (Arena, 
Kaštel, Zaro, Sv. Martin, Opatija sv. Mihovila, 
Mondipola i Pra Grande), w południowej części 
półwyspu, jest największym miastem Istrii. 
Choć Pula nie jest jej administracyjną stolicą 
(ten tytuł należy do Pazinu), to z  pewnością 
jest najbardziej znaczącym miastem regionu – 
łączą się tu główne drogi półwyspu, co bardzo 
ułatwia zwiedzanie.

Leżąca nad samym morzem miejscowość, 
gospodarcze i kulturalne centrum Istrii, ma spo-
ro do zaoferowania miłośnikom historii i archi-
tektury. Pula przypadnie do gustu wszystkim lu-
biącym zwiedzać. To tu znajduje się imponujący 
amfiteatr – wspaniała, rzymska Arena z I wieku, 
obecnie miejsce licznych festiwali i koncertów. 
Najbardziej znany spośród nich jest Festiwal 
Filmowy w Puli, który co roku przyciąga kone-
serów sztuki filmowej niemalże z całego świata.

W obrębie ścisłego centrum znaleźć można 
sporo niepowtarzalnych zabytków pochodzą-
cych z czasów rzymskich. Najważniejsze z nich 
znajdują się w niewielkiej odległości, dlatego nie 
ma potrzeby przemieszczania się autem.

Pula to też miasto portowe, o mocno indu-
strialnym charakterze. Jego kontrastowość 
sprawia, że jest szalenie różnorodne i  cie-
kawe. Nadmorska promenada zachęca do 
spacerów, liczne restauracje, bary i  knajpki 
kuszą wybornymi daniami, a wieczorami nie 
sposób się tu nudzić – zarówno starówka, jak 
i marina, tętnią życiem. 
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PULA, ISTRIA AND THE ADRIATIC

CROATIAN PULA IS THE SUMMER 
NOVELTY FROM RYANAIR. SUNNY 
WEATHER, CRYSTAL CLEAR SEA, BALKAN 
CULTURE AND DELICIOUS CUISINE – WE 
ARE LESS THAN TWO HOURS AWAY 
FROM A FABULOUS HOLIDAY BY THE 

Pra Grande), in the southern part of the peninsula, 
it is the largest city in Istria. Although Pula is not 
its administrative capital (this title belongs to Paz-
in), it is certainly the most significant town of the 
region – the main roads of the peninsula connect 
here, which makes it very easy to explore.

The town, situated by the sea, the econom-
ic and cultural centre of Istria, has a lot to offer 
to lovers of history and architecture. Pula will 
appeal to all who like sightseeing. It is here that 
the impressive amphitheater – the magnificent 
Roman Arena from the 1st century, now a venue 
for numerous festivals and concerts. The most fa-
mous of these is the Pula Film Festival, which ev-
ery year attracts connoisseurs of film art almost 
from all over the world.

Within the city centre you will find many 
unique monuments dating back to Roman 
times. The most important ones are located 
within a short distance, so there is no need to 
travel by car.

Pula is also a port city with a strongly in-
dustrial character. Its contrasts make it ex-
tremely diverse and interesting. The seaside 
promenade invites you to take a walk, numer-
ous restaurants, bars and pubs tempt with 
their excellent dishes, and it is impossible to 
get bored in the evenings – both the old town 
and the marina are teeming with life.  

L E T ' S  F L Y 
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TURYSTÓW PRZYCIĄGA NIE TYLKO SŁOŃCE I PLAŻA. W OFERCIE 
WĘGIERSKIEGO PRZEWOŹNIKA WIZZ AIR ZNAJDZIEMY WARTE UWAGI 
POŁĄCZENIE Z WIELKĄ BRYTANIĄ – DO DONCASTER MOŻEMY WYBRAĆ 
SIĘ Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 3 RAZY W TYGODNIU. 
TA NIBY NIEPOZORNA MIEJSCOWOŚĆ, KTÓREJ PRÓŻNO SZUKAĆ 
W RANKINGACH NAJPOPULARNIEJSZYCH DESTYNACJI, SKRYWA W SOBIE 
TYLE TAJEMNIC, ŻE Z PEWNOŚCIĄ ZASKOCZY NIEJEDNEGO MIŁOŚNIKA 
ANGIELSKICH KLIMATÓW.

TEKST: MARTA NOWACKA  ZDJĘCIA: WIKIPEDIA.COM

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

Miasto leżące w  południowym Yorkshire, 
nad rzeką Don, przez mieszkańców nazy-

wane jest pieszczotliwie Donny. Choć dziś trud-

DONCASTER  
– RODZINNE MIASTO ROBIN HOODA

no szukać tu wielkomiejskiego zgiełku, może 
poszczycić się naprawdę długą historią – w cza-
sach rzymskich kończył się tu zasięg Imperium 

Romanum. Wtedy też przebiegał tędy ważny 
trakt komunikacyjny, którym przemierzali kup-
cy, żołnierze i podróżni, oczywiście na koniach.

Zwierzęta te odegrały bardzo istotną rolę 
w historii miasta. Brytyjczykom Doncaster naj-
bardziej kojarzy się właśnie z wyścigami konny-
mi – pierwsze odbyły się tu już na początku XVI 
wieku. Fani tej rozrywki przyjeżdżają tu głównie 
na dwie słynne imprezy: Doncaster Cup – naj-
starszy na świecie sportowy turniej konny, zor-
ganizowany po raz pierwszy w 1766 roku, oraz 10 
lat młodszy St Leger Stakes – najstarszy klasycz-
ny wyścig konny. Współcześnie towarzyszy mu, 
odbywający się we wrześniu, festiwal William 
Hill St Leger Festival, celebrujący historię i kul-
turę miasta.

Międzynarodowe lotnisko Robin Hood Air-
port Doncaster Sheffield (DSA) oddalone jest 
od centrum miasta jedynie o  15 minut jazdy 
samochodem. Nieprzypadkowo nosi ono imię 
słynnego pioniera dobroczynności w rajtuzach, 
który zabierał bogatym i rozdawał biednym. Ro-
bin Hood nie pochodził bowiem z Nottingham, 
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INCONSPICUOUS TOWN, WHICH IS HARD 
TO FIND IN RANKINGS OF THE MOST 
POPULAR DESTINATIONS, HARBOURS SO 
MANY SECRETS THAT IT WILL CERTAINLY 
SURPRISE MANY ENTHUSIASTS OF THE 
ENGLISH CLIMATE.

Situated in South Yorkshire on the River Don, the 
town is affectionately referred to by its residents 
as the Donny. Although it is hard to find the hus-
tle and bustle of the city today, it does have a long 
history – in Roman times it was the border of the 
Roman Empire. Back then, it was an important 
transport route for merchants, soldiers and trav-
ellers, on horseback of course. 

These animals have played a very important 
role in the history of the city. For the British, Don-
caster is best known for its horse races, the first 
of which were held here in the early 16th century. 
Fans of this entertainment come here mainly 
for two famous events: The Doncaster Cup – the 
world's oldest horse racing tournament, first held 
in 1766, and the 10-year younger St Leger Stakes 
– the oldest classic horse race. In modern times it 
is accompanied in September by the William Hill 
St Leger Festival, which celebrates the history 
and culture of the town.

Robin Hood International Airport Doncaster 
Sheffield (DSA) is only a 15 minute drive from the 
city centre. It is no coincidence that it is named 
after the famous pioneer of charity in tights, who 
took from the rich and gave to the poor. Robin 
Hood did not come from Nottingham, with which 
he is commonly associated, but from Barnsdales – 
today's district of Doncaster, as the ballad A Gest 
of Robyn Hode, dating from around 1500, has it.

In a  city with such a  centuries-old history, 
there is no shortage of monuments. One of the 
oldest cultural landmarks is Doncaster Minster, 
dating from the 12th century. The majestic Conis-
brough Castle is an example of medieval Norman 
architecture, with its tower overlooking the for-
mer city centre. Doncaster Museum is also worth 
a visit, with its extensive collections dating back to 
Roman times.

Yorkshire is called by many the most beauti-
ful region of England. It is a picture-perfect area, 
full of mysterious woods and picturesque moors. 
Hikers will enjoy the Yorkshire Wildlife Park, 
where you can meet animals from around 70 
species, including tigers, lions, polar bears and 
lemurs. The Potteric Carr Nature Reserve, just 
3 km from Doncaster city centre, is home to 150 
species of birds and 28 species of butterflies.  

z  którym jest powszechnie kojarzony, ale wła-
śnie z Barnsdales – dzisiejszej dzielnicy Donca-
ster, jak podaje ballada A Gest of Robyn Hode, 
datowana na ok. 1500 rok.

W  mieście o  tak wielowiekowej historii 
nie może też zabraknąć zabytków. Jednym 
z  najstarszych pomników kultury jest katedra 
Doncaster Minster z XII wieku. Monumentalny 
zamek Conisbrough to przykład średniowiecz-
nej architektury w stylu normandzkim – z jego 
wieży rozciąga się widok na dawne centrum 
miasta. Warte uwagi jest także muzeum Donca-
ster Museum z bogatymi zbiorami, datowanymi 
na czasy rzymskie.

Yorkshire przez wielu nazywane jest naj-
piękniejszym regionem Anglii. To bardzo wido-
kowa okolica, pełna tajemniczych lasów i  ma-
lowniczych wrzosowisk. Miłośnicy pieszych 
wycieczek miło spędzą czas w  parku przyrod-
niczym Yorkshire Wildlife Park, w którym moż-
na spotkać zwierzęta z ok. 70 gatunków, m.in. 
tygrysy, lwy, niedźwiedzie polarne czy lemury. 
Z  kolei w  rezerwacie przyrody Potteric Carr, 
który znajduje się w odległości zaledwie 3 km od 
centrum Doncaster, żyje 150 gatunków ptaków 
i 28 gatunków motyli. 

  IN ENGLISH

DONCASTER – ROBIN HOOD’S 
HOMETOWN

TOURISTS ARE ATTRACTED NOT ONLY 
BY THE SUN AND THE BEACH. THE OFFER 
OF THE HUNGARIAN CARRIER WIZZ AIR 
INCLUDES A NOTEWORTHY ROUTE TO 
GREAT BRITAIN – WE CAN TRAVEL TO 
DONCASTER FROM POZNAŃ-ŁAWICA 
AIRPORT 3 TIMES A WEEK. THIS SEEMINGLY 



tradycję – w  tym roku będzie miała miejsce 
jubileuszowa XX edycja.
Szczegóły: www.pyrkon.pl

WARTO ZOBACZYĆ!
Co za małpa, proszę pana!
Dzikie małpy i  niedźwiedzie, kolorowe ptaki, 
ale też domowe jamniki – wszystkie pilnowane 
przez Duńską Straż Królewską. Brzmi jak sen? 
Nie! To pokaz prac projektanta, Kay’a Bojesena, 
który razem z  Arne Jacobsenem, Poulem Hen-
ningsenem i Finnem Juhlem tworzył podstawy 
cenionego dziś na całym świecie duńskiego 
designu. Drewniane zabawki Kay’a  Bojesena, 
tworzone od lat 30. XX w., charakteryzują się 
trwałością, prostą formą i  brakiem dekoracji – 
cechami, które pasowały do nowego, bardziej 
demokratycznego stylu życia. Wpisują się też 
w  postrzeganie XX w. jako „stulecia dziecka” 
oraz nowe spojrzenie na metody wychowawcze. 
Ta misja trwa do dziś, dlatego na pokazie zoba-
czymy też baśniowego słowika oraz pasterkę 
i  kominiarczyka, które powstały we współpra-
cy z  Muzeum Hansa Christiana Andersena 
w Odense – H.C. Andersens Hus.

Pokaz duńskich ikon designu Kay’a Bojesena 
można oglądać w  Muzeum Sztuk Użytkowych 
w Zamku Królewskim w Poznaniu do 31 lipca br. 
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POZNAŃ INVITES 
MAY / JUNE

ETHNO PORT POZNAŃ 2022
10-12.06.2022 | ZAMEK Culture Centre
Once again during the ETHNO PORT Festival 
we will listen to the world together. A  world 
which is changing dynamically, faster and deep-
er, in a  direction which arouses anxiety and 
a  feeling of helplessness. The pandemic, the 
war in Ukraine with its local and global conse-
quences, the irrevocably approaching climate 
catastrophe – these are not optimistic.

We would like to invite you to meet and 
spend time together, despite the many adversi-

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

ETHNO PORT POZNAŃ 2022
10-12.06.2022 | Centrum Kultury 
ZAMEK
Po raz kolejny podczas Festiwalu ETHNO PORT 
wspólnie wsłuchamy się w  świat. Ten, który 
dynamicznie się zmienia, coraz szybciej i  głę-
biej, w kierunku budzącym niepokój i poczucie 
bezradności. Pandemia, wojna w Ukrainie z jej 
lokalnymi i  globalnymi konsekwencjami, nad-
chodząca nieodwołalnie katastrofa klimatyczna 

– nie nastrajają optymistycznie.
Chcemy zaprosić Was do spotkania i wspól-

nego spędzenia czasu, pomimo wielu przeciw-
ności, jakie stawia nam wszystkim los, z okrut-
ną wojną na czele. Potrzebne są nam nadzieja, 
wytchnienie i ukojenie. Trzy festiwalowe dni na 
pewno będą czasem wspólnej fascynacji pięk-
nem i harmonią. 

Na dwóch festiwalowych scenach usłyszymy 
artystów pochodzących z  różnych zakątków 
świata, a wśród nich specjalne miejsce zarezer-
wowaliśmy dla muzyków z Ukrainy. 
Szczegóły: www.ethnoport.pl

PYRKON FESTIWAL 
FANTASTYKI
17-19.06.2022 | MTP
Pyrkon to przede wszystkim ludzie – fani fanta-
styki, twórcy, producenci, wystawcy i… Ty, po-
nieważ Pyrkon to fantastyczne miejsce spotkań. 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

Liczba uczestników festiwalu jest ogromna – od 
600 osób w roku 2000 do ponad 52 000 w roku 
2019! W najbliższej edycji do ich dyspozycji bę-
dzie ponad 14 000 m2 powierzchni wystawien-
niczej z książkami, komiksami, odzieżą, gadże-
tami i wszystkim, co kochają geeki.

Pyrkon to bogactwo wyboru i wydarzenia 
pełne różnorodności – dziesiątki sal wypeł-
nionych warsztatami, wykładami, wystawami, 
konkursami i pokazami cosplay, a strefa dzie-
cięca to jedno z tych magicznych miejsc, gdzie 
bawi się każdy – od najmłodszych do najstar-
szych uczestników. Festiwal posiada bogatą 

POZNAŃ ZAPRASZA
MAJ / CZERWIEC

8 0 – 8 1 L E T ' S  L O O K  A R O U N D
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ties that fate throws at us all, with the cruel war 
at the forefront. We need hope, respite and so-
lace. The three festival days will surely be a time 
of shared fascination with beauty and harmony.

On the two festival stages we will hear art-
ists from all over the world, and among them 
we have reserved a special place for musicians 
from Ukraine.
More info: www.ethnoport.pl

PYRKON FESTIVAL OF FANTASY
17-19.06.2022 | MTP
Pyrkon is all about people – fantasy fans, cre-
ators, producers, exhibitors and... you, because 
Pyrkon is a fantastic meeting place. The number 
of festival attendees is huge – from 600 people 
in 2000 to over 52,000 in 2019! In the upcoming 
edition there will be over 14,000 m2 of exhibi-
tion space at their disposal with books, comics, 
clothing, gadgets and everything that geeks love.

Pyrkon is a multitude of choices and events 
full of variety – dozens of rooms filled with work-
shops, lectures, exhibitions, competitions and 

UWAGA: ARCYDZIEŁO!
ATTENTION: A MASTERPIECE! 

cosplay shows, and the children's zone is one of 
those magical places where everyone – from the 
youngest to the oldest participants – has their 
fun. The festival has a rich tradition – this year 
will mark the 20th jubilee edition.
More info: www.pyrkon.pl

WORTH SEEING!
What a monkey, sir!
Wild monkeys and bears, colourful birds, 
but also domestic dachshunds – all guard-
ed by the Danish Royal Guard. Sounds like 
a dream? It is not! This is a display of the work 
of designer Kay Bojesen, who together with 
Arne Jacobsen, Poul Henningsen and Finn 
Juhl laid the foundations for the Danish de-
sign that is acclaimed around the world today. 
Kay Bojesen's wooden toys, created from the 
1930s onwards, are known for their durability, 
simple form and lack of decoration – quali-
ties that suited the new, more democratic life-
style. They also fit in with the perception of 
the 20th century as the "century of the child" 

WOJCIECH GERSON,  
KRAJOBRAZ TATRZAŃSKI  
(WYSCHNIĘTY POTOK W TATRACH), 1893,  

OLEJ NA PŁÓTNIE

Zanim letnie wędrówki zawiodą nas w  Tatry, 

zobaczmy obraz Wojciecha Gersona Wy-

schnięty potok w Tatrach w poznańskim Mu-

zeum Narodowym.

W  Tatry jeździł Gerson corocznie prawie, 

latem, pomiędzy rokiem 1885 a 1900. Jeżeli nie 

mógł jechać na całe lato, wpadał choć na trzy, 

cztery tygodnie. Bez Tatr żyć nie mógł, tęsknił 

do nich i  witał zawsze jednakim zachwytem 

i radością – wspomina córka artysty.

Obrazy z ostatnich 15 lat życia artysty zdają 

się być tymi najpiękniejszymi. To w nich Gerson 

wzmacnia dramatyczne efekty wysokogórskich 

pejzaży szorstką fakturą kładzionej szpachlą 

farby. Widać to wyraźnie w  poznańskim Krajo-

brazie tatrzańskim. Realistycznie malowane 

elementy pejzażu: skały i  kamienie, powalone 

drzewa, przybliżają twórczość Gersona do ob-

razów francuskiego przedstawiciela realizmu – 

Gustava Courbeta. Co ciekawe, Gerson obrazy 

olejne z widokiem Tatr malował w warszawskiej 

pracowni, opierając się na własnej pamięci i wy-

konanych w górach szkicach!

and a  new outlook on educational methods. 
This mission carries on to this day, which 
is why the show will also feature a  fairytale 
nightingale and a  shepherdess and chimney 
sweeper, which were created in collaboration 
with the Hans Christian Andersen Museum in 
Odense – H.C. Andersens Hus.

Kay Bojesen's show of Danish design icons 
can be seen at the Museum of Applied Arts in the 
Royal Castle in Poznań until 31 July this year.

  IN ENGLISH

WOJCIECH GERSON, TATRA LANDSCAPE  
(A DRY BROOK IN THE TATRAS), 1893, OIL ON CANVAS

Before summer hikes take us to the Tatra Mountains, 

let's see Wojciech Gerson's painting A Dry Brook in 

the Tatras in the National Museum in Poznań.

Gerson would go to the Tatra Mountains almost 

every year, in summer, between 1885 and 1900. If he 

was unable to go for the whole summer, he would go 

ther for at least three or four weeks. He could not live 

without the Tatra Mountains, he longed for them 

and always looked at them with the same delight 

and joy – the artist's daughter recalls.

The paintings from the last 15 years of the 

artist's life seem to be the most beautiful ones. 

In Gerson's paintings, the dramatic effects of 

high mountain landscapes are enhanced by the 

rough texture of paint applied with a  spatula. 

This is clearly visible in Landscape of the Ta-

tra Mountains. Realistically painted elements 

of the landscape: rocks and stones, fallen trees, 

bring Gerson's work closer to the paintings of 

the French representative of realism – Gustav 

Courbet. Interestingly, Gerson painted his oil 

paintings of the Tatra Mountains in his Warsaw 

studio, relying on his own memory and sketches 

made in the mountains! 
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The Jury is rating the level of this year's edi-
tion extremely highly. - Having listened to the 
young violinists, I am very impressed by the 
exceptionally high general level, and above 
all by the participation of a  group of out-
standing musical personalities. The compe-
tition is going to be really exciting, concluded 
the President, Augustin Dumay.

Organised since 1935 and ranked among 
the oldest and most prestigious violin events 
in the world, the Wieniawski Competition cul-
tivates the memory of the outstanding violin-
ist and composer.

- We cultivate the memory of the Compe-
tition every day – after all, Wieniawski wel-
comes guests from all over the world, among 
others as the patron of Poznań Airport, and 
the City of Poznań, as a  regular sponsor of 
the activities of the Henryk Wieniawski Mu-
sical Society, supports numerous events 
devoted to his person and work. All the more 
warmly we wish to invite you to the capital of 
Greater Poland in October, says Jędrzej Solar-
ski, Deputy Mayor of the Town of Poznań.

Organised by Henryk Wieniawski Musical 
Society of Poznań in collaboration with Na-
tional Institute of Music and Dance, the event 
is co-funded by the Ministry of Culture and 
National Heritage, with financial assistance 
from the Municipality of Poznań and Self-gov-
ernment of the Greater Poland Voivodship.
www.competition.wieniawski.com  

Poziom tegorocznej edycji Jury ocenia nie-
zwykle wysoko. - Po wysłuchaniu młodych 

skrzypków jestem pod wielkim wrażeniem 
wyjątkowo wysokiego poziomu ogólnego, 
a przede wszystkim faktu pojawienia się gru-
py wybitnych muzycznych osobowości. Kon-
kurs zapowiada się naprawdę emocjonująco 

– podsumował rundę preselekcyjną Przewodni-
czący, Augustin Dumay.

Organizowane od 1935 r. Konkursy Wie-
niawskiego, jedne z najstarszych i najbardziej 
prestiżowych na świecie, kultywują pamięć 
o wybitnym skrzypku i kompozytorze.

- Pamięć o  Konkursie utrwalamy na co 
dzień – wszak Wieniawski wita gości z  ca-
łego świata m.in. jako patron poznańskiego 
portu lotniczego, a Miasto Poznań jako stały 
mecenas działalności Towarzystwa Mu-
zycznego im. H. Wieniawskiego wspiera licz-
ne działania wokół jego osoby i  twórczości. 
Tym serdeczniej zapraszamy w  październi-
ku do stolicy Wielkopolski – mówi Jędrzej So-
larski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Konkurs organizowany jest przez Towarzy-
stwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w  Pozna-
niu, we współpracy z  Narodowym Instytutem 
Muzyki i  Tańca ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie dofinan-
sowano ze środków budżetowych Miasta Pozna-
nia i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
www.competition.wieniawski.com 

  IN ENGLISH

FORTY-ONE VIOLINISTS 
QUALIFY FOR THE WIENIAWSKI 
COMPETITION!

AMONG THE VIOLINISTS QUALIFIED 
FOR THE COMPETITION BY THE PRE-
SELECTION JURY WERE: SEVEN GERMANS, 
SEVEN POLES, SIX AMERICANS, FIVE 
KOREANS, FOUR JAPANESE, THREE 
CHINESE AND REPRESENTATIVES FROM 
AUSTRIA, THE NETHERLANDS, FRANCE, 
KAZAKHSTAN AND SWITZERLAND.

41 SKRZYPKÓW 
ZAKWALIFIKOWANYCH DO 
KONKURSU WIENIAWSKIEGO!

WŚRÓD SKRZYPACZEK I SKRZYPKÓW, ZAKWALIFIKOWANYCH DO 
KONKURSU PRZEZ JURY PRESELEKCYJNE, ZNALAZŁO SIĘ: 7 NIEMCÓW, 
7 POLAKÓW, 6 AMERYKANÓW, 5 KOREAŃCZYKÓW, 4 JAPOŃCZYKÓW, 
3 CHIŃCZYKÓW ORAZ REPREZENTANCI AUSTRII, NIDERLANDÓW, 
FRANCJI, KAZACHSTANU I SZWAJCARII.

TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA   
ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE
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Boeing 787-8 Dreamliner LOT Polish Airlines, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)

SPOTTERZY  
SPOTTERS

Boeing 737-82R Corendon Airlines TC-TJR, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters) Airbus A320-251N Sky Express SX-TEC, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

 Boeing 737-800 Ryanair (Buzz), fot./photo: Adam Stopa (Poznań Airport 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
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www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com
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www.wizzair.com
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(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

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

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala  nowość / new

Kharkiv  nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

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

(BHX)

(KUT)

(TGD)

(BVA)

(PFO)

(TGD)

lotniska?*

Where Can You Fly 
*

(BHX)

(HEL)

(MAN)

(CRL)

(ORK)

(CHQ)

(CHQ)

(CFU)

(ZAD)
(PUY)

(CIA)

(CAG)

(PMI)

(GRO)

(ARN)

(LBA)

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



  Zadar (ZAD) 

   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)

  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)

  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.

  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  

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

WYKAZ REGULARNYCH POŁĄCZEŃ LOTNICZYCH Z PORTU LOTNICZEGO 
POZNAŃ-ŁAWICA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY NA ROK 2022
LIST OF REGULAR AIR CONNECTIONS FROM THE AIRPORT POZNAŃ-ŁAWICA SALE FOR 2022

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

  Helsinki (HEL)
www.ryanair.com

    Manchester (MAN) 
www.ryanair.com

  Bruksela - Charleroi (CRL) 
www.ryanair.com

    Cork (ORK) 
www.ryanair.com

  Alicante (ALC)
www.ryanair.com

  Amsterdam (AMS) 
www.klm.com

  Amman (AMM) 
www.ryanair.com

  Pula (PUY)
www.ryanair.com

www.ryanair.com

  Chania (CHQ) NOWY!
www.ryanair.com

  Korfu (CFU) 
www.ryanair.com

  Paryż Beauvais (BVA) Paris Beauvais

www.ryanair.com

(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)
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(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
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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
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www.lufthansa.com
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  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) 
www.ryanair.com

  Barcelona (GRO)
www.ryanair.com

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. !

  Tel Awiw (TLV) 
www.ryanair.com



(POZ)

 

(DBV)

(RMF)

(CHQ)

(KGS)

(AGP)

(CFU)

(HER)
(RHO)

(ZTH)

(TFS)

(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 
*

(HRG)

(TIA)
(POP)

(TGD) (VAR)
(BOJ)

(FUE)

(MAH)
(PMI)

(SKG)

(EFL)

(CUN)

(DJE)

(ADB)
(BJV)

(DLM) (AYT)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 
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(PFO)

(SMI)

(LPA)

(GRO)

(BCN)

(NBE)

(FNC)

(DXB)

(BKK)

(VRA)

(PUJ)

(LCA)

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

(ZNZ)

(MIR)



POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)
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Faro (FAO)
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Monastry (MIR) 
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Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

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

Barcelona (BCN) 

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)
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Djerba (DJE) 
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WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Enfidha (NBE)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

PORTUGALIA/PORTUGAL:

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

 (HER)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Pafos (PFO)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Warna (VAR) 

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

CZARNOGÓRA
/MONTENEGRO:

Podgorica (TGD) 

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

DOMINIKANA/ 
DOMINICAN REPUBLIC:

Puerto Plata (POP) 
nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Hurghada (HRG)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Kefalonia (EFL)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Saloniki (SKG)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Fuerteventura (FUE)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Teneryfa (TFS)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Minorka (MAH)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Palma (PMI)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

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:

Izmir (ADB) 

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

Dalaman (DLM) 

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

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.

Samos (SMI) 
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.

Gerona (GRO) 

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.

Gran Canaria (LPA) 

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.

Madera (FNC)

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.

Larnaca (LCA)

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.

Punta Cana (PUJ) 

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

VARADERO (VRA) 
nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

KUBA /CUBA:

Bangkok (BKK) 
nowość / new

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

TAJLANDIA/THAILAND:

Dubaj (DXB) 
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.

ZJEDNOCZONE 
EMIRATY ARABSKIE 
/ UNITED ARAB EMIRATES:

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. !

Monastir (MIR) 
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.

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/TANZANIA:



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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