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Jakub Wejkszner Spotykamy się dzisiaj za sprawą
Netflixa i „Gier rodzinnych”. Moje wrażenia po
obejrzeniu trailera były takie, że to może być kupa.
I zastanawiam się czy ty też tak pomyślałeś? Że to
może być kolejna, zwykła komedia romantyczna.
Bartek Gelner Nie zastanawiałem się, bo zawszę biorę pod

:

uwagę obsadę i inne osoby, które oprócz mnie będą brały udział w produkcji. I tym, co zachęciło mnie do wzięcia
udziału w tym projekcie byli Eliza Rycembel, Iza Kuna,
Agnieszka Suchora, Paweł Deląg, Edyta Olszówka, Marcin Korcz. Jeżeli słyszysz te nazwiska i wiesz, że będą brały w tym udział, to czujesz się zachęcony. Zastanawiałem
się, jak Łukasz Ostalski i Mikołaj Łebkowski, czyli reżyser
i operator ugryzą temat wydarzeń, które miały miejsce
w ciągu siedmiu, ośmiu miesięcy. Super im się to udało.

U WA ŻA M, ŻE TEN SER I A L ,
W DOBRY M TEGO SŁOWA
Z NACZEN I U, J EST PR Z YJ EM N Y
I LEK K I. M A DOBRY
PLOT FA BU L A R N Y, J EST
BA R DZO DOBRY MON TA Ż,
ZDJ ĘCI A I M UZ Y K A.

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

Mnie się ten serial bardzo podoba w obrazku. Uważam, że
jest bardzo dobrze zrealizowany i “idzie się” za tą historią.
Gdy zaczynasz projekt nie wiesz, czy to się uda czy nie.
Możesz świetnie zagrać, a cała reszta będzie kupą. I odwrotnie, bo możesz zagrać strasznie, a później na montażu
może się okazać, że nie jest aż tak źle. Wcześniej nie pracowałem z Łukaszem, ale bardzo dobrze się dogadaliśmy, on
miał super pomysł na ten serial. Nigdzie nie możesz zaczynać pracy z takim nastawieniem, że to chyba będzie kupa,
tylko robisz wszystko, żeby to było zajebiste.
Może to zabrzmi dziwnie, ale ja byłem bardzo
wkręcony w to, kto jest ojcem dziecka. To jest dla
mnie nienaturalne, bo ja zazwyczaj nie oglądam
takich rzeczy, ale tutaj zostało to poprowadzone
w bardzo ciekawy sposób.

Scenariusz, który napisała pani Pilaszewska jest naprawdę dobry i te cliffhangery, które nie zawsze w polskich produkcjach wychodzą tak jakbyśmy chcieli sprawiły, że naprawdę chce ci się dalej oglądać. To
zostało bardzo ciekawie zrealizowane. Ja jestem z tego
serialu bardzo dumny.
Jeśli chodzi o samą fabułę, to ona jest o tyle ciekawa, że
pokazuje taką pigułkę polskiej rodziny. Rodziny, która
w polskim serialu nie jest aż tak często pokazywana.

Zdaję sobie sprawę, że rodzina zaprezentowana w serialu to jest raczej wielkomiejski przykład klasy średniej natomiast ich problemy są realne. Serial prezentuję wersję “na bogato”, ale też z emocjami i relacjami
międzyludzkimi. Jest tam na przykład wkurzający ojciec, który ma swoja firmę. Jest ostry i ostrzy też swojego syna, nie chce dać mu wolności. Z drugiej strony
syn – postać grana przez mnie – trochę z wygody idzie
w ślady ojca, czyli na medycynę. Mam wrażenie, że takie sytuacje też są bardzo częste. Dzieci lekarzy czy
prawników wchodzą w to samo i mają na to swój pomysł, albo wręcz przeciwnie – są tym znudzone.
Według mnie ten serial jest taki ciekawy, bo łączy
w sobie dwie rzeczy. Komentarz społeczny, który nie
jest komentarzem politycznym. To nie jest tak, że ci
ludzie żyją tematami, które ciągle widzimy w telewizji.
To często są problemy telewizyjne, oddalone od nas.
Natomiast ten serial wchodzi tam, gdzie ludzie są
najczęściej. W kalkę codzienności która – wydaje mi
się – nie jest zagospodarowana we współczesnym kinie.
Szczególnie w Polsce.

Problematyczna w serialu na pewno okazuje się ciąża. Bo
ciąża jest problematyczna dla kobiet w szczególności, ale
pewnie dla mężczyzn też. Bo stresują się na przykład tym,
czy to jest na pewno ich dziecko, jeśli partnerka miała kilku partnerów seksualnych. W „Grach rodzinnych” właśnie taka sytuacja ma miejsce. Przez wszystkie 8 odcinków zastanawiamy się, czyje to jest dziecko. Uważam, że
ten serial, w dobrym tego słowa znaczeniu, jest przyjemny
i lekki. Ma dobry plot fabularny, jest bardzo dobry montaż,
zdjęcia i muzyka. Wszyscy doskonale odnaleźli się w swoich rolach. Mam wrażenie że dogadaliśmy się z Piotrkiem
Packiem, Elizą Rycembel, Gosią Mikołajczyk. Wszyscy ci
aktorzy mieli swój pomysł na te postaci i to bardzo dobrze
zażarło. Jest to serial, w którym można siebie zobaczyć,

WOLNOŚĆ!
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MATERIAŁ
ZREALIZOWANY
we współpracy z NETFLIX

C Z WÓ R K A LU DZ I Z T E O R E T YC Z N I E
DWÓ C H RÓŻ N YC H Ś W I AT ÓW,
KTÓR Z Y M USZĄ Z NA LEŹĆ
WS P Ó L N Y T E M AT D O ROZ M OW Y.
T O J E S T A B S U R DA L N E .
bo mamy sytuacje organizowania wesela,
ślubu, rodziców w tym wszystkim. Zawsze
mnie to zastanawia – gdy jesteś w relacji
partnerskiej, poznajesz drugą stronę rodziny i z założenia musisz tę rodzinę polubić.
Często jest też tak, że ci rodzice muszą polubić rodziców partnera swojego dziecka.
Czwórka ludzi z teoretycznie dwóch różnych światów, którzy muszą znaleźć wspólny temat do rozmowy. To jest absurdalne.
Powinniśmy się cieszyć tym, że w ogóle
dwójka ludzi dogaduje się na wielu poziomach ze sobą i chce nawiązać relacje. I nie
dokładajmy do tego jakiegoś obowiązku,
że babcia z inną babcia muszą koniecznie
się polubić i trzeba je usadzić przy jednym

stoliku na weselu. Najczęściej to jednak nie
wychodzi, więc wydaje mi się, że w tym tkwi
super motyw poruszony w serialu.
W takich sytuacjach ciężko poznać
drugiego człowieka. Nie wyskoczysz
z teściową na piwo.

Dokładnie, można do niej pojechać na weekend czy święta, ale z drugiej strony ten karp
zawsze będzie smakował inaczej, no i zaczynają się problemy. Ja mam tak w życiu prywatnym, że gdy jestem w jakiejś relacji, to nie
mam ciśnienia, żeby poznawać rodzinę drugiej strony. Nie dlatego, że z założenia się czegoś obawiam, tylko niekoniecznie oni muszą
się odnaleźć w mojej energii, a ja w ich.

Z drugiej strony to jest dla nas naturalne,
przynajmniej historycznie, że łączą się rody
pokoleniowe. To jest w nas zakorzenione.

Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach próbujemy swoje życie budować na nowo.
Masz wolnościowe podejście do życia?

Ja mam bardzo wolnościowe podejście do
życia. Raz zostałem na święta w Warszawie, spędzałem je poza domem rodzinnym
i funkcjonowałem w swoim rytmie, to było
bardzo ciekawe doświadczenie. I nawiązując do serialu, tam nie ma przestrzeni na własny timing. Tam wszystko jest
jakieś wymuszone - np. jak jest dziecko,
to musi być ślub i tak dalej. W „Grach rodzinnych” jest ciekawy wątek księdza i siostry Beatrycze. Bardzo dużo delikatnych,
świetnie zagranych smaczków. Dominika
Kluźniak z Czarkiem Kosińskim zagrali
to wybitnie, próbując dyskutować o emocjach w kościele.
Niezależnie od tego jakie mamy podejście
– tradycjonalistyczne czy nowoczesne –
w tym serialu wszystko jest przedstawione
w zjadliwy sposób. Nie ma tam żadnej
oceny zachowań.

WOLNOŚĆ!

Bardzo dobrze powiedziane, ten serial nie ocenia. Niech
pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie ma czegoś na sumieniu. Możemy znaleźć własnego bohatera. Wszystkie
wątki z każdym kolejnym odcinkiem dobudowują piętro
kolejnej możliwości, kolejnej perspektywy, zobaczenia tej
konkretnej sytuacji. Mnie się to bardzo podoba.. W dzisiejszych czasach, przy polaryzacji społeczeństwa, rzucanie
jakiś tez serialu, że ci są dobrzy, a ci są źli nie jest dobre, bo
już nikt nie ma na to siły.
Porozmawiajmy o twojej postaci, która jest bardzo
ciekawa. Jest bananowym dzieckiem, ma typowo

roszczeniowe podejście do swoich rodziców, ale
jednocześnie ma stronę wrażliwca. Jest trochę takim
małym chłopcem, który nie mógł do końca dorosnąć.

Z jednej strony on jest pod kloszem – ma piękny dom, dużo
pieniędzy, ale z drugiej strony ten wewnętrzny i cichy rozłam rodziny wzbudza wątpliwości, czy nie lepiej jednak
mieszkać na 50 metrach z rodzicami, którzy jednak nie
kłócą się przez cały czas. Mam wrażenie, że mój bohater
i jego rodzina to ludzie wyrzuci z emocji w stosunku do
siebie . Nic do siebie nie czują, ale jest im tak wygodnie –
to są trochę takie wiecznie trwające prowizoria. Dla gościa, który wychowuje się w takim systemie musi to być
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kompletnie destrukcyjne. Myślę, że dlatego pojawiają się
używki, problemy z emocjonalnością, miłości na jedną
noc. To było bardzo interesujące, wcielić się wtak wielowymiarowąpostać. Jestem bardzo dumny ze sceny do
muzyki Rammstain, to było apogeum frustracji. Janek
jest bardzo złożony i wrażliwy, wpadł w jakąś czarną dziurę. Poszedł na medycynę, bo myślał, że tak będzie łatwiej,
trochę machnął ręka na swoje życie i mam wrażenie, że
obudził się po czasie. Niektórzy ludzie stwierdzają, że
chcą zmienić swoją ścieżkę, zburzyć to co mają i zacząć od
nowa, bo rzeczywistość w której funkcjonują jest niewygodna. Ale Janek nie ma w sobie na tyle siły, żeby to zostawić. Niestety poszczególnym jednostkom z tego pokolenia
brakuje odwagi czy też siły, aby wyjść z tego systemu, który totalnie ich wciąga i najprawdopodobniej przemieli.
A jakbyś miał powiedzieć coś dobrego o systemie?

Przyszło nam żyć w bardzo dobrych czasach. Miasto w którym funkcjonuję się rozwija, widzę jak to wszystko rośnie.
Nie wchodząc w politykę – nie jest źle.
„Gry rodzinne" już 31 sierpnia wchodzą na platformę.

Z czystym sumieniem mogę zaprosić na serial ze swoim udziałem.
Ten serial jest naprawdę bardzo dobry.
ENGLISH

BARTEK GELNER: FREEDOM!
Jakub Wejkszner: We’re here because of Netflix and the
new series - “Family Games”. My first impression after
watching the trailer was - this could be crap. I wonder
if you thought the same? That it could be just another
plain romantic comedy?
Bartek Gelner I’ve never thought about it because

:

N IESTET Y POSZCZEGÓL N Y M
J E D N O S T KO M Z T E G O
P O KO L E N I A B R A K UJ E
O DWAGI C Z Y T E Ż S I ŁY,
A BY W YJ Ś Ć Z T E G O
S Y S T E M U, K T Ó RY
T O TA L N I E I C H WC I ĄG A
I N A J PR AW D O P O D O B N I E J
PR Z E M I E L I .
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

I always think about the cast and other people that will
participate in the production when choosing the role.
What convinced me was the fact that all these actors
participated in it: Eliza Rycembel, Iza Kuna, Agnieszka
Suchora, Paweł Deląg, Edyta Olszówka, Marcin Korcz.
When you hear those names you know that it will be
great. I was wondering how Łukasz Ostalski and Mikołaj
Łebkowski - the director and operator, will take on those
events that took place during 7-8 months. It was really
good. I really like how this show looks. I think it’s very well
produced and you like “go” with this story. When you start
the project you never know if it will click or not. You can
play it greatly and all the rest will be crap. And the other
way as well, you can do a horrible job, and then, during the
montage - it will come out great. I’ve never worked with
Łukasz before but we had a great vibe, he had a great idea
for this show too. You can’t start working with that kind of
attitude like - well, it will be crap, you just do everything
to make it great.
It may sound weird but I was so into the story of who
the father is. It’s unnatural for me because I usually don’t
watch this genre but this was really well put together.

Script was written by Agnieszka Pilaszewska and it’s very
well done. Those cliffhangers that are not as great in many
Polish productions made it so that you really wanted to

Leonardo Royal Warsaw

COMFORTABLE
HOTEL
for city breaks & for business

LEOnARdO ROyAL WARsAW
ul. Grzybowska 45 | 00-844 Warszawa | Poland
Tel: 022 278 88 88, info.royalwarsaw@leonardo-hotels.com
www.leonardo-hotels.com
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F O U R PE O PL E
W HO A R E
T H E O R E T I C A L LY
F RO M C O M PL E T E LY
DIFFER EN T
WO R L D S , H AV E T O
FI N D A COM MON
C O N V E R SAT I O N
T O PI C . I T’ S
A B S U R D.

away from us. Where this show gets in is
the place where people spend the most time.
In the everyday life where, in my opinion, is
not as well inhabited in Polish cinema as it
could have been.

watch it again and again. It was really well
done. I am very proud of this show.
When it comes to the plot itself, it’s really
interesting because it shows a Polish family
in a nutshell. That family in many Polish
productions is not shown.

I am well aware that the family in this
production is rather a big-city middle-class
kind of concept although - their problems
are real. It shows you the “rich” version of
everything, with emotions and relationships
with people. There is an annoying father with
a company. He’s tough and he wants his son to
be tough, he doesn’t want to give him freedom.

On the other hand - there is a son, my character,
who, because of the convenience, follows his
father’s footsteps which is - medicine. I feel like
that kind of situation happens often. Doctors
and lawyers’ children many times go into the
same field as their parents and have their own
way of thinking about it or are bored by it on
the other hand.
For me, it was interesting because it
combined two things in it. The social
commentary that is not a political
commentary. It’s not like that, people don’t
live the topics we see on the TV. Those are
more often than not only TV problems, far

The most problematic thing in this show is
definitely the pregnancy. Because pregnancy
is a problem for women in particular but for
men as well. Because they are stressed with the
“is this my child question” when their partner
had many sexual interactions with different
people. It’s in this show as well. Throughout
all of the 8 episodes, we wonder whose child
is it. I think that this show is comfortable and
light - but in a good way. It has a good plot, good
montage, music, and photography. Everyone
is great at what they do. I have this feeling that
me, Piotr Pacek, Eliza Rycembel, and Gosia
Mikołajczyk had a lot of fun together. All these
actors had some ideas about those characters
and it went really well. It’s a show in which you
can see yourself because there is organizing
the wedding and parents in all of that. It always
wonders me - when you’re in a relationship,
you get to meet the other side of the family
and you have to like them. It’s more often
than not that those parents have to marry the
parents of their own child. Four people who
are theoretically from completely different
worlds, have to find a common conversation
topic. It’s absurd. We have to be happy that two
people got together on many levels and want to
build a relationship. Let’s not add some kind of
obligation that grandmas have to like each
other and have to sit at the same table at the
wedding. It usually does not work so I think
that it’s a very cool motif in this series.
Thanks for the conversation.

Thank you!

Jakość,

która robi wrażenie
Quality that makes an impression
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ELIZA RYCEMBEL:

KT O R
ST WO

TO TEZ PRAC A
TEKST Anna Tatarska ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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Anna Tatarska Jest mi bardzo miło gościć cię
w studiu AnywhereTV w Fabryce Norblina. Tym
bardziej, że będziemy rozmawiać między innymi
o twoim nowym serialu. W „Grach rodzinnych" grasz
młodą, wchodzącą w dorosłość dziewczynę – Kaśkę.
Gdy byłaś młodsza, myślałaś o tym jak to jest być
dorosłą? Wyobrażałaś to sobie?
Eliza Rycembel Nie wyobrażałam sobie tego. Interesowa-

:

łam się biologią i chemią, chciałam iść na studia medyczne, ale jednocześnie śpiewałam, tańczyłam, ocierałam się
gdzieś o teatr i aktorstwo, bardzo nieświadomie. To było
moje hobby, a nie pomysł na życie. Więc wyobrażałam sobie, że będę leczyć ludzi, pomagać im. Poszłam trochę inną
drogą. Świat mi pomógł i sprawił, że wylądowałam w teatrze. To się okazało pomysłem na życie. Potem dostałam
możliwość grania w filmach i serialach. Stwierdziłam, że to
jest właśnie to miejsce, w którym chcę być i lepiej bym sobie
nie wyobraziła tej przyszłości w tamtym momencie.
Więc to jest coś, co się z serialową Kaśką łączy, bo ona
jest studentką medycyny – niesamowicie zadowoloną
z tego, że się na te wymarzone studia dostała.

Tak, jest tym bardzo podekscytowana. Chce jak najszybciej
otworzyć swój gabinet i pracować.
Pojawia się nawet pomysł, aby specjalizować się
w patologii.

Ciekawe jest to zafascynowanie martwym ciałem. To akurat mnie z nią nie łączy, bo ja myślałam o neurologii i psychiatrii. O żywym człowieku, z którym mogę przeprowadzić
wywiad i spotkać go przede wszystkim. W przypadku Kaśki
zawsze był duży nacisk ambicjonalny. Kiedy sobie ją wyobrażałam, to zależało jej na tym, żeby zrobić jak najwięcej
specjalizacji i być w tym jak najlepszą.
Ja trochę tę jej fascynację rozumiem, bo mój tata jest
chirurgiem. Pamiętam, że jako dziecko uwielbiałam
w tajemnicy przed nim oglądać albumy na których były
zdjęcia sekcyjne. Akurat ze studiami Kaśka problemów
nie ma, ale powiedzmy, że...

Ma problem ze sobą i z życiem.
Dość niezwykły i wielotorowy. Pojawia się wątek
konfliktu ambicji z życiem prywatnym. Ona ma problem
z tym, gdzie ustawić ten środek ciężkości.

To jest jedno, ale drugie to to, że ona sama nie wie kim tak
naprawdę jest. Wie, że chce studiować medycynę i to jej
sprawia przyjemność, ale ma duży problem ze zrozumieniem siebie. Jest bardzo młodą osobą, która potrzebuje
rozmów i przepracowania problemów z których nawet nie
zdaje sobie sprawy. Myślę, że ten serial traktuje się jako preludium do jej przemiany. Spotykamy ją w momencie, kiedy
jest totalnie zagubiona, musi konfrontować się ze skrajnymi

sytuacjami. Ona jest w ciąży i główne pytanie brzmi – kto
jest ojcem tego dziecka? Z jakiegoś powodu decyduje się
tego nie zdradzać. Z mojej perspektywy jest to dziecinna zagrywka, ale dzięki temu łatwiej było mi bawić się w tę postać.
Pomyślałam, że jest w kluczowym momencie życia,
zbudowała pewną iluzje i tak się jej kurczowo trzyma,
że to niemówienie co się naprawdę wydarzyło jest
częścią budowanego przez nią mitu.

Ona jest jeszcze jedną nogą w byciu dzieciakiem, a drugą
nogą w byciu kobietą, która musi się skonfrontować z dorosłością. Ona sama nie wie kogo kocha, w jaki sposób kocha
i co to właściwie jest miłość. Mnie się wydaje, że ona nie potrafiła sobie odpowiedzieć na te pytania. Dlatego pojawia się
na drodze Kaśki kilka postaci, żeby pomóc jej zrozumieć,
czego w tym życiu chce.
To z jednej strony jest bardzo specyficzna historia –
konkretni bohaterowie, konkretne wydarzenia, ale ja
widzę tutaj uniwersalny trop. Młoda kobieta, która
z jednej strony wychodzi z jakiejś rodziny i konfrontuje
się z oczekiwaniami społecznymi. Z drugiej strony
desperacko chce wiedzieć kim jest i co jest dla niej
ważne. To jest dość uniwersalny trop, prawda?

Ja zawsze patrzę na Kaśkę przez pryzmat jej relacji z rodziną. Matka, z którą pozornie jest blisko – tam brakuje jakiejś
głębszej rozmowy. Konflikt rodzinny wynikał z tego, że one
nie rozmawiały ze sobą szczerze. Oglądając ten serial widzę,
że tam zabrakło dosłownie jednego zdania i wysłuchania tej
drugiej strony. Matka z Kaśką są bardzo podobne do siebie.
Ścierają się przez to, zamiast usiąść przy kawie lub winie
i szczerze, z czułością i pogłębieniem porozmawiać.
Twoich rodziców grają Iza Kuna i Marek Kalita, dwójka
świetnych aktorów, którzy też mają fantastyczną
chemię na ekranie. Patrzyłam na to i w głowie miałam
wywiad o rodzicielstwie rodem z Wysokich Obcasów.
Trochę o tym jak rodzice – najczęściej nieświadomie –
obciążają dzieci bardzo toksycznymi rzeczami. Oczekują,
tak jak w przypadku serialu, że dziecko będzie plastrem
na konflikty z partnerem.

Myślę, że bycie rodzicem to ciężka rola, bo dziecko zawsze
będzie miało do niego pretensje. Czy będzie wychowywane
wolną czy twardą ręką, to zawsze i tak coś sprawi, że nadejdzie moment buntu. Kaśkę dopada ten bunt nie w nastoletnim okresie, tylko ona przeżywa kiedy idzie na studia. Więc
te systemy się ze sobą przeplatają.
Pojawia się też wątek bycia przygotowanym do
dorosłego życia, cokolwiek to znaczy. W życiu bywa
inaczej, tak jak w życiu aktora. Teoretycznie szkoła
powinna cię w pełni przygotować do funkcjonowania
w tym zawodzie. Jest tak?

Ś W I AT M I P OMÓ G Ł I S PR AW I Ł , Ż E
W Y L Ą D OWA Ł A M W T E AT R Z E . T O S I Ę
OK A Z A Ł O P OM YS Ł E M NA Ż YC I E .

AKTORSTWO TO TEŻ PRACA
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MATERIAŁ
ZREALIZOWANY
we współpracy z NETFLIX

Bardzo trudno mi na to odpowiedzieć, bo
miałam to szczęście, że pracowałam zanim
poszłam do szkoły. Miałam styczność zarówno z teatrem, jak i z planem filmowym. Spotykałam tam bardzo czułych i wspierających
ludzi. Dlatego szkoła nie była miejscem, w którym łapałam kontakty. Na pewno pomogła mi
zdobyć odpowiednie narzędzia, zahartowała
mnie. Sprawiła, że wiem czym powinna być ta
szkoła i zawód – a powinien być przede wszystkim zabawą i niczym co sprawiłoby, że będę
źle traktowana. Miałam profesorów, z którymi
bardzo źle mi się pracowało, którzy próbowali
nas łamać. Nie mam o to pretensji, bo pewnie
sami przez to przeszli.
To chyba trochę pokoleniowy problem.

Tak, ale to się zmienia. Spotkałam też nauczycieli, którzy bardzo mnie wspierali i dodali mi skrzydeł. Ta zabawa wyklarowała mi
się w głowie na trzecim roku, po spotkaniu
z Mają Komorowską i profesorem Chrapkiewiczem – mogę zrobić wszystko, zaryzykować, wskoczyć na stół i się wygłupiać. Stwierdzić, że to nie pasuje, a nie siedzieć i myśleć
co mogę, a czego nie.
Istnieje krzywdzący stereotyp na temat
relacji między aktorkami. Że jest to jakiś
rodzaj rywalizacji – o to która bardziej,
a która lepiej. Mam wrażenie, że tutaj
trafiłaś na takie partnerki, z którymi
budowałyście coś wspólnie i czerpałyście
wzajemnie do siebie.

Mam szczęście spotykać aktorki na planie,
które są partnerkami. Są albo mentorkami,
albo partnerkami. Tak jak Iza Kuna, która
jest dla mnie inspiracją. Reprezentuje taki
rodzaj aktorstwa i kobiecości, który bardzo
mi odpowiada.
Czy różnice pokoleniowe to jest coś,
co trzeba zasypywać? Bo w dyskusji
o zmianach w branży kwestia
przynależności do konkretnego pokolenia
z całym pakietem zasad jest dość istotna.
Czy aktorzy czują tę różnicę?

W Y DA J E M I S I Ę, Ż E
NA J WA Ż N I E J S Z E W T Y M
WS Z YS T K I M J E S T PA RT N ER S T WO
I P OROZ U M I E N I E . Ż EBY OBA L AĆ
T RO C H Ę T Ę H I ER A RC H I Z AC J Ę,
A L E O C Z Y W I Ś C I E Z S Z AC U N K I E M.

Ja ją czuję na poziomie słów których używamy, zwrotów czy metody pracy. Chociaż wydaje mi się, że to nie przynależy do konkretnego pokolenia, ale do indywidualnej osoby. To,
co ja robię sobie z różnic pokoleniowych, to
jedynie z nich żartuję.
Przyjęło się, że młodsi uczą się od
starszych. A czy starsi uczą się od
młodszych?

Mam nadzieję. To jest zdrowe partnerstwo
– obserwujemy się wzajemnie, jesteśmy ze
sobą. Żyjemy w czasach obalania tej hierarchii,
w której starsi aktorzy są naszymi autorytetami. Ja nie mam temu nic przeciwko, bo sama

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

mam osoby, które są dla mnie wzorami do naśladowania,
albo osobami, z którymi bardzo chciałabym pracować.
Wydaje mi się, że najważniejsze w tym wszystkim jest partnerstwo i porozumienie. Żeby obalać trochę tę hierarchizację, ale oczywiście z szacunkiem. Jeżeli na planie spotkam
starszą aktorkę to przywitam się i z chęcią posłucham jej
feedbacku, nie będę przekraczać pewnych granic, ale to dotyczy każdego człowieka.
Ale nie powinno być tak, że jeśli ona jest starszą
aktorką z pozycją, to przyjmiesz wszystko bez
mrugnięcia okiem?

Ja tak uważam, ale myślę, że różnie bywa.
Myślę, że to dobre podejście. Życzyłabym sobie, żeby
każdy był asertywny – oczywiście z zachowaniem
odpowiedniego poziomu empatii.

To jest trudne do osiągnięcia, asertywność bez chamstwa.
Miałam z nią duży problem, musiałam wiele godzin poświęcić na to, żeby zrozumieć – tak jak Kaśka – kim jestem, czego chce i jak chciałabym, żeby mnie traktowano. W związku
z tym jestem teraz w stanie postawić te granice.
Jesteś w specyficznym położeniu, tak jak wszyscy
aktorzy. Z jednej strony masz siebie, swoje życie
i swoje granice, ale też notorycznie znajdujesz się
w wykreowanej sytuacji, gdzie te granice stawiane
są przez innych ludzi. Czy to jest taki mięsień, który
rozwijasz na początku kariery?

AKTORSTWO TO TEŻ PRACA

Całe życie go rozwijasz. To jest odwieczna praca – są momenty, w których jesteś psychicznie w lepszym momencie
i dużo łatwiej przychodzi ci stawianie granic. Później przychodzi taki moment, w którym człowiek jest słabszy i bardziej podatny na wpływy innych osób. Dlatego to jest proces, który powinien trwać przez całe życie.
„Gry rodzinne" to produkcja Netflixa, czyli
międzynarodowej korporacji. Wiąże się z tym to, że
zasady pracy są zunifikowane dla całej produkcji.
Ważnym tematem, który wypłynął – wydaje mi się przy
„Sexify” – był koordynator do spraw intymnych. To jest
chyba już w przypadku produkcji Netflixa standard, przy
„Grach rodzinnych” taka osoba też była obecna na planie?

Były dwie osoby, które się tym zajmowały. Dla mnie to
było pierwsze takie spotkanie i jest to bardzo ciekawe

T O J E S T ODW I E C Z NA PR AC A
– SĄ MOM E N T Y, W KT ÓRYC H
J E S T E Ś P S YC H IC Z N I E
W L EP S Z Y M MOM E NC I E
I DUŻ O Ł AT W I E J PR Z YC HODZ I
C I S TAW I A N I E GR A N IC .
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doświadczenie. Uważam, że jest to super potrzebne. Tym
bardziej, kiedy nie znasz partnera z którym masz grać.
Należy zaznaczyć, że konsultant do spraw intymnych to
nie jest osoba, która zajmuje się tylko scenami seksu, ale
również scenami pocałunku lub przytulenia. To jest tak
świeży zawód w branży filmowej, że on się musi dostosować do tych tarć międzypokoleniowych. Niektórzy starsi aktorzy już sobie tę kwestię wyrobili, ale są też tacy,
którzy boją się mówić o scenie seksu z reżyserem. Wcześniej bardzo brakowało mi takiej osoby, która zadba o to,
żeby się wcześniej spotkać z partnerem, dotknąć, porozmawiać, obgadać choreografię.
Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że takie sceny
są kręcone w konkretny sposób, że pokazywane są
konkretne rzeczy.

Dzięki takiemu konsultantowi na planie nie będzie żadnych
nadużyć, bo to o to chodzi. Nie może być czegoś takiego jak
improwizacja sceny seksu. Macie oczywiście jakiś wspólny
cel, ale podczas improwizacji mogą się zadziać różne rzeczy,
dlatego tak ważne jest omówienie wcześniej choreografii.
Bo inaczej można kogoś skrzywdzić i przekroczyć granice,
których on nie chce przekroczyć.
Udzieliłaś kiedyś wspólnego wywiadu z innymi
młodymi aktorkami, to było po wydarzeniach
w łódzkiej szkole. Ludzie mają swoje historie też
poza planem, nie wiesz czy ktoś na przykład nie był
molestowany w dzieciństwie. Taki koordynator powinien
o tym wiedzieć, bo dotyk – nawet z dobrą intencją –
może uruchomić jakąś skrywaną traumę.

Oczywiście. Ja jako partner wcale nie muszę o tych
traumach wiedzieć i dlatego ta osoba jest na planie

M AC I E
OCZY WIŚCIE
JA K I Ś
WS P ÓL N Y
C EL , A L E
P OD C Z A S
I M PROW I Z AC J I
MO GĄ S I Ę
Z A DZ I AĆ
RÓŻ N E
R Z E C Z Y...

A K ST M
OR
AS
K TI W
AO
N DTROZ T
E JE AŻ P O
R LA AC N
A

potrzebna. To już staje się praktyką i przestaje być tabu. Na planie produkcji innej platformy nie zaproponowano mi koordynatora
do spraw intymnych, ale gdy zapytałam, czy
mogę poprosić o taką osobę, to nie byłoby to
już zaskoczeniem.
Zmieńmy temat na nieco luźniejszy.
Zawsze mnie fascynowało, jak przyczepia
się na planie brzuch.

Metody są różne. Tutaj był przyczepiany na
rzepy z tyłu. Czasami są zakładane takie
jak body. Nie jest to zbyt wygodne, zwłaszcza, gdy kręci się sceny latem.
Całkiem realistycznie się z tym
brzuchem poruszasz. Bo nie wystarczy
ten brzuch przyczepić, trzeba też sobie
wyobrazić jak to działa.

Ja go założyłam i kicałam, jakbym go nie miała. Nie byłam w ciąży, więc nie miałam pojęcia, jakie to jest uczucie. Jedna kobieta na planie zwróciła mi na to uwagę. Więc zaczęłam
to zmieniać, popracowałam nad tym, ale była
to też fajna zabawa.
Chciałabym cię jeszcze podpytać
o siostrzeństwo, o kobiece wsparcie.

WS Z YS T K I E B OH AT ER K I
T WOR Z Ą T E N KOBI E C Y
K R ĄG, A L E T EŻ UC Z Ą S I Ę
OD S I EBI E WZ A J E M N I E
I T O J E S T FA N TA S T YC Z N E .
Mam wrażenie, że w tym serialu ten
temat został ugryziony z różnych stron.
Czasami, że kobiety się nie wspierają
i są dla siebie niedobre. Czasami, że nie
umieją się porozumieć, ale chciałyby. Jak
myślisz, pod jakim względem ten serial
będzie odbierany?

Chciałabym, żeby był odbierany jako koleżeński. Żeby ludzie zobaczyli, że to jest też jakaś
praca nad relacją. Widzimy relację Kaśki z siostrą, która jest najbliższą, najbardziej intymną
relacją – siostry bardzo się wspierają, ale nie są
wobec siebie bezkrytyczne. Jest trudna relacja
z matką, ale jednocześnie też mogą na siebie

liczyć. W serialu widzimy momenty, w których
się od siebie oddalają, ale na samym końcu to
co pozostaje w tej relacji, to potrzeba słuchania
siebie. Jest jeszcze babcia, jest wspaniała przyjaciółka mamy. Wszystkie bohaterki tworzą
ten kobiecy krąg, ale też uczą się od siebie wzajemnie i to jest fantastyczne.
W komunikatach wizualnych mamy młodą
dziewczynę, ślub kościelny, ciążę. To budzi
zespół skojarzeń, ale jednocześnie mam
wrażenie, że ten serial jest dość nowoczesny.

Oczywiście, to nie jest serial tylko dla tych osób,
które planują życie rodzinne w stereotypowym
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J E S T T O S ER I A L
O T Y M, Ż E
MOŻ E S Z S OBI E
P OR A DZ IĆ
W RÓŻ N YC H
S Y T UAC JAC H,
N I EZ A L EŻ N I E OD
T E G O, C Z Y M A S Z
WS PA RC I E WOKÓ Ł
S I EBI E C Z Y N I E .

znaczeniu. Natomiast jest to serial o tym, że
możesz sobie poradzić w różnych sytuacjach,
niezależnie od tego, czy masz wsparcie wokół
siebie czy nie. Dla Kaśki ciąża jest mocnym
momentem w życiu, jak pewnie dla każdej kobiety. To zaczyna określać ją samą i to, kim ona
jest. Jednocześnie to nie sprawia, że chce zrezygnować ze swoich ambicji. Czuję po pierwszym sezonie, że ona powinna być spełniona
jako matka, ale również zawodowo.
Netflix to platforma międzynarodowa, a ty
już nachodziłaś się po dywanach w Wenecji
i nie tylko. Jak wyglądają twoje kolejne
plany. Patriotycznie, czy jednak nie?

Patriotycznie na pewno. Natomiast nagrywam
różne castingi wideo, które wysyłam za granicę.
Okazuje się, że chyba muszę się zacząć uczyć
hiszpańskiego. Być może mam taką hiszpańską
urodę. Chociaż ostatnio pracowałam na planie
koprodukcji, gdzie graliśmy w języku angielskim. To zawsze ciekawe doświadczenie.
Życzę ci sukcesów w Polsce i zagranicą,
a przede wszystkim tej asertywności.

Tego życzę nam wszystkim.
ENGLISH

ELIZA RYCEMBEL: ACTING MEANS
WORKING AS WELL

:

Anna Tatarska It’s great to host you in
AnywhereTV studio in Norblin’s Factory.
Especially because we’re going to talk
about your new show. In “Family Games”
you play a young adult woman - Kaśka.
When you were younger, did you think
about what it means to be a grown-up?
Did you imagine it?
Eliza Rycembel I’ve never imagined it. I was

:

interested in biology and chemistry, I wanted

to go to medical school but I also danced, sang,
and was close to theatre and acting, it was really unintentional. It was my hobby, not a way of
life. So I imagined that I will cure people, help
them. It turned out completely different. The
world helped me and put me in the theatre.
It was a way of life in the end. Then, I got the
chance of playing in movies and TV shows.
I thought to myself - that’s life. I thought - it was
the place where I want to be and would never
think of a better future at that moment.
So there is something common between you
and Kaśka from the show. She is a student of
medicine, extremely happy that she got in.

Yeah, she was very excited. She wanted to
open her own practice and work.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

She wanted to specialize in pathology.

It’s interesting, this whole being fascinated by
the dead body. It was not like that in my case,
I thought about neurology and psychiatry.
About living people that I can always talk with
and meet them. When it comes to Kaśka, it was
always an ambitious push. When I imagined
her, she really wanted to do as much as possible
in this specialization and be the best in it.
I can understand her fascination a little
bit because my dad is a surgeon.
I remember that as a child, I loved
to watch albums with photos from
autopsies. But, Kasia does not have any
problems with her studies…

She has problems with herself and life.
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And those are unique and multifaceted. There is
a conflict of ambition with private life. She has
a problem with where to put emphasis on.

It’s one thing. The other is that she really does not know
who she is. She knows that she wants to study medicine
and it makes her happy but she has a big problem with understanding herself. She’s a very young person that needs
a lot of conversations and working through the problems
that she really does not yet understand. I think that this
show treats it as a prelude to her change. We meet her at
the moment when she’s totally lost, she has to confront
some extreme situations. She’s pregnant and the main
question is - who is the father of this child? And for some
reason - she decides not to disclose this. From my perspective - it’s a childish game but because of that - it was easier
for me to play with this character.
I thought at first that she is in a key moment in her life.
She created some kind of illusion and she is holding so
tight to it that not speaking about what really happened
is a part of a myth that she is building.

She is still partially a child, partially a woman that has to
confront adulthood. She does not know who she loves,

how she loves, and what is love. I think that she couldn’t
really answer those questions. That is why there are
a few characters in Kaśka’s way to help her understand
what she wants.
It’s a very specific story, on one hand, with specific
heroes, and specific events, but there is a universal
trope here as well. A young woman who leaves some
kind of family and confronts social expectations.
On the other hand, she wants to desperately know
what is important to her, and who is she. It’s pretty
universal, isn’t it?

I always look at Kaśka through her family relations. Mother with whom she is so close - there is a lack of some deeper
conversation. The family conflict came from the fact that
those never had an honest conversation. While watching
this show I see that there is literally one sentence between
them, one listening happening. Mother and Kaśka are very
similar to each other. They argue instead of just sitting with
a coffee and wine and just talking deeply and with care.
Thank you for the conversations.

Thanks!

THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
ODKRYJ PRAWDZIWĄ WARTOŚĆ CZASU

Poczuj współczesny klimat Wrocławia i mistyczne dziedzictwo Ostrowa Tumskiego
w lifestylowym hotelu, który łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością.
THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY | DISCOVER A REA L VA LUE OF TIME
Experience the contemporary vibe of the city of Wrocław and the mystical heritage of Ostrów Tumski in
a lifestyle hotel that is a link between the past, present and future, where tradition meets trends.

The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection | plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław, Poland | +48 71 72 73 100 | hotel@thebridgewroclaw.pl |
www.thebridgewroclaw.pl
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CO JEST
DLA MNIE
NA JWAŻNIE JSZE
W SMARTFONIE?
MOJA LISTA
Ż YC ZEŃ
KAŻDEGO DNIA JESTEM BOMBARDOWANA PROPONOWANYMI UBRANIAMI, GADŻETAMI CZY ELEMENTAMI
DEKORACJI, KTÓRE WEDŁUG ALGORYTMU POWINNY MI SIĘ SPODOBAĆ. SZCZEGÓLNIE TERAZ, GDY MAMY SEZON
WYPRZEDAŻY I PROMOCJI. NA NIEKTÓRE ZERKAM MIMOCHODEM, BY ZA KILKA SEKUND O NICH ZAPOMNIEĆ,
INNE TO TRAFIONE PEREŁKI, KTÓRE DODAJĘ DO SWOJEJ LISTY ŻYCZEŃ. GDY JUŻ TAM TRAFIĄ, BYWA RÓŻNIE –
ALBO KUPUJĘ JE OD RAZU, ALBO POTRZEBUJĘ DŁUŻSZEJ CHWILI NA ZASTANOWIENIE SIĘ CZY TA RZECZ ABY NA
PEWNO JEST MI POTRZEBNA. I TAK PRZEGLĄDAJĄC LISTĘ ŻYCZEŃ W APLIKACJI JEDNEJ Z SIECIÓWEK, WPADŁAM
NA POMYSŁ NAPISANIA TEGO TEKSTU – A CO, GDYBYM ODNIOSŁA TĘ KWESTIĘ DO ŚWIATA TECHNOLOGII? JAKIE
CECHY SMARTFONA ZNALAZŁYBY SIĘ NA MOJEJ LIŚCIE ŻYCZEŃ? I CZY INNE POLKI MAJĄ PODOBNE ZDANIE DO
MOJEGO? TEKST OPARŁAM NA BADANIU ZREALIZOWANYM PRZEZ ARC MEDIA I OPINIA NA ZLECENIE OPPO.
TEKST Mat. Prasowe

ZDJĘCIA Paweł Poręcki

CO JEST DL A MNIE NA JWA ŻNIE JSZE W SMARTFONIE ?

NO. 1. PO PIERWSZE
POJEMNA BATERIA!
Próbowałam wyrobić sobie pewien nawyk – jest
ranek, otwieram oczy i smartfon nie znajduje się
od razu w mojej ręce. Oczywiście w celu scrollowania social mediów czy wiadomości, a nie tylko
zerknięcie na godzinę. Jednak to jest silniejsze
ode mnie. Nie będę ukrywać, że smartfon to
mój codzienny kompan od wczesnych godzin
porannych. Przy śniadaniu, w pracy i w czasie
wolnym – „Zawsze tam gdzie Ty”, powtarzając
za Lady Pank. Ale jak pokazało badanie, nie jestem w tym sama – blisko 3/4 kobiet przyznało,
że praktycznie nie rozstaje się ze smartfonem lub
korzysta z niego kilka godzin dziennie.
Nie powinno Was więc zdziwić, to, co teraz
napiszę. Kluczowa dla mnie jest pojemna bateria.
Długi czas pracy na baterii daje mi swego rodzaju
komfort psychiczny. Dobrze jest mieć tę świadomość, że robiąc zdjęcia do artykułu czy szybki
research w drodze na spotkanie, smartfon mi się
szybko nie rozładuje. A jak tam u przebadanych
Polek? Podobnie jak u mnie – dla 77% z nich pojemna bateria jest najważniejszą kwestią.

NO.2. JAKOŚCIOWE
ZDJĘCIA W KAŻDEJ SYTUACJI
Mając smartfon przy sobie niemal 24 godziny
na dobę, nadarza się wiele okazji, gdy potrzebuję lub po prostu chcę zrobić zdjęcia dobrej
jakości. Lekarstwo na miłość – mural na przy
ul. Kajetana Koźmiana 6, starsza pani sprzedająca kwiat na „Patelni” czy chłopak grający na

saksofonie na Placu Zamkowym. To tylko kilka
momentów, w których mam ochotę wyciągnąć
smartfon z kieszeni.
Zatem do czołówki mojej listy życzeń trafia
dobry aparat fotograficzny – to też jeden z najistotniejszych aspektów (71 proc.), na jakie
zwracają uwagę badane kobiety, decydując się
na nowy smartfon. W dobie coraz popularniejszego TikToka czy IG Reels równie ważne jest
dla mnie możliwość nagrywania wideo na wysokim poziomie. Tym bardziej, że nie noszę ze
sobą kamery czy lustrzanki.

NO.3. ŁADNY DESIGN
Nie będę ukrywać. Design jest dla mnie ważny.
Mimo że w życiu blisko mi do minimalizmu,
przy wyborze koloru obudowy smartfona jest
zgoła odmiennie. Podobają mi się kolorowe
obudowy. Im odważniejsze tym lepiej. Nie pogardzę też gradientem, czyli przejściem tonalnym kolorów. Smartfon noszę wówczas w nieprzezroczystym etui. Skoro design jest tak
ładny, szkoda mi go ukrywać przed światem.
Ku mojemu zdziwieniu, gdy analizowałam
wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie OPPO, okazało się, że kobiety wolą klasyki. A konkretnie kolor czarny – ten wskazało
najwięcej badanych, bo 25 proc. Zaraz za nim
– niebieski (20 proc.). Można zatem stwierdzić, że kobiety chętniej wybierają stonowany kolor obudowy, a rzadziej decydują się na
odważne warianty. Zatem jestem w mniejszości, jeśli chodzi o wybór koloru.
Podsumowując, pojemna bateria, dobry
aparat fotograficzny i fajny design to cechy
smartfona, które są dla mnie szczególnie
ważne. Marka OPPO rzuciła mi wyzwanie –
zabierz smartfon OPPO na miasto i na wieś,
a następnie sprawdź czy ma cechy, które
znalazły się na Twojej liście życzeń. Także
już niedługo spodziewajcie się kolejnej części tego artykułu.
METODOLOGIA | Tekst został napisany w oparciu
o badanie pt. „Drivery zakupu smartfona. Design
a użyteczność – czego chcą polscy użytkownicy
smartfonów?”, które zostało zrealizowane przez ARC
Rynek i Opinia na zlecenie OPPO w czerwcu 2022
roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview).
W badaniu wzięły udział osoby w wieku 18-55 lat,
podsiadające smartfona na własny użytek i regularnie
z niego korzystające. Osoby zakwalifikowane do badania
musiały chociaż raz dokonać zakupu smartfona na
własny użytek oraz być decyzyjne w zakresie wyboru
smartfona na własny użytek. Liczebność próby wynosiła
1000 osób (w sumie kobiet i mężczyzn).
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AL E K SA N D R A SZ O L :
F I L OZ O F I A M O DY

TEKST Jakub Wejkszner
ZDJĘCIA Marta Wojtal (1,3-8)
Mat. prasowe (2)

ALEKSANDRA SZOL

:

Jakub Wejkszner Dzień dobry.
Aleksandra Szol Dzień dobry.

:

To jest ta magia telewizji – mamy chwile
zawiechy, udajemy że nic nie mówimy.

Okej, dobra.
Dzień dobry państwu, z tej strony Jakub
Wejkszner, Aleksandra Szol – miło poznać.

Dzień dobry, cześć, miło poznać.
To jest pierwszy raz kiedy się spotykamy –
mam nadzieję, że nie ostatni, ponieważ cały
czas liczę na zniżki.

Chętnie o tym porozmawiam patrząc na twój
dzisiejszy outfit, Versace z MODIVO…
Specjalnie ubrałem coś totalnie
ekstrawaganckiego, bo stwierdziłem, że
nie jestem w stanie cię przebić w żaden
sposób, więc po prostu będę tutaj siedział
jak taki kanarek.

A jak się w tym czujesz?
Bardzo fajnie. Jak w ciężkim, barokowym
dywanie.

To trochę o to chodzi, wiesz? Versace Jeans Couture… ale bardzo pięknie wyglądasz, podoba
mi się nawiązanie wzorem do butów.
Czułem, że będę dzisiaj oceniany…

Wyglądasz jak empowered man.
Man empowerment? To są bardzo trudne
tematy w dzisiejszych czasach.

O czym chciałeś porozmawiać?
Chciałem porozmawiać po części o tobie,
po części o MODIVO, po części po prostu
o tym, jaka jest filozofia mody. Z osobistego
zapału, naukowego powiedzmy, jestem
filozofem domorosłym. Mam skończone
(prawie) dwa lata na doktoracie, więc jestem
taki pomiędzy…

Ja kocham filozofię.
Właśnie! A ja szukam kogoś, kto mi pomoże
stworzyć filozofię mody.

Nawet się dostałam na filozofię kiedyś. Ale
nie poszłam.
Nie? A to jest taki piękny kierunek.

Piękny, zdecydowanie. Miałam dwa inne do
wyboru i na nie właśnie poszłam.
Poszłaś na dwa inne? Ludzie idą na jeden
inny kierunek, a ty zdecydowałaś się pójść
na oba… Ale może zacznijmy od tego – jesteś
dyrektorem e-commerce. To znaczy…?
Wszystko to może znaczyć praktycznie.

To prawda, dzisiaj trudno je skwantyfikować,
jest już trochę przestarzałe. Można powiedzieć,

C A ŁY CZA S A NA LI Z UJ E M Y TE
R Z ECZ Y, KT ÓR E DL A NA SZ YCH
K LI E N T ÓW SĄ WA Ż N E. OPRÓCZ
C A ŁE J STR ATEGI I W Ł A ŚN I E
T Y M SI Ę ZA J M UJ E M Y.
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... J E S T E M
T O TA L N I E
ODP OW I EDZ I A L NA
Z A T E N BI Z N E S ,
C Z UJ Ę G O NA
S WOIC H BA R K AC H.
WC HODZ Ę W T O
Z PE Ł NĄ PA S JĄ ,
MIŁOŚCIĄ,
E N ERGI Ą I N I E
C HC Ę PR Z E S TAWAĆ.
raczej nie robi… ale to by trzeba zapytać innych dyrektorów e-commerce. W moim przypadku to stanowisko jest połączone – pracuję
jako dyrektor marketingu, dyrektor kreatywny, dyrektor e-commerce i jeszcze jako osoba
odpowiedzialna za nasze marki własne, które
mamy w sprzedaży, a tych marek jest kilka. Jestem zaangażowana w każdy możliwy obszar.
Nie wyobrażam sobie – myśląc o kliencie, o totalnej miłości do tego klienta i robiąc te wszystkie rzeczy – że nie interesuje się bezpośrednio
tym, jak wygląda powiadomienie, proces płatności, sposób dostarczania i to nad czym dzisiaj pracujemy, czyli na przykład łatwy sposób
zwrotów. Cały czas analizujemy te rzeczy, które dla naszych klientów są ważne. Oprócz całej
strategii właśnie tym się zajmujemy. Moje stanowisko jest bardzo specyficzne, ono nie nazywa się właściwie. Bo jeżeli myślisz o tym, że na
końcu ważne jest to, co dowozimy – od revenue
przez EBIDTA – to nie do końca jest to stanowisko dyrektora e-commerce, tylko stanowisko
całościowe. Chciałabym mądrze odpowiedzieć
na to pytanie, ale nie potrafię.
Musisz sobie uświadomić, że jesteś po
prostu szefem.

że tych stanowisk już nie ma, bo my już nie używamy słowa e-commerce. Dziś mówi się o platformach, marketplace’ach i miejscach, więc
używając tej nomenklatury cofamy się o kilka
lat wstecz. Tym bardziej, że nie ma już dzisiaj
stricte stanowiska dyrektora e-commerce,
ponieważ robi to cały zespół – osoby odpowiedzialne za developement związany z technologią, utrzymaniem, rozwojem czy z UX. Zajmuje

się tym x departamentów. Oczywiście jest osoba, która nadaje kierunek strategiczny i nad
nim pracuje. U nas to wygląda jeszcze inaczej,
bo uczestniczę w każdym elemencie tego biznesu. Projektuję kartę produktu, check-outy,
unowocześniam aplikację, siedzę na tych widokach i figmach, pracuję bezpośrednio z ludźmi, ale to wynika stricte z mojej pasji. Myślę, że
normalnie dyrektor e-commerce takich rzeczy

No może w jakimś stopniu… Szef to trudna
nazwa i trudne stanowisko, ja się szefem nigdy
nie czuję, czuje się częścią zespołu. Kocham
ludzi z którymi pracuję i to jest naprawdę realna miłość. Wiem jak ma ich kot na imię, wiem
jakie są ich pragnienia, wiem jak chcą się rozwijać, jaką mamy ustaloną ścieżkę rozwoju,
pytam jak się czują. Potrafimy się przytulić,
przychodząc do pracy mówimy: „Cieszę się że,
cię widzę”. Nie widziałam kogoś tydzień, więc
mówię, że się za nim stęskniłam. Nie czuje się
szefem, ale jestem totalnie odpowiedzialna za
ten biznes, czuję go na swoich barkach. Wchodzę w to z pełną pasją, miłością, energią i nie
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chcę przestawać. Powiedziałam wczoraj naszemu przewodniczącemu, że śpię po trzy godziny, ale mnie to cieszy. Jest radość, że to są te
trzy, chociaż wolałabym krócej, bo mogłabym
zrobić więcej rzeczy. Jestem częścią zespołu
fantastycznych ekspertów, którzy wiedzą jak
to robić – są otwarci, szukają i działają. Są wybitni, przede wszystkim charakterologicznie,
bo to pozwala nam robić niezwykłe rzeczy.
Wiem mniej więcej o czym mówisz,
bo pracuję jako redaktor naczelny, też
tak jakby kieruję… przesuwam głowę
w kierunku, w którym ona powinna patrzeć.
Z tym, że ty kierujesz trochę większym
biznesem, niż nasza trójka.

Rozmiar biznesu tak naprawdę nie ma znaczenia. Kwestia tego, jak mocno strategicznie patrzysz i czy wiesz, dokąd idziesz. Mamy
takie swoje… slogan to nie jest dobre słowo,
ale takie zdania, które nas przywołują, może
nie do porządku, ale żebyśmy zawsze o tym
pamiętali. Chociażby: jak nie wiesz dokąd
idziesz, to tam nie dojdziesz – po prostu musisz mieć bardzo jasno określoną drogę i cel.
Wielkość biznesu nie ma znaczenia. Nasz biznes też był kiedyś mały, dzisiaj jest ogromny
i idziemy dalej, po więcej. Wiemy jakie mamy
plany, gdzie chcemy wchodzić, co chcemy
robić. Natomiast przy waszym biznesie jest to
samo – dzisiaj jesteśmy tu, a kto wie czy nie
będziemy siebie słyszeć przy następnych odcinkach… może w Nowym Jorku? Czego nam
życzę! Bo to moje miasto.
Pochodzisz z Nowego Jorku?

Mentalnie pochodzę z Nowego Jorku, tak.
Ja też zawsze uwielbiałem Nowy Jork.
Myślałem sobie, że gdybym miał się
gdzieś urodzić, to właśnie tam. Bo jest tam
takie niebezpieczeństwo i jednocześnie
sztuka, która nie jest komercyjną sztuką
hollywoodzką – jest trochę brudna,
chowa się w zadymionych podziemiach
i piwnicach… to mi się zawsze podobało.

Nowy Jork jest wspaniały, przeczytałam chyba
każdą książkę na jego temat. Widziałeś pewnie
książki dotyczące mieszkańców, „Ludzie Nowego Jorku” – jest tam różnorodność, jest tam
też moda, do której pewnie podczas dzisiejszej
rozmowy wrócimy. Kocham Nowy Jork za ten
luz, za ogromną przestrzeń, za możliwości, za
te brzydkie czasem zapachy i za wszystkie elementy, które mnie wydają się bardzo spójne.
Gdy mam moment wytchnienia – bardzo rzadko, ale jeśli mam taki moment – to sama bardzo szybko się regeneruję. Siadam na 15 minut
i te baterie jakoś same się ładują, ale co sobie
wtedy wyobrażam? Że siedzę na ławce w Central Parku ze swoim psem. Mam dwa sposoby
na relaks: jeden to teatr, kocham teatr i chodzę

kiedy mogę oraz galerie sztuki, bo ja w sztuce
jestem zatopiona i nie wyobrażam sobie życia
bez niej, szczególnie jeśli chodzi o tę sztukę
abstrakcyjną, bo w niej widzę sens… Ale właśnie ten Central Park, Nowy Jork. Życzę nam
bardzo, żebyśmy się tam znaleźli.
Właśnie. Musimy się tam kiedyś spotkać,
postawić studio w Central Parku i zacząć
rozmawiać.

Wiesz, ja wprowadzam te elementy Nowego
Jorku tu do życia – często wychodzę z psem
w piżamie albo wychodzę w szlafroku z kawą
na ławkę przed dom. Moi sąsiedzi się już do
tego przyzwyczaili. Oczywiście nigdy mi tu
nic nie wystaje, nigdy nie chciałabym kogoś
skrzywdzić czy zszokować, ale lubię ten luz.
Dlaczego nie możesz w przysłowiowych kapciach wyjść i się przejść z psem. Jeżeli masz
oczywiście taką enklawę wokół domu, która na
to pozwala.

nej strony jesteśmy w pracy w garniturach,
chociaż na szczęście w wielu branżach się już
od tego odchodzi, ale potem, gdy przychodzi
weekend… w Warszawie, gdy spotkasz kogoś
w Samie, w Po Prostu i we wszystkich innych
miejscach typu Krem, ludzie idą tam w dresach. Łatwo odróżnić, kto jest przysłowiowo
z Warszawy a kto nie. Mam wrażenie, że nikt
z nas nie jest z Warszawy, bo każdy jest przyjezdny. To jest piękne, tak samo jest w Nowym
Jorku. Ktoś siedzi elegancko – zazwyczaj jest
to związane z jakąś sytuacją – ale przeważnie
siedzi się w czapce, w dresie, z kawą i zmordowany po całym tygodniu. Ja kocham te widoki.
Mogłabym robić zdjęciach tym ludziom, tak
mnie cieszy ten drugi człowiek.
Oczami robisz?

Tak, oczami robię!

A jak się czujesz z tym że wszyscy
w Stanach chodzą w dresach?

Tak, to jest naturalny sposób doświadczania
rzeczywistości. Odzwyczailiśmy się od tego,
bo zawsze jest to zapośredniczone przez
ekran, ale jest to wyjątkowe.

Bardzo dobrze! Tam króluje styl athleisure,
dlatego taką mocną pozycję ma Polo Ralph
Lauren, który idzie mocno w taki casual, czy
Tommy. To też dzieje się w Warszawie – z jed-

Super że mówisz zapośredniczone, bo to takie
mcluhanowskie, przekaźnik jest przekazem.
Jestem medioznawcą z wykształcenia, więc
zwracam uwagę na takie rzeczy.
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Ja tylko pracuję w mediach, nie znam się na tym.
Powiedziałaś coś o sztuce – ciekawi mnie, w jaki
sposób miesza się sztuka z modą, moda ze sztuką. Na
studiach miałem taką bardzo długą dyskusję ze swoją
koleżanką, bo twierdziłem mając te 20, 21 lat, że nie ma
szans, żeby moda kiedykolwiek była sztuką. Myślę –
sztuka musi mieć tak: jakieś takie…

Czekaj, niech zapamiętam… Jakub Wejkszner, tak?
To były pacholęce problemy…

Żartuję, żartuję! Super, że o tym mówisz.
Nie mogłem tego zrozumieć, bo dla mnie to wszystko
było…

Moda jest sztuką.
Obraz, który jest prawdopodobnie najbliżej
ubraniom jakiegokolwiek rodzaju – rozumiem,
dlaczego uważany jest za sztukę. Jest w nim bardzo
dużo rzemiosła oraz bardzo dużo nadbudowania
intelektualnego. Po prostu nie mogłem znaleźć tego
nadbudowania intelektualnego, jak miałem 20 lat
i patrzyłem na ubrania.

Rozumiem, ale wiesz – to jest inny kontekst życia, rozwój
emocjonalny, doświadczenie. Fajnie, że o tym mówisz
w taki otwarty sposób. Ja uważam, że moda to sztuka i ogólnie zaciera się bardzo mocno granica pomiędzy nimi. Nie
będę już nawet nawiązywać do starych projektów Balencia-

gi, Diora czy Schiapparelli, bo myślę, że to jest dzisiaj super
oczywiste. Jest mnóstwo świetnych nowych projektantów,
dopiero pojawiających się na rynku, w których jest bardzo
duży potencjał. My też chcemy się pojawiać w tych kontekstach – społecznych, tak to określę – biznesowo, ale o tym
wkrótce. Ci ludzie bardzo szeroko patrzą i tworzą formę…
bo to o formę bardziej chodzi. Sposób użycia materiału
oraz forma potrafią być bardzo zaskakujące i lekko abstrakcyjne, ale wciąż możliwe do noszenia i wkraczające chyba
w ten nowy wymiar wyrażania siebie. Jesteśmy dzisiaj dużo
bardziej świadomi jako ludzie, ale świadomi poprzez to, jak
mocno możemy być sobą. Jak bardzo nie musisz się dostosowywać, jak ten nowy świat daje ci przestrzeń, bo po pierwsze – ulica jest naszym wybiegiem, co ukazało się naszym
oczom szczególnie podczas pandemii, wszyscy chcieli doświadczyć czegokolwiek. Po drugie, moda jest ogromną
wolnością, bo pozwala w jakiś sposób dać siebie poznać innym ludziom, właśnie poprzez to, co ubierasz i jak chcesz się
ubierać. Więc moda to sztuka, granice się zacierają. Dotknęłabym tu technologii – naszym trzecim filarem w MODIVO
jest właśnie technologia, jesteśmy fashion techem i w tym
kierunku idziemy. Technologia w modzie to zakolorowywania ubrań, zmiany struktury, możliwości wyświetlania aury,
albo wearfitsy czy wearable, które pozwalają nawiązać kontakt ubrania z ciałem, pokazać parametry. Są ubrania, które
coś potrafią, na przykład te dla motocyklistów – pozwalają
wezwać pomoc, kiedy coś się stanie. To już jest sztuka wielorako rozumiana, bardzo wielowątkowa, ma w sobie wymiar
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DL A M N I E MODA J E S T
NA R Z ĘDZ I E M. C HC I A Ł A BY M
T O P ODK R E Ś L IĆ, B O C Z A SA M I
J E J T O ODBI ER A M Y, MODA
J E S T I N FA N T Y L I Z OWA NA .
estetyczny i coś bardzo zaawansowanego. Marki typu Balmain, Gucci czy Burberry działają
już w rozszerzonej rzeczywistości, można by
o tym mówić cały czas. Kocham fashion tech
i często na te tematy się wypowiadamy. Zobacz,
co się dzieje w metaverse – Tommy Hilfiger zrezygnował z offline’owego pokazu i był tylko
w tej przestrzeni. Oczywiście pojawiły się zarzuty, że to nie jest aż tak atrakcyjne, że za mało
interakcji, ale to się będzie zmieniać. Jesteśmy
dopiero na początkowym etapie, ale to jest sztuka. Ilość osób uczestniczących, grafików, CGI-owców – to jest dla mnie ogrom doświadczeń
i wspaniałych rzeczy, w których mogłabym się
zatopić, więc lepiej żebyśmy zaczęli inny temat,
bo mogę nie skończyć.
Jasne, ale to jest bardzo ciekawy temat
– myślę, że możemy go zgłębić nawet
bardziej. Pierwsze buty Gucci, na które mnie
stać, to właśnie te digitalowe.

Widzisz? Ale super! Zobacz jakie to jest doświadczenie. Ja kocham ten nowy wymiar
mody, który co ciekawe, robią głównie kobiety. Nie chcę tu wymieniać wszystkich
podmiotów, ale wszyscy je znamy, są ogólnoświatowe. Jest też przecież ID – tak jak normalnie, offline’owo mamy RFID, to tu masz
to ID stricte przypisane, nie ma wątpliwości,
kto jest twórcą. Cieszę się, że mówisz o butach Gucci, uwielbiam te rozwiązania. Jak się
czułeś, gdy sobie je kupiłeś?
Jeszcze ich nie kupiłem…

A, nie kupiłeś ich jeszcze!
Narazie nie, tylko mnie stać. Wiąże je
w potencjale cały czas.

Polecam ci wydrukować coś z 3D. Projektanci
dużo o tym mówią w ostatnim czasie, szczególnie młodzi – myślę, że rynek o nich dopiero
usłyszy. 3D printing dał designerom możliwość
nieskrępowanego wyrażania siebie w tej sztuce,
którą jest moda, wkraczając w bardzo różne
obszary. Tak samo jak z rzeczami NFT. To trwa
wiele godzin, dane pokazują ile drukuje się torbę czy sukienkę, to jest kosmiczny proces. Polecam wydrukować sobie chociaż małą rzecz, ja
sama mam w domu dwa takie maleństwa. Nie
trzeba mieć przecież od razu całego garnituru.

Wydrukuję szalik po prostu.

Wydrukuj!
Wracając do sztuki i tego czy sztuka jest
modą, a moda jest sztuką. W jaki sposób
według ciebie moda może być sztuką
w ujęciu powszednim. Na pewno nią jest
w kwestii haute couture, ale zastanawiam
się czy jesteś w stanie zauważyć tę sztukę
w codziennych rzeczach.

Oczywiście, że tak. Ja bym tę sztukę trochę inaczej zdefiniowała. Popatrz, sama rola stylistek –
ich zadaniem nie jest ubranie ciebie po prostu,
a wystylizowanie, o tym się wciąż za mało mówi.
Możesz założyć cokolwiek, ale dopiero w momencie, gdy dokładasz dodatki, które są dzisiaj takim fashion statement, specyficzne buty
albo biżuterię, którą kochasz… chociaż Coco
Chanel mówiła, żeby pamiętać, aby zdjąć jedną
rzecz przed wyjściem z domu. Ona powiedziała
też bardzo zabawną rzecz, która praktycznie co
rano mi towarzyszy. Ja się nie maluję, dzisiaj wyjątkowo trochę bronzera nałożyłam… Ale Coco
Chanel mówiła: „Jeżeli wychodzisz z domu niepomalowana, to widocznie myślisz o sobie zbyt
dobrze”. Za każdym razem rano w lusterku
śmieję się sama do siebie – okej Olka, no trudno, ale idziemy, bo po prostu tak się dobrze czuję. Ale to nie dlatego, że o sobie dobrze myślę,
jest to bardziej optymalizacja czasu, tak samo
jak z włosami. Ale wracając sztuki – dla mnie
sztuką w modzie jest odpowiednie wystylizowanie. Gdy wieszasz dzieła Fangora, to są one
otwarte, nie ma tam ram, dzieło koresponduje
z przestrzenią. Dlatego mamy kuratorów sztuki, oni układają po prostu te przestrzenie. Każde ubranie będzie na kimś wyglądać inaczej, ale
nie każde ubranie będzie w danej stylizacji miało wyciągnięte to, co najpiękniej gra, jeśli chodzi
o formę, kolor czy materiał. Z jednej strony podkreśliłabym rolę stylistek, ale z drugiej strony
jest ta sztuka ubierania się samodzielnie. Żebyś
na tyle czuł siebie, swoje wnętrze, był w zgodzie
ze sobą oraz z tym, jak chcesz się prezentować, co cię cieszy, jaki masz dzisiaj dzień, jakie
masz zadanie do zrobienia – power dressing
i to, co ciebie wzmacnia w ubiorze, jak chcesz
się czuć, dla mnie to jest sztuką. Umiejętne dobranie swoich komponentów w sposób zgodny
ze sobą, dostosowany do dnia i zadania, które

masz do wykonania. Ubierasz się, uśmiechasz
się do lustra i myślisz – Kuba, lubię cię.
To mi się nie zdarza.

Życzę, żeby się zdarzało, chociaż ci nie wierzę.
Dla mnie moda jest narzędziem. Chciałabym
to podkreślić, bo czasami jej to odbieramy,
moda jest infantylizowana. Dzisiaj na szczęście moda zyskuje i to jest wspaniałe, ale pamiętajmy, że jest ona narzędziem dla nas, narzędziem do wszystkiego, tak samo jak sposób
żywienia. Wiesz o co chodzi, dzisiaj na początku od tego zaczęliśmy.
Tak, to właśnie jest coś, o co cię chciałem
spytać w kolejnym takim punkcie naszej
rozmowy. Kiedyś ubranie służyło pewnym
konkretnym celom, tak? Żeby nie umrzeć.

Żeby ocieplić ciało, tak. Masz rację.
Przeszliśmy od tego bardzo, bardzo długą
drogę. Teraz zastanawiam się, po co nam
służy ubiór. Po co się ubieramy.

A po co ty się ubierasz?
Ja się ubieram z wielu powodów. Dlatego,
żeby podobać się płci przeciwnej, żeby
się podobać sobie, żeby zaimponować
innym ludziom, żeby inni ludzie nie myśleli
o mnie, że jestem niechlujny. Także z wielu
powodów.

A masz taki dzień, że się ubierasz i nie czujesz
się sobą?
Tak, wiele razy tak jest.

No właśnie. Myślę, że dużo osób tak ma. Sztuka
ubierania siebie pełni funkcję społeczną, nie da
się wyjść nago na ulicę. Czasami jak słyszę, że
moda mnie nie dotyczy. Kuba, moda dotyczy
każdego, tylko pytanie…
Tak jak pogoda, pogoda jest zawsze.

Wiesz, że ja jestem osobą, która nigdy nie wie
jaka jest pogoda? Wszyscy zawsze się ze mnie
śmieją – Olka, ty wszystko robisz na odwrót.
Faktycznie, zimą się bardziej rozbieram, a latem ubieram. Ostatnio koleżanka wzięła mój
telefon, bo istotne było, jaka będzie jutro pogoda, nie pamiętam już z jakiego powodu. Powiedziała wtedy: „Boże, ja nawet nie mogę wejść
na twoim telefonie w aplikację pogoda!”. Więc
dotyczy wszystkich, ale widzisz czasami… ale
ta moja ignorancja wynika z tego, że ja kocham
każdą pogodę. Naprawdę każdą i cieszę się, że
codziennie mogę wstać, żyć, oddychać. Jeśli
więc słyszę, że moda kogoś nie dotyczy to nie
oceniam, bo jestem ostatnią osobą do oceniania, naprawdę totalnie kocham ludzi i biorę
w całości, ale tak sobie myślę, że to ciekawe
stwierdzenie – moda mnie nie dotyczy – a do
sklepu jak idziesz? Musisz założyć t-shirt i cokolwiek, ale za każdym razem jest to jakaś prezen-
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tacja siebie. Moda służy po prostu do ubrania
się, nie możesz wyjść nago i naruszyć czyichś
uczuć i odczuć. To odnajdywanie siebie, zresztą nasz nowy spot o tym mówi i mam nadzieję,
że zainspiruje wiele osób. Dlatego zadałam pytanie czy nie jest tak, że czasami nie czujesz się
sobą. Jeżeli znajdziesz ten sposób na tę zgodność – okej, to jest Kuba w środku, to jest Kuba
na zewnątrz, to jest cały czas ten sam Kuba, tylko w różnych kontekstach społecznych, sytuacjach, rolach – to poznając ciebie mam możliwość wyobrażenia sobie, kogo mam przed sobą.
Wiesz o co chodzi, to jest kilka sekund. O tym
jest nasz nowy spot, że każdy z nas prezentuje
siebie bycie sobą, bez filtrów, bez korygowania
się, bez konieczności dostosowywania się. Nie
mówię o jakiejś konwencji w której jesteś, tylko że nie udajesz kogoś innego, w bardzo łatwy
sposób dajesz lustro drugiej osobie. Ktoś cię widzi, może cię dotknąć i poczuć – jego człowiek,
nie jego człowiek. Za każdym razem, kiedy cię
tak przysłowiowo społecznie dotyka (takie socjologiczne „głaski”, gdy mówisz dzień dobry
i miłego dnia), to ten kawałek siebie przekazuję tobie. Zawsze inspirujesz się drugą osobą,
wszystko inspiruje. Sposób uśmiechania, mówienia, kolor oczu, poruszające się włosy, co
masz na sobie. Po prostu mam tak, że chłonę
ludzi i kocham to, bo zwykli ludzie mnie inspirują. Zobacz ile jest w tym miłości, mam totalną zajawkę na życie i cieszę się, że żyć mogę.
Do czego zmierzam – przekazujesz wzór, ktoś
się inspiruje i przekazuje go dalej. Bardzo bym
chciała, żebyśmy się ubierali po to, żeby znaleźć sposób na danie szansy na poznanie nas
nawet tym osobom, które nas mijają na ulicy.
W różnych kontekstach, w różnych momentach, w różnych porach dnia. Ubieramy się po
to, żeby zrealizować pewne cele. Tak jak powiedziałeś – podobać się dziewczynom lub mężczyznom, czuć się dobrze, zrobić wrażenie czy po
prostu coś osiągnąć. Rozmowy rekrutacyjne,
outfit w pracy, albo momenty kiedy bierzesz
ślub, rodzi się tobie dziecko – przeważnie pamiętamy, co w danym momencie mieliśmy na
sobie. Ostatnio rozmawiałyśmy z Krysią Tęczą
o Simple, czyli naszej marce własnej – jak go
rozwijamy, w jakim kierunku idziemy. Krysia
Tęczą z „Twojego Stylu”, którą serdecznie pozdrawiamy, mówi: „Olu, pamiętam, ja szłam do
ślubu w sukience Simpla”. Zobacz jak strojem
możesz mocno podkreślić dane wydarzenie.
Ludzie przeważnie wiedzą, a czym poszedł do
szkoły, w co był ubrany na studniówce, na ślubie, przy jakimś ważnym spotkaniu. Moda pełni funkcję społeczną. Stawiam na to, żebyśmy
byli jak najbardziej sobą, dlatego zachęcamy,
motywujemy i chcemy być tym partnerem,
żeby w swobodny sposób sięgać po swoje historie. Dane pokazują, że człowiek przeważnie
obraca się wokół trzech marek różnego typu.
One się zmieniają w trakcie twojego życia, ale

BA R DZ O BY M C HC I A Ł A , Ż EBYŚ M Y
S I Ę U BI ER A L I P O T O, Ż EBY
Z NA L EŹ Ć S P O S ÓB NA DA N I E
S Z A N S Y NA P OZ NA N I E NA S
NAW E T T Y M O S OB OM, KT ÓR E
NA S M I JA JĄ NA U L IC Y.
przeważnie jesteś w stanie wymienić trzy najważniejsze dla ciebie marki i podoba ci się ich
styl, konwencja. Zobacz, masz dzisiaj Versace
na trzech miejscach na ciele, pewnie w większości sytuacji tak jest. Dlatego bardzo zachęcamy,
żeby historie marek zgłębiać i wiedzieć, że to
jest marka dla ciebie. Te marki mają swoje statementy, my również je mamy. Dlaczego mówię
o tych trzech markach? Wszystkie badania –
czy sięgniesz po Price Waterhouse Cooper, czy

po Deloitte’a, Google’a, WGSNa, czy szereg innych bardzo jasne pokazują, że my głosujemy
dziś portfelem. Nie chcesz być z markami, które ciebie nie dotyczą, które nie pokazują podobnej filozofii życiowej i takiego bycia na zewnątrz
jak ty. Więc nie chcesz się identyfikować z marką, która – nie chcę mówić o jakimś kręgosłupie
moralnym, bo to już jest za daleko posunięte –
nie reprezentuje tej samej postawy. Zobacz co
robi gen z, jak wygląda teraz sytuacja z CSRo-
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wymi, sustainable eco rzeczami. Każda marka
ma już swoją linię eco, są brandy, które w ogóle
tworzą w duchu mody zrównoważonej. Mam
dzisiaj na sobie garnitur Samsøe&Samsøe, którą uwielbiam, bo to jest moda zrównoważona.
Oni myślą co robią, jak robią, z jakich surowców korzystają, jak długo ten materiał przetrwa, jaki on ma zapach, strukturę, ale przede
wszystkim jak mocno obciąża to środowisko
i co się z nim stanie dalej. Cieszę się, że mówi
się dzisiaj w kontekście marek o tym, żeby dbać
o te rzeczy, jak o drugiego człowieka. Chodzi
właśnie o troskę, żebyśmy nie byli ignorantami.
Bo czasami bywamy – w stosunku do ludzi, środowiska i samych siebie niestety.
Słyszałem właśnie kiedyś o takim gościu,
któremu ktoś powiedział, że tkanina jest
tak lekka i tak delikatna, że jej po prostu nie
widać, nie wiem czy kojarzysz.

Nie…
Król był nagi podobno.

Słyszałam już o sytuacjach, że ktoś żywi się
światłem i kolorem, ale o niewidocznym materiale nie.
To jest z baśni, ale możliwe, że wydarzyło
się naprawdę.

Ja baśni nie lubię, lubię rzeczywistość. Fantastyki nie oglądam, to pewnie dlatego nie wiem.
Ale coś jeszcze chciałem powiedzieć.
W ramach kończenia, bo wszyscy mi
machają, że już stop, stop…

Musimy kończyć? Jest tak nudno, jest tak źle,
o Boże, przepraszam wszystkich…
Niestety, tak u nas to wygląda. Chciałem
po prostu zapytać, bo wiadomo że Ty masz
więcej tajemnic państwowych w sobie, niż
możesz mówić, oczywiście o wszystkim nam
powiesz jak już skończymy ten program…

O wszystkim, tak! Oczywiście, o wszystkim
wam powiem.
Ale dopóki jeszcze jesteśmy na wizji, to
ja bym chciał zapytać jak kreujesz markę
MODIVO. Jak kreujesz to, co się pojawia.
Jakimi wartościami i zasadami się kierujesz?

Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że MODIVO
jest dzisiaj tak autentyczne i bardzo miło kojarzone ze mną, co jest totalną nobilitacją, zaszczytem i w ogóle nawet nie mam słów, żeby
opisać jak się czuję, kiedy coś takiego słyszę.
MODIVO jest autentyczne, bo jest takie jak my.
Wszystko co robimy, robimy z myślą o kliencie,
wyobrażając sobie konkretne osoby, bo my dzisiaj wiemy dużo o swoich klientach – wiemy jak
spędzają czas, gdzie pracują, ile mają lat, gdzie
mieszkają. To są te podstawowe parametry, ale
wiemy też co ich cieszy, co kupują, jakie mają

grupy zainteresowań, że mężczyźni kochają kupować zegarki, a panie na przykład jeździć na
rowerze. Po prostu żyjemy nimi i spełniamy ich
potrzeby, pod różnymi względami. To jest właśnie rozbudowywanie e-commerce’u i marki,
sposobu dostawy, ceny, możliwości – wszystkiego, co wokół marki. Czemu się uśmiecham
mówiąc o tym? Bo chcę odpowiedzieć na twoje pytanie. MODIVO to taki mocny kręgosłup,
jeśli chodzi o to, jak można żyć i nie marnować
czasu, jak dbać i szanować siebie, jak transparentnie się komunikować. Nic u nas nie jest
ubrane w jakąś strategię marketingową, w jakiś
taki – przepraszam, użyję bardzo brzydkiego
słowa – bullshit. Bardzo nie lubię ściemniania
i sytuacji, gdy komuś wchodzi jakaś perswazja,
manipulacja. Może dlatego, że jestem medioznawcą i robiłam badania z tego zakresu: od
specyfiki komunikacji społecznej w mediach,
przez odpowiedzialność mediów, pracowałam też w telewizji, to… hm… widzisz już moją
minę? Mnie to troszeczkę tak… no, ja się z tym
nie zgadzam. Nie chciałabym, żeby człowiek
słyszał coś innego, niż ktoś ma gdzieś tam
w głowie. To jest myśl przewodnia MODIVO –
po co my jesteśmy? Chcemy być i pragniemy
być partnerem twoich wyborów życiowych,
związanych właśnie z tym narzędziem, jakim
jest moda. Być obok, złapać się pod rękę i powiedzieć: chodź. Jeśli potrzebujesz, mamy tu
wszystko pod kątem szafy dla ciebie, na bazie
twoich wyborów. Chcemy inspirować, motywować i pokazywać, że można korzystać z różnych rzeczy, ale nie namawiać i nie sugerować,
a dać narzędzia. Don’t waste my time, prawda?
Dlatego chcę, żeby e-commerce dawał bardzo
szybko możliwość – nie dlatego, że tak mówią
raporty. Właśnie to jest chyba u nas trochę inne
– powinieneś zrobić zakupy tak szybko, jak możesz, mieć hiperpersonalizację pod kątem tego,
że wiemy co lubisz. To powinno być do jednego
kliknięcia, powinieneś być w jakimś programie
lojalnościowym, dostawać raz na rok set rzeczy,
które są totalnie pod ciebie; jaki kolor, czy krótki czy długi rękaw, jaka jest pora roku, jaki materiał, jaki rozmiar nosisz. Żebyś czuł się zaopiekowany. Chciałabym, żebyśmy byli swoistym
rodzajem concierge’a – takiego, jak w luksusowych sklepach high fashion, który się tobą opiekuje, dba o twoje samopoczucie, możesz dostać
wodę, szampana…

z twoimi historiami, do której sięgasz. Mamy
przepiękne przymierzalnie, gdzie możesz
zmienić światło, jesteś w swojej prywatnej przymierzalni, w domu – chcemy dać właśnie taki
experience. Tak samo w sklepie, czyli miejscu,
które pozwoli zrealizować twoje założenia, które ciebie za i jest trochę przyjacielem. Nazywam
to partnerem, bo przyjaciel to duże słowo, ale
przede wszystkim oszczędza twój czas, rozumie twoje potrzeby, tak jak fashion ekspert, ale
też ten życiowy, bo myślę, że o tym co jemy, jak
wyglądają nasze domy, co czytamy – zresztą
zobaczysz, jak to MODIVO się będzie dalej rozwijać, jakie jest spójne i zgodne z tym kręgosłupem. MODIVO ma być takie jak my, jest takie
jak my i chciałabym, żeby było właśnie w ten
sposób widziane, Jako podmiot, z którym możesz iść przez lata, który nic nie narzuca, a daje
możliwości, inspiruje, motywuje do tego, żeby
być sobą, wyrażać siebie. To brzmi trochę jak
zdarta płyta, ale wciąż zbyt mało osób jest sobą,
a poznasz lepiej i widzisz jaki jest, to wtedy cię
w sobie rozkochuje. Miałeś pewnie wielokrotnie podobne sytuacje. Narzucamy jakieś fasady i maski, pisał o tym Gombrowicz i nie tylko
– nie będę już mówić socjologicznie o Goffmanie czy innych, ale fajnie by było, gdybyśmy nie
musieli ich nosić. Bardzo do tego zachęcam i to
chciałabym prezentować w MODIVO, nie tylko
w Polsce, ale we wszystkich szesnastu, zaraz
siedemnastu krajach. O pewnych rzeczach nie
mogę jeszcze mówić, ale myślę, że miło was zaskoczymy. Chcę być z ludźmi na całym świecie,
tak to dookreślę i do tego będę dążyć. Dopóki
jestem zdrowa, nic mnie nie zatrzyma.

Nie stać mnie na to, wiesz?

Mam nadzieję, że wrócisz do nas jeszcze
kiedyś.

Powinno cię być stać zawsze. Chciałabym, żeby
zarówno e-commerce w naszym wydaniu, jak
i sklepy stacjonarne, które mamy i są fantastycznym uzupełnieniem, ale też mega wpływają na doświadczenie, brand awarness i są
też takim naszym wyróżnikiem na tle innych
podmiotów, które działają i z którymi nie chcemy konkurować, tylko chcemy się uzupełniać,
bo to klient wybiera – były właśnie taką szafą
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

No cóż, Aleksandra Szol jest linią prostą
nieskończoną w obu kierunkach, nasz
program był tylko punktami na tej linii. Na
pewno jesteś w stanie jeszcze dużo dłużej
mówić.

Ja kocham ten biznes, kocham!
Widać to po tobie.

Dziękuję.
Jeżeli chcecie kupić coś, co się wami
zaopiekuje, to możecie skoczyć do MODIVO
w takim razie. Dziękuję Ci bardzo, było mi
bardzo miło.

Dziękuję Ci, Jakubie.

Na pewno, z przyjemnością. Cudownie się
z Tobą rozmawiało i dziękuję wszystkim, którzy nas zechcieli posłuchać – mam nadzieję, że
nikogo nie zmęczyliśmy, ale to wielki zaszczyt
usiąść tu z tobą, no i móc porozmawiać tak
w piątek z rana. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję. I do zobaczenia!
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Do 2 października można zobaczyć wystawę „Arcydzieła sztuki polskiej”, a na niej obrazy takich artystów, jak Jan Matejko, Jacek Malczewski, Wojciech i Juliusz Kossakowie czy Olga Boznańska.
fot. A.Grabowska / mat. Muzeum Gdańska

„ARCY DZIEŁA
SZTU KI POLSKIEJ”
I N IE T Y LKO – W M UZEU M GDA ŃSK A!
WYPOCZYWASZ NAD MORZEM? ZAJRZYJ KONIECZNIE DO ODDZIAŁÓW MUZEUM GDAŃSKA. POZA UNIKALNYMI
ZABYTKAMI I DZIEŁAMI, ZOBACZYSZ RÓWNIEŻ NIEZWYKLE CIEKAWE WYSTAWY CZASOWE.
TEKST Dariusz Wołodźko ZDJĘCIA Mat. Prasowe

P

lanując wizytę warto uwzględnić kilka
godzin na spędzenie czasu w Ratuszu
Głównego Miasta, Dworze Artusa,
Wartowni nr 1 na Westerplatte, Muzeum Nauki Gdańskiej w wieży kościoła św. Katarzyny
oraz nowym Muzeum Bursztynu w Wielkim
Młynie. Tym, którzy szukają prawdziwych perełek, warto polecić Dom Uphagena znajdujący się przy ul. Długiej 12, czyli jedno z najstarszych muzeów w Gdańsku – jedną z niewielu
w Europie udostępnionych do zwiedzania kamienic mieszczańskich z okresu XVIII wieku.
O losach Polaków w Wolnym Mieście
Gdańsku i rozpoczęciu II wojny światowej
opowiada natomiast wystawa stała w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Z kolei

Kuźnia Wodna w Oliwie to magiczne miejsce,
gdzie w przestrzeni Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego spotykają się dwa żywioły:
ogień i woda.

BOZNAŃSKA, MALCZEWSKI,
KOSSAK, MATEJKO

Do 2 października mamy wyjątkową okazję,
by zobaczyć wystawę „Arcydzieła sztuki polskiej”, a na niej obrazy takich artystów, jak
Jan Matejko, Jacek Malczewski, Wojciech
i Juliusz Kossakowie czy Olga Boznańska. Ponad 65 wyjątkowych obrazów i rzeźb oglądać
można w samym sercu Gdańska, w Ratuszu
Głównego Miasta dzięki współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach.

–„Arcydzieła…” to wizualna podróż przez
szlachecką tradycję i historię, kulturę dworu
i wsi oraz rodzime uniwersum wizji, wyobrażeń i mitów. Nie brakuje także nostalgicznych pejzaży – mówi Waldemar Ossowski,
dyrektor Muzeum Gdańska. Na wystawie
prezentowane są również obrazy Hofmana,
Stanisławskiego, Mehoffera, Chełmońskiego
i wielu innych.

WRZEŚNIOWE WYSTAWY
O HISTORII MIASTA

Od 3 września w Galerii Palowej w Ratuszu
Głównego Miasta przy ul. Długiej 46 można
oglądać wystawę poświęconą losom mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska, którzy

„ARCYDZIEŁA SZTUKI POLSKIEJ” I NIE TYLKO...

po 1945 roku pozostali w mieście. Wystawa
„Wolę o tym nie mówić”. Tożsamość gdańszczan a powojenna rzeczywistość to także
opowieść o pamięci czasem nieznanej, lokalnej
lub po prostu bardzo trudnej do akceptacji.
Od 16 września w Muzeum Poczty Polskiej prezentowana będzie natomiast wystawa „Gedania i nie tylko. Polski sport w międzywojennym Gdańsku” z okazji obchodów
100-lecia Klubu Sportowego Gedania. To
pionierski okres polskiego sportu w Gdańsku, ale też o heroizm działaczy i sportowców
w czasie II wojny światowej oraz pierwszych
latach po jej zakończeniu.

BILETY, KARTA, KARNET
Jeśli podróżujesz z rodziną, w każdym oddziale dostępny jest bilet rodzinny. Jeśli podróżujesz samotnie bądź z przyjaciółmi, warto
zaopatrzyć się w Karnet Muzeum Gdańska.
Jeśli natomiast jesteś turystą z Gdańska, nie
zapomnij okazać Karty Mieszkańca.
Informacje o godzinach otwarcia
i cenach biletów znajdują się na stronie
www.muzeumgdansk.pl w zakładce „Wizyta w oddziałach”.

or Olga Boznańska. Over 65 unique paintings and sculptures can be seen in the heart
of Gdańsk, City Hall thanks to the partnership with Śląsk Museum in Katowice.
This exhibition is a visual journey through
noble tradition and history, the culture of
court and village, and the Polish universe of vision, imagination, and myths. There are many
nostalgic landscapes as well - said Waldemar
Ossowski, Gdańsk Museum manager. There
will be pieces by Hofmana, Stanisławski, Mehoffea, Chełmoński and many more.

SEPTEMBER EXHIBITION
ABOUT THE CITY’S HISTORY
From September 3rd, in Galeria Palowa in
City Hill at Długa 46 St, there will be an exhibition about Poles' life in the Free City of
Gdańsk who stayed in town after 1945. “I’d
rather not talk about it” exhibition. People
from Gdańsk identity and after-war reality

is a story about a memory sometimes unknown, local, or just hard to accept.
From September 16, in the Polish Post Office Museum, there will be an exhibition
“Gednia but not only. Polish sport in the
mid-war Gdańsk”, because of the 100th anniversary of Sport Club Gedania. It’s a pioneering time in Polish sports history in
Gdańsk but also - a time of heroism for activists and sportsmen during the Second World
War and the first few years after finishing it.

TICKETS, CARD, CARNET
If you’re traveling with family, in every
branch there is a family ticket available. If
you’re traveling alone or with friends, it’s
great to get to Gdańsk Museum Carnet. If
you’re a tourist from Gdańsk, don’t forget
to show your Gdańsk Citizen card. Information about opening hours and ticket prices
can be found at www.muzeumgdansk.pl.

Jednym z arcydzieł, które zobaczymy w Gdańsku, jest „Portret córki” Jacka Malczewskiego.
fot. Zbiory Muzeum Śląskiego w Katowicach

ENGLISH

GREAT POLISH (BUT NOT ONLY!) ART
- IN GDAŃSK MUSEUM!
Are you having leisure time over the sea?
You have to check out one of the Gdańsk
Museum branches. Besides some exquisite
antiques and pieces of art, you will also
get to experience some very interesting
temporary exhibitions.

While planning a visit, it’s worth including
a few hours to spend some time in the City
Hall, Artus Court, Wartownia nr 1 at Westerplatte, Museum of Gdańsk Science in the
tower of St Catherine church, and a new Amber Museum in the Great Mill. Those, who
are looking for some hidden gems, should
definitely check out Uphagen’s House next
to Długa 12 St, one of the oldest museums
in Gdańsk - one of the few tenement houses
from the 18th century available to visit. Poles'
life in the Free City of Gdańsk and starting
World War II can be seen at the exhibition
in the Polish Post Office Museum in Gdańsk.
On the other hand, Water Forge in Oliwa is
a magical place wherein Tricity Landscape
Park's two elements meet: fire and water.

BOZNAŃSKA, MALCZEWSKI,
KOSSAK, MATEJKO
Up to October 2nd, we will have a unique opportunity to see “Great Polish Art” with pieces from such artists as Jan Matejko, Jacek
Malczewski, Wojciech, Juliusz Kossakowie
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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47.

FESTIWAL POLSKICH
FILMÓW FABULARNYCH
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

P

olskie kino ma się znakomicie, co udowodni 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
W Konkursie Głównym znalazło się aż 20
filmów! Jak mówi Dyrektor Festiwalu Leszek Kopeć: „Decyzja Komitetu Organizacyjnego, aby w tym roku zwiększyć liczbę
filmów w głównej sekcji konkursowej, wynika z wysokiego poziomu produkcji filmowej ostatnich dwunastu miesięcy. Mam
nadzieję, że goście, uczestnicy i widzowie,
licznie akredytowani w tym roku, będą tego
samego zdania”. Dyrektor Artystyczny Tomasz Kolankiewicz dodaje: „tak wysokiego
poziomu zgłoszonych filmów nie było od
dawna. Programując Konkurs Główny, muszę pamiętać, że Festiwal jest przekrojową
prezentacją polskiego kina – filmy powinny układać się w możliwie jak najpełniejszą

paletę barw i wrażliwości. Staram się zachować harmonię między kinem artystycznym
a tym z większym potencjałem komercyjnym, między filmami realistycznymi a wizyjnymi, między głosem twórców młodych
i doświadczonych”. W konkursie znalazły
się następujące filmy:
„APOKAWIXA”, reżyseria: Xawery Żuławski, scenariusz: Xawery Żuławski, Krzysztof
Bernaś i Maciej Kazula, producentka: Anna
Waśniewska-Gill
„BRIGITTE BARDOT CUDOWNA”, reżyseria
i scenariusz: Lech Majewski, producent:
Lech Majewski
„BROAD PEAK”, reżyseria: Leszek Dawid,
scenariusz: Łukasz Ludkowski, producenci:
Maciej Rzączyński, Dawid Janicki, Krzysztof
Rzączyński, Paweł Rymarz

„CHLEB I SÓL”, reżyseria i scenariusz: Damian Kocur, producenci: Jacek Bromski,
Ewa Jastrzębska i Jerzy Kapuściński
„CICHA ZIEMIA”, reżyseria: Aga Woszczyńska, scenariusz: Aga Woszczyńska,
Piotr 'Jaksa' Litwin, producentka: Agnieszka Wasiak
„FILIP”, reżyseria: Michał Kwieciński, scenariusz: Michał Kwieciński i Michał Matejkiewicz, producentka: Krystyna Świeca
„GŁUPCY”, reżyseria i scenariusz: Tomasz
Wasilewski, producentka: Ewa Puszczyńska
„ILUZJA”, reżyseria: Marta Minorowicz, scenariusz: Piotr Borkowski i Marta Minorowicz,
producentka: Izabela Kiszka-Hoflik
„INFINITE STORM”, reżyseria: Małgorzata
Szumowska, scenariusz: Joshua Rollins,
producenci: Magdalena Zimecka, Radosława
Bardes, Jacek Kulczycki

KO L O R Y I K S Z TA ŁT Y S Z K Ł A

„IO”, reżyseria: Jerzy Skolimowski, scenariusz: Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski, producentka: Ewa Piaskowska
„JOHNNY”, reżyseria: Daniel Jaroszek, scenariusz: Maciej Kraszewski, producent: Robert Kijak
„KOBIETA NA DACHU”, reżyseria i scenariusz: Anna Jadowska, producentka: Maria
Blicharska
„ORLĘTA. GRODNO ‘39”, reżyseria i scenariusz: Krzysztof Łukaszewicz, producenci: Włodzimierz Niderhaus i Agnieszka Będkowska
„ORZEŁ. OSTATNI PATROL”, reżyseria i scenariusz: Jacek Bławut, producenci: Anna Bławut-Mazurkiewicz i Bartłomiej Gliński
„STRZĘPY”, reżyseria i scenariusz: Beata Dzianowicz, producent: Zbigniew Domagalski
„ŚUBUK”, reżyseria: Jacek Lusiński, scenariusz: Jacek Lusiński i Szymon Augustyniak, producenci: Leszek Bodzak i Aneta
Hickinbotham
„TATA”, reżyseria: Anna Maliszewska, scenariusz: Anna Maliszewska i Przemysław
Chruścielewski, producent: Marcin Wierzchosławski
„THE SILENT TWINS”, reżyseria: Agnieszka Smoczyńska, scenariusz: Andrea Seigel, producentki: Klaudia Śmieja-Rostworowska i Ewa Puszczyńska
„WESEלE”, reżyseria i scenariusz: Wojciech
Smarzowski, producenci: Wojciech Gostomczyk, Janusz Hetman, Janusz Bogaczyk
„ZADRA”, reżyseria: Grzegorz Mołda, scenariusz: Monika Powalisz, producenci: Agnieszka Odorowicz, Andrzej Papis, Maciej Sowiński

DE C YZ JA KOM I T E T U
ORGA N I Z AC YJ N E G O, A BY W T Y M
ROK U Z W I ĘK S Z YĆ L IC Z B Ę F I L MÓW
W G Ł ÓW N E J S EKC J I KON K U R S OW E J,
W Y N I K A Z W YS OK I E G O P OZ IOM U
PRODU KC J I F I L MOW E J O S TAT N IC H
DW U NA S T U M I E S I Ę C Y.
Do Konkursu Filmów Krótkometrażowych zakwalifikowało się 30 filmów wyprodukowanych przez szkoły filmowe oraz niezależnych producentów, a także w ramach
programu „30 minut” Studia Munka – Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W trzeciej
sekcji konkursowej, Konkursie Filmów Mikrobudżetowych, znalazły się filmy zakwa-

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

lifikowane zgodnie z zasadami Programu
Operacyjnego PISF Produkcja filmowa.
Ale FPFF to nie tylko nagrody, to także
liczne sekcje pozakonkursowe i wydarzenia
towarzyszące, m.in. „Czysta Klasyka” – przegląd polskich filmów zrekonstruowanych
cyfrowo, w tym roku poświęcony setnej rocznicy urodzin Jerzego Kawalerowicza; „Po-
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lonica” – pokazy zagranicznych produkcji
zrealizowanych z udziałem polskich twórców
(wśród filmów nagradzane na dużych światowych festiwalach tytuły, m.in. Hranice lásky
i Lampart z Ankary); bogata w programy
edukacyjne „Gdynia Dzieciom”, w trakcie
której po raz pierwszy przyznana zostanie
nagroda Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka dla najlepszego filmu familijnego; wydarzenie branżowe „Gdynia Industry”; kino
z lokalnym pierwiastkiem, czyli cykl „Filmy
z Gdyni”, w ramach którego pokażemy Anię
Krystiana Kuczkowskiego i Michała Bandurskiego, opowieść o życiu aktorki Anny
Przybylskiej; liczne wystawy oraz sekcje
tematyczne organizowane z udziałem partnerów Festiwalu. Już dziś wiadomo, że Platynowe Lwy za całokształt twórczości i wybitne osiągnięcia artystyczne odbierze reżyser
i scenarzysta Filip Bajon, a na festiwalu zobaczymy jego film Aria dla atlety. Dużym wydarzeniem będzie Niebyły Festiwal Polskich
Filmów Fabularnych – próba rekonstrukcji
edycji, która nie odbyła się czterdzieści lat
temu. Powołane zostanie specjalne jury, które przyzna wyjątkową nagrodę – cegłę – na
pamiątkę tej, którą dziennikarze wręczyli
Andrzejowi Wajdzie w 1977 roku za film Człowiek z marmuru, na znak protestu przeciwko działaniom władzy.
Ponadto na 47. FPFF po raz pierwszy
w historii przyznana zostanie nagroda

„Klimatyczny film”, zainicjowana i ufundowana przez markę Electrolux, która ma wyróżnić najbardziej przyjazną środowisku
produkcję filmową.
Jak podkreśla Dyrektor Artystyczny Tomasz Kolankiewicz: „Warto pamiętać o tym,
że istotą kina jest spotkanie i dyskusja, że
filmy najlepiej oglądać wspólnie w salach ki-

nowych, że największa ich siła tkwi w budowaniu wspólnoty odbiorców. Jednego jestem
pewien: programowo zapowiada się jeden
z najlepszych festiwali od lat”.
47. FESTIWAL POLSKICH FILMÓW
FABULARNYCH ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH
12-17 WRZEŚNIA 2022 ROKU

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY

MECENAS

PARTNERZY STRATEGICZNI

OGÓLNOPOLSCY PATRONI MEDIALNI

LOKALNI PATRONI MEDIALNI

PARTNER

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej
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Henri de Toulouse-Lautrec, Divan Japonais

TRY U MF
KOLORU
A RCY DZIEŁ A GR A FIK I FR A NCUSK IEJ Z PR ZEŁOM U X I X I X X W IEKU
Z KOLEKCJI M UZEU M NA RODOW EGO W K R A KOW IE
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

TRYUMF KOLORU

W PR Z E S T R Z E N I AC H
Z A M K U P OK A Ż E M Y P ONA D
10 0 PR AC GR A F IC Z N YC H
W Y KONA N YC H PR Z EZ
NA J W Y BI T N I E J S Z YC H
F R A NC U S K IC H A RT YS T ÓW
Édouard Vuillard, La Pâtisserie - Terrasse de café_la nuit

Théophile Alexandre Steinlen, Lait pur stérilisé de la Vingeanne

J

uż niebawem w CK ZAMEK w Poznaniu
zostanie otwarta wystawa Tryumf koloru. Arcydzieła grafiki francuskiej z przełomu XIX i XX wieku z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie.
W przestrzeniach Zamku pokażemy ponad
100 prac graficznych wykonanych przez najwybitniejszych francuskich artystów tamtego okresu, takich jak: Pierre Bonnard, Jules
Chéret, Maurice Denis, Eugène Grasset, Henri Gabriel Ibels, Auguste Lepère, Lucien Pissarro, Pierre Puvis de Chavannes, Paul-Élie
Ranson, Henri Rivière, Auguste Renoir, Paul
Signac, Henri de Toulouse-Lautrec, Édouard
Vuillard, Jacques Villon czy długo z Francją
związanych: Georges de Feure, Alfons Mucha, Félicien Rops i Alfred Sisley.
Wystawa jest znakomitą okazją do tego by
zapoznać się z dziełami mistrzów, a także do
tego, by bliżej zaznajomić się z kolorem jako
zjawiskiem. W bogatym programie edukacyjnym każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy na specjalnie przygotowane spotkania,
wykłady i warsztaty.

WARSZTATY
WALKA O KOLOR! – WARSZTATY Z SITODRUKU

:

PROWADZENIE Grzegorz Myćka

Czerwony, żółty, niebieski. Czy da się stworzyć grafikę przy pomocy tylko tych trzech
barw, która będzie zawierać wszystkie kolory
tęczy? O wszystkim przekonamy się podczas
warsztatów, na których poznamy technikę
serigrafii i metody druku wielokolorowych

obrazów. Samodzielnie wydrukujemy grafiki
na papierze lub własnym materiale (koszulce,
torbie, tekstyliach).
DRUK Z KAMIENIA LITOGRAFICZNEGO –
WARSZTATY Z LITOGRAFII

:

PROWADZENIE Kornel Ofierski

Czym jest druk z kamienia litograficznego połączony ze wspólnym wydrukowa-
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Alfons Mucha, JOB

różne kolory zachowują się na podłożach
gładkich lub fakturowych.
„KOLOR NA AFISZ”
PROWADZENIE prof. UAP dr hab.

:

Mateusz Bieczyński

Pokazywanym na wystawie grafikom przyjrzymy się pod kątem funkcji, jako nośnikom
treści komercyjnych. Zobaczymy, jaka jest
rola koloru w skupianiu uwagi odbiorcy i podkreślaniu atrakcyjności treści. Zastanowimy się także, czy schematy kompozycyjne,
wytworzone w tym szczególnym momencie
historycznym, gdy dopiero wykształcało się
pojęcie nowoczesnej reklamy graficznej, są
nadal aktualne.
„MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM –
TEORIA I PRAKTYKA STOSOWANIA KOLORU
W SZTUCE EUROPY I AZJI”

:

PROWADZENIE dr Dorota Molińska

Oprócz kolorów występujących w naturze,
jesteśmy otoczeni wytworami ludzkimi,
które dzięki rozwojowi technologicznemu
bezustannie bombardują nasze oko feerią
barw i ich odcieni. Wykład omawiać będzie
ewidentne różnice pomiędzy kolorystyką
i znaczeniem przypisywanym poszczególnym barwom w dziedzictwie tych obszarów oraz uwrażliwi słuchaczy na potencjał
płynący ze świadomego odbioru dzieł powstałych w wyniku dialogu pomiędzy różnymi tradycjami artystycznymi.

SPOTKANIA
„KOLOR LĘKU – O GRAFICE EDVARDA
MUNCHA W KOLEKCJI FELIKSA
JASIEŃSKIEGO”

:

PROWADZENIE dr Agata Miatkowska-Gołdyn

Zadamy sobie pytanie o kwestie oryginalności i nowatorstwa prac graficznych
Muncha, zarówno jeśli chodzi o tematykę,
jak i kompozycję. Zwrócimy także baczną
uwagę na kolor – jego sens, znaczenie oraz
praktyczne aspekty zastosowania.
niem grafiki z wykorzystaniem kolorowego gradientu? Co sprawia, że kamień
staje się matrycą? Jak sprawić by zatrzymał i skutecznie powielał najdelikatniejsze gesty artysty?

WYKŁADY
„ŻÓŁCIE W ARLES, CZYLI
O POSTRZEGANIU BARW”
PROWADZENIE prof. dr hab.

:

Ryszard Naskręcki

„Tym, czym kolor jest na obrazie, entuzjazm jest w życiu” – pisał Vincent van
Gogh. Nie tylko w malarstwie, jednej
z „wiodących sztuk wizualnych”, ale także

w życiu codziennym każdego z nas barwa
ma ogromne znaczenie. Dlaczego barwa
tak silnie wpływa na percepcję otaczającego świata? Dlaczego kojarzony ze słońcem,
energią i radością żółcień, nazywany był
przez van Gogha „piekielnym kolorem”?
„KOLOR W PAPIERZE”

:

PROWADZENIE dr Dariusz Subocz

Spotkanie z elementami warsztatu będzie
poświęcone kolorowi w strukturze papieru i na papierowych podłożach. Rozpoczniemy od krótkiej historii papieru w Azji
i Europie. Przyjrzymy się stronie technologicznej produkcji papieru. Sprawdzimy, jak
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

ZWIEDZANIA
Wystawę można zwiedzać na różne sposoby – z przewodnikiem, audioprzewodnikiem, rodzinnie. Specjalne zwiedzania
zostały zaplanowane także dla seniorów.

SZCZEGÓŁY dotyczące wystawy, programu
edukacyjnego, zwiedzań, terminów i cen biletów znajdą
Państwo na www.ckzamek.pl
10.09–11.12.2022
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
bilety: 25 (n), 20 (u) i 15 (g)

KURATORKA WYSTAWY: Krystyna KuligJanarek | Muzeum Narodowe w Krakowie

TRYUMF KOLORU
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THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
Pl. Katedralny 8, Ostrów Tumski, Wrocław
T. +48 71 72 73 100
M. hotel@thebridgewroclaw.pl
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W RO C Ł AWS K I HO T E L

TH E BR I D GE
Ś W I Ę T UJ E U RODZ I N Y NOM I NAC JĄ
D O PR E S TI Ż OW E J NAGRODY!
WŁAŚNIE MINĘŁY 3 LATA OD POWITANIA PIERWSZYCH GOŚCI W 5-GWIAZDKOWYM HOTELU THE
BRIDGE WROCŁAW MGALLERY. ALE TO NIE JEDYNY POWÓD DO ŚWIĘTOWANIA! HOTEL OTRZYMAŁ
NOMINACJĘ DO WORLD LUXURY HOTEL AWARDS. TRWA GŁOSOWANIE PUBLICZNOŚCI!
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

URODZINY THE BRIDGE
WROCŁAW MGALLERY
W tym miesiącu mijają dokładnie 3 lata od
kiedy hotel The Bridge przyjął pierwszych
gości. Tym samym otworzył nowy rozdział
w historii Ostrowa Tumskiego. Jako hotel
sieci MGallery mocno oddaje klimat i tradycje miejsca, zgodnie z konceptem Stories
That Stay, a jednocześnie ma swój niepowtarzalny, nowoczesny charakter.
Wnętrza The Bridge zdobią wielkoformatowe grafiki XIX-wiecznego Wrocławia,
reprodukcje zbiorów z kolekcji prywatnych
oraz Muzeum Narodowego. Architektura
nawiązuje do gotyku, strefa relaksu inspirowana jest wrocławskim Ogrodem Botanicznym, a dania i koktajle powstają z produktów od lokalnych dostawców. Z tarasu na
dachu można podziwiać piękną panoramę
Starego Miasta.
W ciągu trzech lat istnienia The Bridge
zdobył wiele prestiżowych nagród, takich
jak Grand Prix konkursu „Piękny Wrocław”
czy wyróżnienie w konkursie World Luxury
Hotel Awards 2021.
Właśnie ma szansę na kolejną – rozpoczęło się ogólnoświatowe głosowanie na najlepsze obiekty nominowane do World Luxury Hotel Awards 2022.

ODDAJ SWÓJ GŁOS
NA THE BRIDGE
– World Luxury Hotel Awards to globalne wyróżnienie przyznawane hotelom za

światowej klasy udogodnienia i doskonałą
obsługę gości – tłumaczy Marta Stawinska-Janiec, dyrektor ds. rozwoju biznesu w The
Bridge Wrocław MGallery. – W poprzednim
roku zostaliśmy zwycięzcą tego prestiżowego konkursu w kategorii Luxury Architecture Design Hotel w naszej części Europy.
W tegorocznej edycji otrzymaliśmy nominacje w kategoriach: Luxury Lifestyle Hotel
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

oraz Luxury Design Hotel. Teraz o zwycięstwie zadecydują głosy publiczności.
SWÓJ GŁOS NA HOTELARSKĄ
WIZYTÓWKĘ WROCŁAWIA MOŻNA
ODDAĆ NA STRONIE:

www.luxuryhotelawards.com/hotel/the-bridgewroclaw-mgallery-hotel-collection
Głosowanie kończy się 21.08.2022.
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ZMIENNA,
NIEPRZEWIDYWALNA,
ALE CORAZ CZĘŚCIEJ TAKŻE
ZRÓWNOWAŻONA
– CZYLI DLACZEGO

W MODZIE LICZĄ SIĘ JUŻ NIE

To

co robimy świadomie, z kalkulacją efektów –
także tych długoterminowych – przynosi zawsze dobre rezultaty i zadowolenie. Dlatego
tym razem przyglądamy się modzie, ale pod kątem ważnym dla nas wszystkich. Bez względu na to, czy w doborze
ubrań kierujemy trendami i aktywnie za nimi podążamy
kupując co sezon nowe kolekcje, czy w tym aspekcie pozostajemy w wierni filozofii mniej znaczy więcej.

KIEDY EKOLOGICZNE TRENDY
PRZESTAJĄ BYĆ TRENDAMI
I STAJĄ SIĘ NORMĄ
Marki modowe już dawno odkryły że ochrona planety
i wpływ na środowisko naturalne to tematy ważne dla
klientów sięgających po ich produkty. Coraz częściej
są też aspektami decydującymi w procesie zakupowym
lub przynajmniej mającymi ogromny wpływ na końcową decyzję. Dlatego wymóg ekologicznych zmian,
który jeszcze kilka lat temu był ciekawostką i tematem

TYLKO SEZONOWE TRENDY
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

poddawanym jako pozytywny przykład, dzisiaj w większości firm odzieżowych jest świadomie realizowanym
i systematycznie rozszerzanym kierunkiem działań.
Niemal każdego miesiąca marki proponują w tym zakresie nowe inicjatywy przekonujące o realnym wpływie
podejmowanych działań na panujący na świecie kryzys
środowiskowy. Metka „eko” miewa różne znaczenia, ale
jest coraz bardziej pożądanym emblematem, na który
chętnie zwracają uwagę kupujący. Zmniejszenie impaktu na środowisko wiąże się najczęściej z większą uważnością twórców mody na rodzaj wybieranych materiałów,
ich pochodzenie, metody wytwarzania, pozostawiany
ślad środowiskowy. Nie dziwią już więc tkaniny z resztek
owoców czy alg, a materiały, które w głównym składniku mają inne resztki produkcyjne na stałe zagościły

ZMIENNA , NIEPRZE WIDY WALNA , ALE...

w kolekcjach zarówno sieciówek, jak i luksusowych domów mody.
Recykling ubrań, zachęcanie do dawania
im tzw. drugiego życia, specjalne kolekcje
oraz znacznie ulepszone procesy produkcji
powodują, że branża robi mierzalne postępy
w działaniach zmniejszających negatywny
wpływ na środowisko. Cały czas jednak ostatnie zdanie należy do nas – osób, które sięgają
po oferowane produkty, a którym nie jest obojętny ich wpływ na otoczenie. Nietrudno jest
znaleźć takie zaangażowane marki.
Drugie życie swoim produktom daje
m.in. gigant sportowy – Nike. Buty ze zwrotów czy wymian lub te z niewielkimi defektami są oceniane, naprawiane i sprzedawane w wybranych sklepach w obniżonej cenie.
Ich program recyklingu i darowizn pomaga
zmniejszyć ilość rzeczy, które lądują zwykle na wysypiskach śmieci. Ekologiczne
materiały stanowią bazę wielu kolekcji
damskich i męskich w Marc O’Polo, który
od powstania dba o to, skąd pochodzą wykorzystywane przez firmę tkaniny, a Guess
już od wielu lat podkreśla, że przy produkcji denimu ograniczył zużycie wody nawet o 70%. Ponadto do produkcji kolekcji
Guess Eco wykorzystano włókna wytwarzane z drewna pochodzącego z certyfikowanych
i odnawialnych źródeł. To ważne, bo ich produkcja generuje prawie o połowę mniejszą
emisję gazów cieplarnianych i nie potrzeba
do niej zużywać tak dużej ilości wody jak np.
w przypadku tradycyjnej wiskozy.
Można więc kupić kolejną parę dżinsów,
ale tych przyjaznych środowisku. Firmy
chętnie chwalą się tymi aspektami, a nam
pozostaje czytanie metek, szukanie informacji o naszych ulubionych ubraniach i…

docenianie tych, którym w aspekcie ochrony
środowiska nie jest wszystko jedno. Wielki
koncern modowy BOSS jako jeden z pierwszych zrezygnował z futer. Marka bardzo
stara się być postrzegana jako pionier mody
ekologicznej, wypuszczając na rynek choćby biodegradowalne buty z włókien ananasa. Dba też o etyczną produkcję, o lokalnych
twórców i społeczeństwa angażując się w ich
życie. W Designer Outlet Gdańsk można znaleźć sporo takich marek.

SZYTE NA MIARĘ
KLIMATU I SPRZEDAWANE
W MIEJSCACH KTÓRYM
ZALEŻY NA ŚRODOWISKU
Zrównoważony rozwój na dobre wkroczył
do centrów handlowych i miejsc, w których dokonujemy zakupów. Już nie tylko

tkaniny, sposób ich produkcji czy filozofia
prośrodowiskowa marek modowych powinny mieć znaczenie w procesie zakupowym.
Kiedy po czasie pandemicznym wracamy
do kupowania wszystkimi zmysłami, czyli
w sklepach stacjonarnych, a zamawianie
pojedynczych propozycji ze stron internetowych przypomina nam o śladzie węglowym,
który pozostawi każda nasza przesyłka nieważne czy z eko materiału, czy nie, to świadomy wybór miejsca na zakupy zyskuje coraz
bardziej na znaczeniu.
W Trójmieście, m.in. Designer Outlet
Gdańsk podkreśla, że przy okazji ostatnich modernizacji dużą rolę położono na
to, aby przestrzeń odwiedzana przez tysiące osób każdego dnia rozwijała się, ale
z poszanowaniem wpływu na środowisko
i aspekty z tym związane. Wymiana oświetlenia na energooszczędne to już standard,
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kolekcji w niższej cenie. Całe nasze życie składa się z codziennych świadomych wyborów
i z tzw. drobiazgów. Podejmując określone
działania lub godząc się na zaniechania tworzymy swoją codzienną mozaikę.
Kolorowy świat mody wciąga nas każdego
dnia. Nie chodzi o to, aby się od niego odwracać
lub decydować na radykalne postanowienia
niekupowania ubrań. Warto zastanowić się nad
tym czy jesteśmy gotowi na małe zmiany i przy
zakupach działać bardziej etycznie, odpowiedzialnie i zdroworozsądkowo. Wybierać świadomie i wspierać tych, którzy przyglądają się
temu jak ich biznes wpływa na planetę.

ale wszelkie technologie oszczędzające wodę
czy separowanie substancji ropopochodnych
to już codzienne działania mające znaczący
wkład w ochronę środowiska. W tym miesiącu centrum udostępniło klientom pojemnik na niepotrzebną odzież, która będzie trafiała do recyklingu lub ponownej sprzedaży.
Uzyskane w ten sposób środki wesprą lokalne
placówki opiekuńcze tak więc korzyści będą
wielowymiarowe. Warto więc przy okazji zakupów zostawić nienoszone lub niepotrzebne
już ubrania czy tekstylia.
Dbałość o najbliższe otoczenie to także
rola, którą powinny spełniać miejsca naszych
modowych zakupów. Niektóre z nich – z racji
modelu biznesowego – zrównoważone działanie w kontekście ochrony środowiska mają
wpisane w DNA. Dotyczy to m.in. centrów
handlowych funkcjonujących w formacie
outletowym. To one współpracują z markami, które decydują się na sprzedaż swoich

CAŁE NASZE
ŻYCIE SKŁADA SIĘ
Z CODZIEN N YCH
ŚWIADOMYCH
W YBORÓW I Z TZW.
DROBIAZGÓW.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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TERAPIA
ONLINE
– C ZYM JEST
I DL AC ZEGO WARTO
Z N IE J KOR ZYSTAĆ?

TEKST Maja Swakowska
GRAFIKI mat. prasowe

O

statnie lata dały się wszystkim we znaki. Pandemia
odbiła się nie tylko na gospodarce, polityce, ale
przede wszystkim na nas – ludziach oraz na naszym
zdrowiu psychicznym. Zamknięci w czterech ścianach zaczęliśmy zwracać się bardziej ku sobie, ku swoim potrzebom i zainteresowaniom, a przede wszystkim ku swojej psychicznej równowadze. Terapie przestały być tematem tabu,
a dbanie o swój umysł stały się czynnością wykonywaną na
porządku dziennym. Pomogły w tym znacznie terapie online. I trwa to do dzisiaj. Razem z terapeutką Olgą Rzycką
oraz dzięki współpracy z portalem Hedepy przedstawiamy
Wam kilka najczęstszych pytań i odpowiedzi na nie, dotyczących samej terapii, jak i jej wirtualnej formy.

CZY TERAPIA JEST DLA MNIE?
To pytanie zadajemy sobie najczęściej przed zdecydowaniem się na coś, co jest dla nas obce, inne. Czy lekcje tańca
są dla mnie? Czy pisanie jest dla mnie? Czy terapia jest dla
mnie? Odpowiedź zawsze brzmi: tak, jeśli czujesz, że tego

potrzebujesz. Psychoterapia przez lata była stygmatyzowana i stanowiła pewien rodzaj tabu, gdyż ludzie wiązali z nią
poważne problemy psychiczne i nieradzenie sobie z nimi.
Dziś, wygląda to zupełnie inaczej.
Człowiek korzystający z psychoterapii wcale nie musi
doświadczać zaburzeń psychicznych. Może odczuwać
potrzebę poprawienia jakości swojego życia emocjonalnego. Psychoterapia może m.in. zwiększyć motywację do
działania, poprawić pewność siebie czy usprawnić komunikację z innymi ludźmi. Terapia bywa więc nie tylko
pomocna w poprawie jakości życia osobistego, ale i zawodowego. Psychoterapia, poza funkcją uleczającą, pełni funkcję wspierającą – uczy wykorzystywać naturalny
potencjał, który już w człowieku jest – mówi Olga Rzycka.
Właśnie to w terapii jest cudowne i wyjątkowe. Jest dla
każdego niezależnie od płci, wieku, skali problemu. Jeśli
czujesz potrzebę rozmowy, zmiany w swoim życiu, a być
może jedynie spróbowania czegoś nowego, nabycia doświadczenia – tak, terapia jest zdecydowanie dla ciebie!

TERAPIA ONLINE...

SPRAWDŹ, o czym możesz porozmawiać
z psychoterapeutą Hedepy na:
hedepy.pl/tema-kategorie/tematy-terapii/

CZY TERAPIA POMAGA?
Każdy z nas jest inny i samą pomoc definiuje
w odmienny sposób. Terapeuta jest naszym
przewodnikiem, który prowadzi nas w głąb
siebie i naprowadza na to, co możemy zmienić, aby było nam lepiej. Terapia zdecydowanie pomaga nam poznać samych siebie,
a przede wszystkim zmienić jakość naszego
życia. Oprócz tego:
obniża poziom stresu;
pomaga w radzeniu sobie z emocjami;
porządkuje przeszłość;
daje poczucie spokoju i szczęścia;
buduje samoświadomość;
pomaga przezwyciężać kryzysy;
i wiele, wiele więcej. Rezultaty terapii w dużej
mierze zależą od nas oraz naszego podejścia.
Warto wyciągnąć z niej jak najwięcej dla siebie.

CZYM SĄ TERAPIE
ONLINE?

problemach i trudnościach. Czasami po
prostu wystarczy pojawić się na sesji i…
już – radzi Olga.
Przed sesją warto również pomyśleć
o tym, z czym przychodzimy do terapeuty.
Jakie są nasze problemy, trudności, co chcemy osiągnąć. Warto również zastanowić się
nad praktycznymi kwestiami, takimi jak ile
czasu w tygodniu chcę poświęcić na terapię
oraz z jakim terapeutą chce pracować. Hadepy daje możliwość swoim klientom wyboru odpowiedniego dla siebie terapeuty.
Można wybrać ich pod względem kwalifikacji, referencji oraz opisów. Wejdź do zakładki Nasi terapeuci i wybierz specjalistę, który
najbardziej ci odpowiada. Później wystarczy
tylko zapisać się, wybrać termin i gotowe!

DLACZEGO WARTO
SKORZYSTAĆ Z TERAPII
ONLINE HEDEPY?
Hedepy to platforma, która powstała podczas pierwszej fali COVID-19 w odpowiedzi
na utrudniony w tamtym czasie dostęp do
pomocy psychologicznej. Hedepy pierwot-

Terapie online to alternatywa tradycyjnej
formy psychoterapii. Spotkania odbywają
się w formie wirtualnej, a uczestniczy w nich
psychoterapeuta oraz pacjent – zupełnie jak
w tradycyjnej formie. Jedyną różnicą jest
miejsce spotkania. Terapie online są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które boją
się spotkania twarzą w twarz z terapeutą.
Przebywając w bezpiecznym miejscu z laptopem, komputerem lub telefonem, mamy
większy komfort psychiczny oraz poczucie,
iż dzieje się to poniekąd na naszych warunkach. Jakie jeszcze zalety wymienia terapeutka Hedepy, Olga Rzycka?
Jedną z zalet jest również to, iż oszczędzamy czas związany z dojazdami w jedną i w drugą stronę, unikamy korków,
parkowania. Klient i terapeuta mogą być
w bardzo odległych od siebie miejscach,
w różnych strefach czasowych i nie stanowi to żadnej przeszkody do przeprowadzenia terapii. W każdym momencie dnia
można umówić sesję i ją odbyć.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO
ROZPOCZĘCIA TERAPII?
Pierwsze spotkania zawsze są stresujące –
pierwsza randki, rozmowa rekrutacyjna czy
właśnie pierwsza sesja z terapeutą. Pamiętajcie, że strach ma wielkie oczy, a rzeczywistość jest całkiem inna!
Zaryzykuję stwierdzenie, że często łatwiej się otworzyć właśnie przed specjalistami/ekspertami, niż przed bliskimi. Dobrze wyszkolony specjalista będzie umiał
stworzyć taką atmosferę i relację, która będzie pomagała w mówieniu o osobistych
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

nie funkcjonowało tylko w Czechach, jednak ze względu na rosnącą popularność platformy, rozszerzyło swoją usługę na kolejne 9
języków i krajów.
Hedepy zdecydowanie wyróżnia szeroki
wybór specjalistów oraz możliwość rejestracji już na kolejny dzień, aby jak najszybciej
reagować na potrzeby klientów. Platforma
normalizuje nie tylko terapię oraz dbanie
o swoje zdrowie psychiczne, ale również promuje terapie online, które mogą przekonać
do siebie większą liczbę osób, aniżeli formy
tradycyjne. Dzięki tej formie terapia staje
się dostępna dla wszystkich, a tym samym
propaguje dbanie o swoją psychikę oraz samopoczucie.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA
TERAPIĘ ONLINE
W HEDEPY?
Instrukcję obsługi znajdziesz pod tym linkiem.
Zajrzyj na stronę Hedepy ( hedepy.pl) i przekonaj się, że terapia może być fajna. Tym
bardziej, jeśli nie musisz wychodzić z domu,
aby ją odbyć!
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W JASIONCE PADŁ REKORD
I RUCH NIE SŁABNIE.
DOK ĄD MOŻNA POLECIEĆ ?
WYDAJE SIĘ, ŻE POSTPANDEMICZNY ZASTÓJ W TURYSTYCE JUŻ ZA NAMI – POLACY OD KILKU TYGODNI
WYJEŻDŻAJĄ NA WYCZEKANE WAKACJE, URLOPY I WYCIECZKI. JEDNYM Z MIEJSC, Z KTÓREGO ROZPOCZYNA
SIĘ ICH LATO JEST RZESZOWSKIE LOTNISKO, DLA KTÓREGO LIPIEC BYŁ HISTORYCZNYM MIESIĄCEM
POD WZGLĘDEM RUCHU PASAŻERSKIEGO. JAK WYGLĄDAŁ REKORDOWY CZAS W JASIONCE?
TEKST mat. prasowe ZDJĘCIA mat. prasowe portu lotniczego Rzeszów-Jasionka

P

rawie 97 tysięcy pasażerów skorzystało w lipcu z usług portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. To o 14%
więcej niż w najlepszym dotąd miesiącu
w dziejach podrzeszowskiego lotniska,
jakim był sierpień 2019 roku. Źródłem
kolejnego wzrostu liczby podróżnych jest
nie tylko wyjątkowo bogata siatka połączeń wakacyjnych, ale także dodatkowe
operacje lotnicze związane ze wsparciem
dla Ukrainy.
– Cieszę się, że wysiłek, jaki włożyliśmy w przygotowania do sezonu letniego

już przynosi oczekiwane efekty. Bariera
stu tysięcy pasażerów miesięcznie jest
już na wyciągnięcie ręki – mówi Adam
Hamryszczak, prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. – Wielkie
uznanie należy się pracownikom lotniska, którzy w najbardziej wymagającym
okresie roku, jakim są wakacje, doskonale wywiązują się ze swoich zadań. Dokładamy starań, aby podróżni udający się na
urlop z naszego portu spędzali czas na
lotnisku w jak najbardziej komfortowych
warunkach.

Wszystko wskazuje na to, że wyjeżdżamy
na wakacje więcej i częściej, niż przed pandemią. Obostrzenia i prawie dwa lata ograniczeń w podróżowaniu sprawiły, że ruch pasażerski został zahamowany. Ten zastój był
jednak czasem przemyśleń i reorganizacji
dla branży, która dostosowała swoją ofertę do
dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Oznaczało to również odpowiednie przygotowanie
portu lotniczego i uatrakcyjnienie siatki połączeń, by jak najlepiej obsłużyć spragnionych
wyjazdów pasażerów. To przygotowanie widać w rzeszowskim porcie lotniczym. 23 trasy

W JA SIONCE PAD Ł REKORD I RUCH NIE S Ł ABNIE .

Ź RÓD Ł E M
KOL E J N E G O
WZ RO S T U L IC Z BY
P ODRÓŻ N YC H
J E S T N I E T Y L KO
W YJĄT KOWO
B O GATA S I AT K A
P O Ł ĄC Z E Ń
WA K AC YJ N YC H, A L E
TA K Ż E D ODAT KOW E
OPER AC J E L O T N IC Z E
ZWIĄZA NE ZE
WS PA RC I E M DL A
U K R A I N Y.
do 12 krajów i ponad 80 regularnych rejsów pasażerskich
tygodniowo – tak jeszcze przez kilka tygodni będzie wyglądać siatka połączeń z lotniska w Jasionce.
Wakacyjne czartery przewiozły 1/4 ogólnej liczby pasażerów obsłużonych w lipcu w Jasionce. Gdzie najchętniej latają Polacy? Do najpopularniejszych kierunków,
w jakich udali się pasażerowie odlatujący w lipcu z Jasionki należały Warszawa (18 tysięcy osób) i Londyn (17 tys.).
Wśród słonecznych destynacji prym wiodła turecka Antalya; z tej trasy w ubiegłym miesiącu skorzystało prawie
11 tys. pasażerów. Obecność stolic Polski nie dziwi w tym
zestawieniu – loty krajowe stają się coraz popularniejszą
formą podróżowania oraz wygodną i szybka alternatywą
dla innych środków komunikacji. Największy udział w rekordowym wyniku mają co prawda przewoźnicy niskokosztowi – Ryanair i Wizzair (łącznie prawie 45 procent),
niemniej warto zwrócić uwagę na blisko 24 tys. podróżnych, którzy skorzystali z rozbudowanej oferty PLL LOT,
wyrównując dotychczasowy rekord z 2019 roku. Polskie
Linie Lotnicze oprócz kierunków zagranicznych (Chorwacja, Włochy, USA) obsługują trzy trasy krajowe – Warszawę, Olsztyn oraz Gdańsk.
Rekordowy wynik rzeszowskiego portu lotniczego nikogo nie dziwi – atrakcyjne połączenia lotnicze
zarówno te krajowe, jak i międzynarodowe pozwalają
na sprawne i komfortowe podróżowanie. Polskie trasy
międzymiastowe to także szansa na rozwój krajowej turystyki i wsparcie dla lokalnych biznesów. Z kolei duża
częstotliwość międzykrajowych lotów do popularnych,
nie tylko wakacyjnych destynacji, to dowód na to, że rozwija się nie tylko lotnisko w Jasionce, ale również sam
Rzeszów, stając się jednym z ważniejszych ośrodków
polskiej turystyki lotniczej i nie tylko.
Stan podwyższonej gotowości potrwa jeszcze przez kilka tygodni. Poniżej podajemy aktualny wykaz połączeń na
koniec wakacji i początek jesieni z terminami podróży.

PLL LOT
(SIEDEM MIAST, CZTERY KRAJE):
· Warszawa – codziennie
· Olsztyn-Mazury – w poniedziałki i piątki do 5.09
· Rijeka (Chorwacja) – we wtorki do 6.09
· Zadar (Chorwacja) – w soboty do 10.09
· Wenecja (Włochy) – w niedziele do 18.09
· Gdańsk – w środy i soboty do 21.09
· Nowy Jork / Newark (USA)
– w poniedziałki do 24.10
WIZZ AIR
(CZTERY MIASTA I KRAJE):
· Eindhoven (Holandia) – w czwartki i niedziele
· Oslo Torp (Norwegia) – w poniedziałki i piątki
· Londyn Luton (Wielka Brytania)
– we wtorki i czwartki
· Burgas (Bułgaria) – we wtorki i soboty do 13.09

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

·
·
·
·
·
·

RYANAIR (SZEŚĆ KIERUNKÓW DO PIĘCIU
MIAST I DWÓCH KRAJÓW):
Londyn Stansted (Wielka Brytania) – codziennie
Londyn Luton (Wielka Brytania)
– we wtorki, czwartki, soboty
Manchester (Wielka Brytania) – w środy i niedziele
Bristol (Wielka Brytania) – w poniedziałek i piątek
East Midlands (Wielka Brytania) – we wtorki i soboty
Dublin (Irlandia) – w czwartki i niedziele

CZARTERY
(SIEDEM MIAST, CZTERY PAŃSTWA):
· Tirana (Albania) – w czwartki do 15.09
· Burgas (Bułgaria) – w piątki do 16.09
· Rodos (Grecja) – w poniedziałki do 26.09
· Zakynthos (Grecja) – we wtorki do 27.09
· Bodrum (Turcja) – w czwartki do 6.10
· Antalya (Turcja) – w środy i soboty do 15.10
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M O N IK A M A G O S K A-S U C H A R

K S I Ą Ż K I BY WA JĄ N I E G R Z E C Z N E
SĄ TAKIE POWIEŚCI, O KTÓRYCH POWINNO SIĘ ROZMAWIAĆ PÓŹNYMI WIECZORAMI. EKSCYTUJĄCE,
ELEKTRYZUJĄCE I PEŁNE PIKANTERII – TAKIE WŁAŚNIE SĄ NIEGRZECZNE KSIĄŻKI WYDAWNICTWA
KOBIECEGO. KTO SIĘGA PO TAKĄ LITERATURĘ? NA JAKIE WĄTKI CZYTELNICZKI LICZĄ NAJBARDZIEJ?
CZY LITERATURA EROTYCZNA MOŻE IŚĆ W PARZE Z EDUKACJĄ SEKSUALNĄ I ODKRYWANIEM
NOWYCH PRZYJEMNOŚCI? NA WSZYSTKIE TE PYTANIA ODPOWIEDZI SZUKA MARIKA KRAJNIEWSKA
W SWOIM NAJNOWSZYM ODCINKU #BOOKMORNING. W ROZŁOŻENIU LITERATURY EROTYCZNEJ NA
CZYNNIKI PIERWSZE POMAGA JEJ MONIKA MAGOSKA-SUCHAR, PISARKA I AUTORKA NAJNOWSZEJ
POZYCJI IMPRINTU NIEGRZECZNE KSIĄŻKI – „PASIERBICA GANGSTERA 2: VENDETTA”.
TEKST Marika Krajniewska ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski

Przejdę od razu do rzeczy, czyli do
pikanterii. Czy pisząc książki z gatunku
erotyku miałaś obawy, że mogą się one nie
spodobać? Pytam z ciekawości, ponieważ
ten gatunek w ostatnich latach cieszy się
wielką popularnością. Są to z reguły bardzo
dobrze sprzedające się książki, ale wiem,
że z perspektywy autora mogą pojawiać się
obawy, że coś pójdzie nie tak.

Zazwyczaj, gdy piszę, staram się nie myśleć
o tym, jaki będzie odbiór książki, tylko skupiam się na akcji. To mój czas, który spędzam
z tą powieścią, z moimi bohaterami. W pierwszej kolejności to ja chcę mieć z niego frajdę.
Jeśli jestem zadowolona, to mam wrażenie, że
czytelnicy, którzy lubią moje książki i czekają
na nie, zwykle również są zadowoleni. Kiedy
nawiązuję więź z bohaterami i z fabułą, nie
muszę się nad nią intensywnie zastanawiać –
kolejne epizody same ze mnie wypływają. Staram się nadmiernie nie analizować, w pewnym
momencie postacie zaczynają żyć własnym
życiem. Planuję sobie coś przed rozpoczęciem
pracy nad historią, a potem w trakcie pisania
bohaterowie robią zupełnie co innego. Każda
książka, bez względu na gatunek, może być
przyjęta ciepło lub nie. Mogą pojawić się głosy
krytyczne. Jednemu się coś spodoba, drugiemu nie. Ktoś woli książki bardzo przesiąknięte
erotyką, dla kogoś innego będzie to za dużo.
Obecnie na rynku jest sporo książek erotycznych i każda czytelniczka może z łatwością
znaleźć coś w swoim guście. Myślę, że autor nie
musi się tak bardzo przejmować negatywnymi
ocenami, bo nie istnieją książki, które podobają się każdemu.

K I E DY N AW I Ą Z UJ Ę W I Ę Ź
Z B O H AT E R A M I I Z FA B U Ł Ą ,
N IE MUSZĘ SIĘ NA D N I Ą
I N T E N S Y W N I E Z A S TA N AW I AĆ
– KO L E J N E E PI Z O DY SA M E
Z E M N I E W Y PŁY WA JĄ .
Powiedziałaś czytelniczka. Czy mężczyźni
również sięgają po twoje książki?

Zdarza się. Serię „Agent Kelly” czytają też panowie. Wiem to od nich samych, bo przez media
społecznościowe mam kontakt z fanami. Po tę
serię sięgają również mężczyźni, ponieważ akcja przypomina filmy o Bondzie. Mniej w tej historii erotyki, więcej sensacji. Jeśli ktoś lubi filmy akcji, to „Agent Kelly” jest dla niego idealny.
Przejdźmy do „Pasierbicy gangstera” i do
wątków mafijnych. Jak się konstruuje
fabułę osadzoną w świecie, który na co
dzień nas nie otacza?

Gdy zaczynałam pisać, moim założeniem było
stworzenie nieco innej książki mafijnej od tych,
które zdominowały rynek. Wydaje się ich teraz
sporo, bo bardzo dobrze się sprzedają. Chciałam, by moja seria się czymś odróżniała. Wplotłam w fabułę różne wierzenia, gusła, przepowiednie i wróżby. Jest tam postać ciotki, która
mąci, moje czytelniczki nie cierpią tej kobiety.
To główna zła bohaterka, która nadaje książce

trochę inny charakter niż ma większość romansów mafijnych. Wplotłam w życie bohaterów
również nieco religijności. Włochy kojarzą mi
się właśnie z wiarą, czasem ślepą. Połączyłam
ze sobą te dwa wątki – gusła i wiarę, co dodało
książce oryginalności. Niektórzy byli tym zaskoczeni, inni zachwyceni, a jeszcze inni zszokowani. To było moje główne założenie – chciałam wykorzystać popularny mafijny motyw
w moim własnym, odmiennym wydaniu.
Główna bohaterka dorastała w odosobnieniu
i nagle musi się odnaleźć w zupełnie nowych
realiach. Czy się jej udaje? Opowiedz
trochę o tej postaci, ponieważ ona również
wywołuje kontrowersje. Z jednej strony to
młodziutka dziewczyna, więc uczynienie
jej główną bohaterką erotyku łamie
pewne tabu. Z drugiej strony Ciara jest
w wieku, w którym u wielu osób następuje
rozbudzenie potrzeb seksualnych. Jak
wpadłaś na to, aby umieścić w książce
taką bohaterkę?
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Napisałam o Chiarze, bo sama bardzo lubię motyw różnicy
w wieku w powieściach i w filmach. Wiem, że dziewczyny
chętnie czytają książki z nim, to fetysz niektórych czytelniczek. W książce różnica wieku między bohaterami wynosi
dwadzieścia pięć lat. Ona ma na początku siedemnaście,
potem staje się pełnoletnia. Interesująco opisywało mi się
rozwój i psychologię tej postaci, od zahukanej i osaczonej
dziewczyny w zakonie, po młodą buntowniczkę radzącą sobie w świecie i w życiu, o którym zawsze marzyła. Świecie

LU B I Ę O PI S Y WAĆ
B O H AT E R K I , K T Ó R E
W M I A R Ę ROZ WO J U
A KC J I O K A Z UJĄ S I Ę
S I L N E . P O M I M O T E G O,
Ż E N A P O C Z ĄT K U
W Y DAWA ŁY S I Ę S Ł A B E ...

bogactwa, w którym poznaje ukochanego Fabia, swoją miłość życia. Ta miłość powoduje, że bohaterka zaczyna ewoluować i staje się kobietą, która wie, czego chce. W drugim tomie będzie to bardziej widać w akcji. A w trzecim, który już
planuję, bohaterka będzie próbowała uwolnić się od mężczyzn, od których była dotąd zależna. Chcę pokazać siłę
kobiecości. Lubię opisywać bohaterki, które w miarę rozwoju akcji okazują się silne. Pomimo tego, że na początku
wydawały się słabe, były dziećmi, dopiero zdobywały wiedzę
o świecie, nagle stają się osobami całkowicie niezależnymi.
Chcę to pokazać w tej serii.
A główny bohater? Jaki jest?

Nie chcę spoilerować dalszej części fabuły, więc skupimy się
na pierwszej części. Fabio jest przekonany, że rodzina jest
największą wartością, wychowano go w ten sposób. Wpojono mu, że musi stanąć na czele rodu i zapewnić krewnym
odpowiednią przyszłość. Nagle na drodze bohatera pojawia
się jednak ktoś, kto stawia przed nim nowe cele. To ktoś, co
do kogo wróżby przepowiadają, że może spowodować rozłam rodziny, i rzeczywiście się to dzieje. Działania pewnej
postaci prowadzą do nieszczęśliwego zakończenia pierwszej
części. Drugi tom rozgrywa się dwa lata później. Wkracza
nowy bohater, chcący zemścić się na rodzinie, do której
weszła Chiara. Skupiamy się na sojuszu dwóch całkowicie
różnych postaci, które mają wspólny cel – zniszczyć osoby,
które spowodowały wiele zła w ich życiu.

MONIK A MAGOSK A-SUCHAR

Czyli pojawia się tu motyw walki dobra
ze złem?

Tak.
Romanse mafijne bywają pod tym
względem podobne do opowieści
superbohaterskich…

W powieściach mafijnych jest często tak, że
mafiozo początkowo wydaje się zły, ale w miarę rozwoju fabuły okazuje się o wiele bardziej
moralną postacią od swoich przeciwników.
W mojej serii starałam się od tego odejść i nie
wybielać Fabia. Jest zakochany i zrobi dla ukochanej wszystko, ale dalej morduje. To krwawa historia, która zawiera dużo drastycznych
scen. W wielu powieściach mafia wydaje się
mafią jest tylko z nazwy. Nie ma w nich przekonująco przedstawionej rodziny, interesów,
powiązań i układów.
Nie ma ich działalności.

Dlatego ja starałam się pokazać, że to nie są dobrzy ludzie. Bohaterka jest dobra, ale wkracza
do tego świata i musi się w nim odnaleźć.
Wydaje mi się, że niezwykle trudno jest
napisać bohaterkę, która pomimo tego, że
jest dobrą osobą, zakochuje się w kimś, kto
jest postacią negatywną.

Tak, ale ponieważ w całą akcję wmieszany jest
również brat głównego bohatera, sam Fabio zaczyna się przy nim wydawać mniej złą osobą.
To Marco, brat Fabia, urasta do roli głównego antagonisty w pierwszym i drugim tomie.
Przez to czytelniczki mniej negatywnie oceniają Fabia, bo może robi on złe rzeczy, ale kocha
i poświęca się dla Chiary, jest gotowy zrobić dla
niej wszystko. Marco pragnie również pragnie
tej dziewczyny, ale z interesownych powodów.
Czyli rozróżniamy prawdziwą miłość od
związku dla osiągnięcia korzyści.

Dokładnie. Myślę, że romantyczki, które szukają prawdziwej miłości nawet w brutalnych
opowieściach, będą zadowolone.
Czego szukamy w romansach i literaturze
erotycznej? Wydaje mi się, że emocji, które
na co dzień w sobie blokujemy – nasze
wychowanie sprawia, że często kryjemy
się ze swoimi przemyśleniami, uczuciami
i pragnieniami. Dzięki książkom możemy je
nieco zgłębić?

Troszkę tak jest, ponieważ życie to rutyna.
Zwłaszcza życie wielu kobiet to praca, dom,
dzieci i mąż. Czasami brakuje nam iskry
w związku, dodatkowych emocji w relacjach.
Myślę, że książki służą temu, by oderwać się od
tej szarej rzeczywistości. Dziewczyny czasem
tkwią w związkach, które w pełni nie zaspokajają ich potrzeb. W fikcji mogą znaleźć relacje
wyidealizowane, pozwalające im się oderwać

od rzeczywistości. W Polsce erotyka w książkach jest jeszcze zaniedbanym tematem.
Zwłaszcza przeznaczona dla kobiet. Kobiety
wstydzą się mówić o swoich pragnieniach,
uczuciach, seksualności. Niektóre nie mogą po
prostu włączyć sobie filmu porno, krępują się
przed partnerem, mają obiekcje. Ale zamiast
tego czasem sięgają po tego typu literaturę. Po
okładce książki nie widać, co jest w środku.
Łatwiej zachować intymność.

Tak – myślę, że to jedna z ważnych funkcji tych
książek. Prowadzę profile w mediach społecznościowych i zaczęłam przemycać tam kwestie
dotyczące seksualności. Całkowicie zaniedbanym tematem są gadżety erotyczne dla kobiet.
Umieszczam w fabule tego typu przedmioty
i nie wstydzę się ich reklamować w postach.
Widzę zainteresowanie tą tematyką i brak przestrzeni do rozmów.

Czujesz potrzebę edukowania?

Zaczęłam ją czuć ostatnio. Kiedyś pokazałam gadżet erotyczny związany z akcją powieści, którą
właśnie piszę. Okazało się, że niektóre dziewczyny bardzo potrzebują rozmów na takie tematy.
Polegasz wyłącznie na swej wyobraźni czy
robisz research? W przypadku gadżetów
trzeba sprawdzić chociażby, co jest
dostępne na rynku. Jak jest przy opisywaniu
pikantnych scen?

Jeżeli chodzi o sceny erotyczne, to układa się
je w głowie jak choreografię taneczną. Seks
musi być opisany realistycznie, a jednocześnie
podniecająco.
Scena musi też pasować do charakteru
historii.

I charakteru danej postaci. Niektórzy bohaterowie są bardziej otwarci, mogą iść na całość.
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Inni są bardziej zahukani, nieśmiali. Gdy Chiara ląduje w łóżku ze swoim ukochanym, na
początku jest niedoświadczona. Jednak inna
bohaterka, która jest osobą wyzwoloną, będzie
mieć mniej zahamowań w trakcie zbliżenia.
Wszystko zależy od postaci.
Czyli planowanie tych scen to przyjemne
zajęcie?

Nie może być ich za dużo, bo czytelniczki zaczynają odczuwać przesyt. Gdy poza nimi nie
ma wystarczająco dużo akcji, gdy na każdej
stronie jest tylko seks, książka nie wciąga.
Robisz research fabularny?

Zawsze. Jeżeli umieszczam fabułę w jakimś
konkretnym miejscu, to albo jest to miejsce,
które znam, albo takie, o którym wiele słyszałam i czytałam. Korzystam też ze wsparcia lekarzy. W „Agencie Kellym” były mi potrzebne
porady z zakresu medycyny, biologii i chemii.
Jako osoba, która nie za bardzo się na tym zna,
muszę mieć pewność, że nie zakłamuję rzeczywistości. „Pasierbica gangstera” wymagała researchu dotyczącego miejsc akcji, ale również
ich mieszkańców. Czytam książki i artykuły
w internecie, pytam znajomych i specjalistów.
Co wolisz – research i planowanie czy
moment, kiedy już piszesz?

Zwykle nie planuję każdego etapu fabuły.
Mam w głowie zarys, który się zmienia. Ustalam sobie kluczowe momenty historii i sukcesywnie do nich zmierzam. W trakcie pisania
zmieniam jednak często zdanie. Research jest
przyjemny, ale pisanie jeszcze lepsze. Teraz piszę książkę o muzyce. Bohaterami są profesor
i wiolonczelistka. Nie wiem wiele na temat tego
świata. Korzystam więc z porad osób, które są
muzykami, by ta fabuła była oparta na rzeczywistości i żeby wiedzieć, na co zwrócić uwagę.
Żeby to nie było wyssane z palca. Research jest
potrzebny, ale potem płynie się przez fabułę
i to jest najprzyjemniejsza część procesu.
Wnioskuję, że piszesz naraz kilka książek.
Zaczęłaś historię o wiolonczelistce,
a przynajmniej przymierzasz się do pisania
tej książki…

Właśnie skończyłam drugi tom.
A widzisz! Jest jeszcze trzeci tom
„Pasierbicy gangstera”.

Od jakiegoś czasu zaczęłam pisać dwie książki równocześnie. Sprawia mi to przyjemność,
pozwala oderwać od jednej fabuły i skupić na
drugiej. Taka zmiana jest mi czasem potrzebna. Przy pisaniu „Agenta Kelly’ego”, który jest
wręcz przeładowany akcją, potrzebowałam
momentami oddechu, czegoś spokojniejszego. Zaczęłam wtedy pisać „Promotora” – to
roboczy tytuł tej serii o profesorze i studentce

z klasy wiolonczeli. Z jednej strony natłok akcji, z drugiej dużo lżejsza romansowo-erotyczna fabuła. Spodobało mi się takie przeplatanie
pracy i teraz równocześnie piszę dwie książki.
Nie zdarzyło ci się pomylić bohaterek?

Absolutnie nie. To są tak różne historie, że nie
ma takiej możliwości.
Czy spotkałaś się kiedyś z negatywną
reakcją ze strony znajomych, przyjaciół lub
rodziny ze względu na to, że nie piszesz
literatury poważnej lub popularnych
obecnie kryminałów, tylko właśnie erotyki?

Ze strony rodziny i przyjaciół raczej nie. Aczkolwiek były osoby, które nagle wycofały się
z mojego życia, gdy zobaczyły, że te książki są
sprzedawane, że nie daj Boże trzeba byłoby je
kupić, bo przecież tak by wypadało.
Myślisz, że bardziej odstraszył ich sukces
czy gatunek?

Wydaje mi się, że sukces, chyba nie chodziło
o gatunek. Może jedna osoba była zbulwersowana, że w moich książkach pojawia się seks.
W tej chwili jednak już się to nie zdarza, wszyscy wiedzą, jaką literaturę piszę. Znajomi moich rodziców i męża pytają, jak to jest, wydać
książkę. Zdarzają się wścibskie pytania, czy
wybrałam ten gatunek dlatego, że z mężem robimy w łóżku to samo co bohaterowie…
Jak dobrze, że nie musiałam zadawać
takich pytań…

A te często się pojawiają. Pamiętam, jak chyba autorka „Greya” opowiadała, że ona testuje wszystkie erotyczne gadżety ze swoich
powieści. Ludzie są ciekawi. Pojawiają się też
kwestie sporne, jak na przykład ta, że śmiałam
umieścić siebie w książce – jako bohatera drugoplanowego, jako pisarkę. Były osoby, które
bardzo to przeżyły, zbulwersowały się i uciekły
ode mnie. Takie rzeczy są bardziej kontrowersyjne niż seks.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Ja myślałam, że to raczej coś
pozytywnego, „O, jesteś w książce!”.

Nie – kilka osób mówiło, że to wywyższanie się. To moja książka, więc mogę pisać,
o czym chcę.
Dopóki wydawca nie protestuje, możesz
napisać wszystko.

Dokładnie. Staram się trzymać własnych
zasad. Nie pokazuję na przykład upodlenia
kobiet – nie lubię fabuł, w których kobieta
jest porywana, więziona, robią z nią straszne rzeczy. Nie podoba mi się to, nie chcę iść
w tym kierunku. Zgoda na seks jest ważna
w historiach moich par. Ostatnio miałam
kontakt z osobami, które współpracują
z rynkiem zagranicznym – tam kładą duży
nacisk na to, by wyraźnie pokazywać, że bohaterka zgadza się na stosunek. Bez względu
na to, co robią bohaterowie, ich seks może
być bardzo ostry, ale tylko za zgodą kobiety.
To chyba najważniejsze przesłanie
do wszystkich autorów i wydawców,
zwłaszcza książek erotycznych.

Tak mi się wydaje. Dlatego stwierdziłam,
że we wszystkich moich książkach będzie
widać wyraźną zgodę kobiety. Partnerstwo
i związek, nie seks, który można by uznać
za gwałt.
Bez tego fabuła może być atrakcyjna
i wywołująca rumieńce co najmniej
równie mocno. Bardzo ci dziękuję,
a Państwu życzę przyjemnych lektur
historii Moniki. Dziesiątego sierpnia
„Pasierbica gangstera 2: Vendetta”
ukazała się w księgarniach. Proszę
czekać też na trzecią część!

Pojawi się wiosną 2023 roku.
Dziękuję bardzo za wizytę i czekamy na
kolejne twoje książki.

Dziękuję bardzo.

SKLEP
INTERNETOWY

stworzony
specjalnie
dla przyjaciół
anywhere.pl

MONAT

Koncert

Hannah FIelding

www.farysdesign.pl

Leatherblackbigbit
Majestatyczna, wyrafinowania
bransoletka wykonana z wysokiej
jakości naturalnej skóry wykończonej dużym wędzidłem w srebrze.
Przepięknie prezentuje się zarówno do sportowej jak i eleganckiej
stylizacji. | Cena: 240 zł

więcej na

EstroVita Imunno
- dla naturalnej odporności
EstroVita Immuno to suplement diety
o najwyższej skoncentrowanej zawartości
kwasów tłuszczowych omega-3,6,9 wyizolowanych z unikalnej mieszaniny aż 4 olejów
roślinnych (lnianego, z czarnej porzeczki,
czarnuszki oraz wiesiołka). | Cena: 90,38 zł

bu y t oo.pl

„Koncert” jest romantyczną, bardzo zmysłową
historią o utracie miłości
i przebaczeniu, o trudnych
wyborach, przeznaczeniu
i heroicznej determinacji, by
wszystko dobrze się ułożyło.
| Cena: 39,99 zł
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DLACZEGO WYBIERAMY
LEKARZY, KTÓRZY
MAJĄ DOBRĄ MARKĘ
OSOBISTĄ?
JAKIE SĄ TRZY NAJWAŻNIEJSZE KRYTERIA WYBORU LEKARZA? SĄ TO
WIARYGODNOŚĆ, ROZPOZNAWALNOŚĆ I DOBRA REPUTACJA. KRYTERIA TE
MUSZĄ WYSTĘPOWAĆ WSPÓLNIE I BYĆ NA WYSOKIM POZIOMIE. JEST
TO SZCZEGÓLNIE WAŻNE PRZY WYBORZE LEKARZA SPECJALISTY,
KTÓRY PRACUJE W PRYWATNEJ OCHRONIE ZDROWIA I ZA
KTÓREGO USŁUGI PACJENT PŁACI Z WŁASNEJ KIESZENI.

PAWEŁ
JĘDRZEJEWSKI

CZYM JEST MARKA
OSOBISTA LEKARZA
LEKARZ JEST MARKĄ OSOBISTĄ
(PERSONAL BRANDEM).

Marką rozpoznawaną poprzez imię, nazwisko
i wykonywane usługi (specjalizację).
Marka lekarza ma określoną reputację
i rozpoznawalność. Markę lekarza w świadomości pacjentów tworzą elementy takie jak
wiedza, doświadczenie, osobowość, empatyczna komunikacja, współpraca z pacjentem i zespołem, wygląd. Elementy te możemy sprowadzić do wspólnego mianownika
wiarygodności.

CZYM JEST WIARYGODNOŚĆ
LEKARZA?
Wiarygodność lekarza dla pacjentów jest
wieloznaczna. Każdy pacjent może inaczej
ją postrzegać i oceniać. Coś, co u części pacjentów wzbudza zaufanie w lekarzu, innych
pacjentów może razić i zniechęcać. Ważnym
elementem jest tutaj źródło informacji, na
którego bazie pacjent buduje wiarygodność.
To, czy pacjent wierzy w “skuteczność”
lekarza zależy dzisiaj od możliwości potwierdzenia informacji i źródeł pozyskiwania informacji o lekarzu. Gdy jest mało informacji

lub źródła informacji (np. nie aktualizowana
strona internetowa) są na niskim poziomie,
pacjent szuka potwierdzenia i dopytuje lub
wybiera innego specjalistę.
Wiarygodność lekarza tworzy się na
podstawie dostępnych informacji o lekarzu
w internecie, o jego działalności medialnej,
ilości udzielonych wywiadów i wystąpień
w telewizji oraz obecności w mediach społecznościowych i portalach. Na wiarygodność ma również wpływ strona internetowa,
opublikowane przez pacjentów pozytywne
opinie, zdjęcia przedstawiające efekty wykonanych zabiegów oraz ogólna jakość dostępnych materiałów.
Jak zaufać lekarzowi, o którym nie ma informacji w internecie, nawet na najpopularniejszych portalach dla pacjentów? Jak ocenić jego umiejętności, gdy nie można znaleźć
żadnej opinii. Czy ten człowiek jest w ogóle
lekarzem? Internet służy sprawdzeniu informacji, a ich brak sprawia, że tracimy zaufanie.

ROZPOZNAWALNOŚĆ,
CZYLI MÓJ ZNAJOMY
LEKARZ

Bardziej ufamy i lubimy ludzi, których znamy. Gdy spotkamy na lotnisku znaną aktorkę
lub zobaczymy Roberta Lewandowskiego, to
mówimy im dzień dobry i uśmiechamy się na
ich widok. Dlaczego? Bo ich znamy. Wiedzieliśmy ich wielokrotnie w swoich telefonach,
w telewizji i na okładkach gazet. Wiemy, kim
są, co robią i na jakim poziomie to robią. Co
więcej, darzymy ich sympatią i lubimy.
Fakt, że kogoś znamy z mediów oraz często
widzimy twarz danej osoby, wpływa na to, że
obdarzamy taką osobę sympatią i lubimy, o ile
nie wyrządziła nam bezpośrednio krzywdy
lub nie jest negatywnie postrzegana za swoją
działalność, jak na przykład Władimir Putin.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Tak w dużym uproszczeniu działa, opisana przez profesora Roberta B. Cialdiniego
reguła sympatii i lubienia oraz efekt czystej
ekspozycji - reguła odkryta przez Roberta Zajonca, zwana również siłą powtórzeń.
Jak to ma się do marki osobistej lekarza?
Lekarz również jest oceniany jako sympatyczniejszy, gdy ma dużą rozpoznawalność wśród
pacjentów. Najpopularniejsi lekarze w Polsce
to ci, którzy często występują w telewizji, są
stale obecni w internecie i mediach społecznościowych oraz udzielają licznych wywiadów.
Zdarzają się również sytuacje odwrotne,
gdy postać lekarza na przykład bohatera serialu, grana przez aktora, staje się “lekarzem”
w świadomości Polaków mocniejsza od marki
osobistej samego aktora.
Pacjent chce znać lekarza, chcę myśleć, że
lekarz, który go leczy to mój znajomy lekarz.

DOBRA REPUTACJA
W CZASACH INTERNETU

Wiele osób nie lubi określenia marka osobista. Samo określenie jest dosłownym tłumaczeniem angielskiego określenia personal
branding. W Polsce synonimem marki jest
reputacja zawodowa. Sama dobra reputacja
zawodowa to dziś za mało, lekarz potrzebuje
jeszcze zdobyć rozpoznawalność i udowodnić
swoją wiarygodność.
Zawód lekarza jest zawodem zaufania publicznego, czyli jest poddawany publicznej
ocenie. Każdego lekarza w Polsce można zweryfikować na liście osób, które mają prawo
wykonywania zawodu.
Wybieramy lekarza na podstawie opinii.
Chcemy maksymalnie zwiększyć pewność,
że dokonany przez nas pacjentów wybór lekarza, jest najlepszym wyborem. Zagrożeniem
nie jest to, że brak umiejętności i doświadczenia lekarza sprawi, że będziemy niezadowoleni z usługi. Tutaj stawka jest o wiele wyższa, bo
możemy stracić nie tylko czas i pieniądze, ale
również zdrowie.
Ważne są źródła informacji o umiejętnościach i doświadczeniu lekarza oraz ich jakość. Chętniej zaufamy obcej osobie, która
była pacjentem lekarza, który nas interesuje,
niż informacji przekazanej nam przez samego lekarza. Szybciej uwierzymy w zdolności
lekarza, gdy potwierdzi je sto lub dwieście
osób, niż gdy zrobią to tylko trzy osoby. Łatwiej zrozumieć efekty zabiegów, gdy widzimy je na zdjęciach, niż gdy o nich czytamy.
Być może zapytany o to, czy wybierasz
lekarzy, którzy mają dobrą markę osobistą,
odpowiesz, że wybierasz lekarzy, którzy są
dobrymi specjalistami. Na tyle dobrymi, że
pomogli wielu osobom, w tym Twoim znajomym. Idziesz do specjalisty, który został Ci polecony, ma świetne opinie, a może jest autorytetem w dziedzinie i widujesz go w telewizji.
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Fot: Megan Ruth / pexels.com
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KT ÓRY M I C HC E M Y
SI Ę DZ I ELIĆ

CZY MOJE CIAŁO MUSI BYĆ GOTOWE NA BIKINI?

CZ Y MOJE

CIA
ŁO
M U S I BYĆ G O T OW E
N A B I K I N I?

TEKST Ula Ślusarczyk ZDJĘCIA Mat. Prasowe

L

ato rządzi się swoimi prawami. Długie
jeansy, kurtki i bluzy ustępują miejsca
szortom, spódniczkom, zwiewnym
sukienkom czy kostiumom kąpielowym.
I zazwyczaj ta ostatnia część damskiej
garderoby przyprawia większość kobiet
o dreszcze. Powód jest prosty i całkiem
dobrze znany – ciało w bikini ma wyglądać perfekcyjnie. A przynajmniej tak
głosi wszechobecna kultura diety, która
to całkowicie uzależnia samopoczucie kobiet od wyglądu oraz określonego kształtu
sylwetki. I choć nurt body positive mocno
zakorzenił się w naszym społeczeństwie,
to niestety kwestia odkrywania ciała latem
w miejscach publicznych wciąż budzi w kobietach poczucie wstydu. Dlaczego tak się
dzieje, czy jest to uzasadnione i co najważniejsze – czy można z tym walczyć?
Zacznijmy od początku – kiedy i w jakich sytuacjach pojawia się to poczucie
wstydu u kobiet? Odwołując się do historii,
warto przyjrzeć się latom 50. i częściowo
60. ubiegłego wieku, gdy kobiety lubiły
swoje krągłości, a co za tym idzie – bez
oporu pozowały do zdjęć w bikini. Włoska

aktorka filmowa Sophia Loren z dumą
twierdziła, że „woli jeść makaron i pić
wino niż nosić rozmiar 0”. I faktycznie,
jeśli temu okresowi przypisać jakąś definicję wówczas panującemu ideałowi piękna,
to ten cytat wpasowuje się idealnie. Można
śmiało rzec – cóż, taka moda, a my kobiety
ślepo za nią podążałyśmy. Co więc wydarzyło się na przestrzeni lat, że kobiece ciało, nawet przez innych postrzegane jako
„idealne”, jest pełne wstydu, kompleksów
i celowo zakrywane przez ubranie?
Współcześnie winne są sprzeczne
sygnały pochodzące ze świata mediów.
Niestety swobodny dostęp do Internetu
i szerzonych w nim treści paradoksalnie
nie musi ułatwiać życia. Pojawienie się
influencerek, które niejako zastąpiły ikony świata celebrytów sprawiło, że każda
z nich propaguje inny wizerunek kobiecego ciała. Można się pogubić, prawda?
Jedna z nich uznaje skrajny tryb życia
według zasad bycia „fit”, jeszcze inna ze
swoimi nadprogramowymi kilogramami
mówi ci, że ciało jest piękne bez względu
na wagę, a z drugiej strony wychudzona

youtuberka krzyczy o wystających kościach jako wyznaczniku piękna.
W tym wszystkim bardzo się zatracamy,
lecz choćbyśmy chciały – nie nadążymy za
trendami. Postanowiłam udowodnić, że
bez względu na panujące, zwykle medialne
mody, nasze ciała NIE MUSZĄ być gotowe
na bikini. W tym celu postanowiłam podpytać Martę Stoberską, pozytywną i ciałonormalną trenerkę o to, czy faktycznie te
nasze sylwetki latem są priorytetem.
Marta, myślisz że możemy obwiniać
media za tworzenie różnych wizerunków
kobiecego ciała, co prowadzi do naszego
gorszego samopoczucia i utraty pewności
siebie? To stąd ten wstyd w nas? Żeby,
np. odsłonić ciało na plaży?

:

Marta Stoberska Media to jedno… a drugie
jest niestety w nas. A to, co jest w nas mamy
od swoich matek, ojców, sióstr i szwagierek,
którzy to albo całe życie się odchudzają, jęcząc że mają za duże tyłki, albo pragną odchudzać nas, twierdząc, że te wspominane
za duże tyłki mamy również i my. I tak oto
wpadamy do basenu, w którym zamiast
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jaki zastaje w nas po urodzeniu dziecka.
Wszystko wisi, cycki eksplodują od nadmiaru mleka, albo – jak na złość – tego
mleka nie produkują, hormony szaleją,
a na końcu jest jeszcze dziecko, które domaga się mamy. Szaleństwo! Wydaje mi
się, że najlepszym, co możemy dla siebie zrobić, to DAĆ SOBIE CZAS I TONĘ
WYROZUMIAŁOŚCI. Stań kobieto przed
lustrem, spójrz sobie w oczy i obiecaj, że
codziennie zrobisz mały krok ku lepszemu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu. Czy to ma być 10 minut treningu,
proszenie o pomoc kiedy ryjesz twarzą
o panele podłogowe, czy zdrowy posiłek
zjedzony w czasie, kiedy miałaś zmywać
podłogę. Małe kroki w dłuższej perspektywie dają susy. Trust me!
Jak się oswajać z odsłonięciem ciała?
Załóż jeansy, bluzę i posiedź chwilę w samochodzie bez klimy. Słabo, co? No właśnie… to teraz wyobraź sobie, że idziesz
tak ubrana na plażę. No też słabo! Bikini
jest dla każdego – just do it
Podsumowując – jako współczesna
kobieta na wielu etatach (i nie mówimy
tylko o pracy zawodowej) – czy uważasz,
że nasze ciała muszą być gotowe na bikini
za wszelką cenę?

N I E BÓJ M Y SI Ę – K A Ż DA
Z NA S M A CELLU LIT,
FA ŁDK Ę T U I TA M,
W Y PU K ŁY BR Z USZ EK PO
KON K R ET N Y M OBI EDZ I E.
wody, taplamy się w opiniach innych ludzi
na temat własnego wyglądu.
Wspomniałaś o mamach i chciałabym przy
tym się zatrzymać. Jesteś mamą i nie jest
tajemnicą, że ciało kobiety po ciąży się
zmienia. Gdybyś miała teraz zwrócić się
do przyszłych, obecnych mam, generalnie

kobiet – co jest najważniejsze w drodze
do akceptacji tego, że wyglądamy inaczej?
Masz jakieś wskazówki, jak można się
oswajać z ciałem i odsłanianiem go?

Zmienia się i to bardzo. I nie tylko pod
względem fizycznym, ale też psychicznym.
I często my, matki, nie jesteśmy w stanie „dźwignąć” psychicznie tego stanu,
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Ja lubię siebie w określonym typie sylwetki, nie zamierzam tu czarować, że uwielbiałam siebie po porodzie, gdy ważyłam 25
kg więcej. Ale… ja nie poświęcałam całej
swojej uwagi temu, czy schudnę i jak szybko wrócę do formy. Ograniczenia i ramy
mnie męczą i myślę, że nie tylko mnie.
Określenie „za wszelką cenę” kojarzy mi
się z toną wyrzeczeń, bólem, poświęceniem wszystkiego. A to szybka droga do
znienawidzenia aktywności fizycznej.
Więc odpowiadając na twoje pytanie –
ABSOLUTNIE nie uważam, by trzeba być
gotowym na bikini. Jeśli chcesz schudnij, zmień nawyki, ruszaj się, ale zacznij
w lutym, a nie tydzień przed wyjazdem ze
skitranymi w torbie herbatkami na przeczyszczenie, tabletkami na wątrobę z TV
czy innym shitem.
W zasadzie lepszego podsumowania
nie ma. Nie bójmy się – każda z nas ma
cellulit, fałdkę tu i tam, wypukły brzuszek po konkretnym obiedzie. Drogie singielki, żony, mamy – KOBIETKI! Bikini
to produkt sezonowy. Nie możemy go
potraktować jak inne sezonowe rzeczy
jak truskawki? Rozsmakować się w nim,
spróbować pod każdą postacią i cieszyć
się z zakupu?
MARTĘ STOBERSKĄ znajdziecie tutaj:
www.instagram.com/zmobilizuj_sie_z_marta/
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#SHE SAID SO

Twój ulubiony rytuał?

Moim ulubionym rytuałem od paru miesięcy
stało się doglądanie mojego małego ogródka
warzywnego, który zrobiłam w swoim mieszkanku. Nic mi ostatnio nie sprawia takiej radości jak doglądanie roślinek i sprawdzanie, czy
wszystko pięknie się rozwija.
Kiedy ostatni raz robiłaś coś po raz
pierwszy (i co to było)?

Po raz pierwszy wybrałam się w podróż solo
będąc w związku. To było w tym roku, w marcu. Z partnerem lubimy podróżować, jednakże
częstotliwość podróżowania jest inna. Ja lubię
podróżować co 2-3 miesiące, a partner trochę
rzadziej. Stwierdziłam, że nie ma sensu na siłę
kogoś przekonywać do swojego podejścia i poleciałam sama. I jakie to było ciekawe doświadczenie! Okazało się, że naprawdę lubię spędzać
sama ze sobą czas i dało mi to trochę inny
wgląd w podróżowanie. To było bardzo otwierające – tak bardzo, iż poleciałam znowu sama
na Maderę trzy miesiące później.
Gdybyś mogła wybrać dla siebie supermoc,
to jaką byś wybrała?

Zdolność nauczania ludzi, że nie istnieje tylko
to co oni widzą, a różne podejścia do życia są
naprawdę okay i nie uderzają w ich własne. By
po prostu byli wyrozumiali i akceptowali inne
poglądy, bez żadnych chamskich komentarzy
i udowadniania, że istnieje tylko jedna racja.
Czego na świecie powinno być mniej?

Podążania tylko i wyłącznie za pieniędzmi, zapominając po drodze o emocjach, relacjach,
cieszeniu się tu i teraz. Jeżeli gonisz za bogactwem, by kiedyś móc się zrelaksować w towarzystwie pieniędzy, to jaki naprawdę jest w tym
sens? Nie można już teraz spróbować być w danym momencie? Cieszyć się osiągnięciem, ale
jednocześnie cieszyć się sobą zamiast zostawiać to na wieczne kiedyś?
Czego na świecie powinno być więcej?

Akceptacji innych ludzi. Życie z jak najmniejszą liczbą stereotypów (nie wiem czy do końca
da się tak kompletnie przestać żyć stereotypami, gdyż otaczają nas one ze wszystkich stron,
już od najmłodszych lat, ale jeżeli już jakiś się
pojawi – móc zastanowić się nad tym skąd ten
stereotyp się bierze i czy faktycznie warto go
dokarmiać) i na swoich zasadach, bez odgórnie narzuconego jednego systemu wartości.
Piosenka, która mogłaby być hymnem
kobiecości?

Hmmm… nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Może Emmy Meli „I am woman”? Że kobieta ma różne oblicza i jeżeli pokazuje takie,
które nie do końca podoba się środowisku, to
nie znaczy, że coś jest z nią nie tak, ani że jest

N I E SKU PI A J SI Ę NA T Y M C O
PR Z Y N I E SI E PR Z YSZ Ł O ŚĆ. CI E SZ
SI Ę T Y M, C O J E ST W DA N E J
CH W I LI, BO TA CH W I L A
MOŻ E SZ Y BKO PR Z E M I NĄĆ,
A PÓŹ N I E J U TK N I E SZ W E
WSPOM N I E N I ACH I CI ĘŻ KO
BĘDZ I E CI SI Ę SKU PIĆ NA T Y M C O
J E ST W DA N E J CH W I LI WA Ż N E.

roszczeniowa. Po prostu chce żyć w obecnych
czasach po swojemu. Czyli może być kobieca,
ale nie musi. Może być cicha i jednocześnie
głośna, jeśli czuje taką potrzebę. Chcieć być
zaopiekowaną przez innych, albo sama się
sobą zaopiekować. Może być słodka jak czereśnia i jednocześnie kwaśna jak cytryna. Po
prostu być kobietą.
Gdyby świat mógł mieć prezydentkę,
kto która kobieta powinna objąć to
stanowisko?

To jest bardzo ciekawe pytanie. Wiem, że Ania
@aniamaluje mówiła, że ona by nie chciała być
prezydentką, ale takie cechy charakteru jak
u Ani widzę w kimś, kto by mógł rządzić krajem. Dodałabym jeszcze Kasię @kasiacoztymseksem, by mogła edukować po swojemu i na
swoich zasadach (chociaż wiem, że to wcale
nie takie proste, jeśli chodzi o prezydenturę
w naszym kraju), a taką wisienką na torcie byłoby połączenie jeszcze jednej osoby – Matylda
@segritta. Myślę, że ta rozgromiłaby system.
No tak po prostu, wiele dobrego by się zadziało.
Jaki hasztag powinien podbić Instagram?

#niezależność – bo to naprawdę ważna cecha, która pomogłaby wielu osobom np. wyjść
z toksycznego związku. Odejść i skupić się na
swojej niezależności, nie być zależną od partnera, który traktuje partnerkę nie jak osobę
sobie równą, a kogoś na kogo patrzy z góry….
Oczywiście nie dotyczy to tylko kobiet, ale
przesłanie najczęściej na moim profilu płynie
do żeńskiego grona.
Jaką radę udzieliłabyś szesnastoletniej sobie?

Nie skupiaj się na tym co przyniesie przyszłość.
Ciesz się tym, co jest w danej chwili, bo ta chwila może szybko przeminąć, a później utkniesz
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

we wspomnieniach i ciężko będzie ci się skupić
na tym co jest w danej chwili ważne.
Oraz .Ciało to ciało. Nie jesteś bardziej wartościowa dzięki temu, że wyglądasz jak w obecnym kanonie piękna. Nie to cię definiuje, a to
jaką osobą jesteś. Jaką osobą chcesz być dla innych, a przede wszystkim jaką dla samej siebie.
I! Nie uzależniaj swojego jestestwa od bycia
w związku. Partner_ka nie sprawia, że twoja
wartość wzrasta. Będąc sama dalej jesteś niesamowicie wartościowym człowiekiem.
Od której kobiety otrzymałaś
najważniejszą lekcję/radę (i jaka to
była lekcja)?

Nie pamiętam kto dokładnie to powiedział,
ale kiedyś usłyszałam, że najważniejsza relacja
w twoim życiu to relacja z samą sobą. Kiedyś
się z tym nie zgadzałam. Miałam poczucie,
że najważniejsze jest nie to, co ze sobą masz,
a z innymi – wtedy tak naprawdę coś jest najbardziej wartościowe. Jednak teraz zgadzam
się z tym w 100%. Jeżeli całe życie przeżywasz
ze sobą, to warto najpierw zatroszczyć się o tę
relację i dopiero wtedy dawać coś z siebie innym. Bo jak dasz coś innym, jeżeli ledwo masz
coś dla siebie?
Opowiedz nam swój ostatni sen.

Moje sny przeważnie są pełne kolorów i kompletnie bez żadnego ładu i składu. Nie skupiam
się za bardzo na tym co mi się śni. Przeważnie
są te jakieś małe głupotki niewarte uwagi.

SARA MARTYNIUK – w przestrzeni
internetowej znana jako @saranodrama. Na swoim
instagramowym profilu rozkłada związki na
czynniki pierwsze. Uczy również, jak sama pisze,
o niezależności w związkach i stawianiu siebie na
pierwszym miejscu.
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POWIEŚCI
ROMANT YCZN E
WZMACNIA JĄ
KOBIET Y

RECE NZ JA „SPARK”
– N A JNOW SZE J
K SIĄ ŻK I V I K EEL A ND

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

POWIEŚCI ROMANTYCZNE WZMACNIAJĄ KOBIETY

Są

takie książki, które powodują
szybsze bicie serca. Romantyczne, sensualne, elektryzujące.
W ich pisaniu specjalizuje się Vi Keeland.
Nie za bardzo w nich gustuję, ale postanowiłam wyjść ze swojej strefy komfortu i przeczytać najnowszą powieść tej autorki. 24
sierpnia premierę miała „Spark”. Mimo że
bogaty prawnik, tajemnicza piękność i gorący romans wydawały mi się z początku zbyt
„oklepanymi” elementami fabuły, mój sceptycyzm szybko został rozwiany nie tylko dzięki lekturze, ale również przez samą autorkę,
z którą udało mi się porozmawiać.
Tytuł „Spark” idealnie oddaje to, co dzieje się między głównymi bohaterami. Ich spotkanie jest czystym przypadkiem, ale rozpala
iskrę, która żarzy się cały rok, aż do momentu, kiedy ich ścieżki ponownie się krzyżują.
Zdecydowanie warto na to poczekać i dać się
zaskoczyć wciągającej fabule. Na pierwszy
rzut oka bohaterowie są typowi dla tego rodzaju powieści – Autumn jest dobra i piękna,
Donovan bogaty i diabelsko przystojny. Świat
romansów zbyt często idealizuje postaci i relacje między nimi, jednak Vi Keeland stawia
na autentyczność i mnogość doświadczeń
swoich bohaterów:
Złożeni bohaterowie są najciekawsi do
napisania, a w prawdziwym życiu ludzie
są skomplikowani – uważam więc, że aby
postaci były realistyczne, należy kopać głębiej, doszukiwać się.
Autumn i Donovan to zdecydowanie bohaterowie wiarygodni i nietuzinkowi. Kryją
w sobie wiele tajemnic i bolesnych doświadczeń z przeszłości. Udało im się jednak przezwyciężyć problemy, nie pozostawili ich za
sobą. Wspólnie otwierają się nie tylko na
swoje doświadczenia (dawne i nowe), ale
także na samych siebie. Pomagają im w tym
bohaterowie drugiego planu – ich przyjaciele,
współpracownicy oraz… chłopiec z ośrodka
dla trudnej młodzieży. To intrygujące połączenie sprawia, że narracja nie traci tempa,
a akcja goni akcję.
Rudowłosej piękności nie przychodzi lekko obdarzenie drugiej osoby zaufaniem. Wiele z nas się z tym zmaga i nie potrafi w pełni
otworzyć się na coś lub na kogoś. Rozterki
Autumn sprawiają, że postać nie jest wyidealizowana – jest taka, jak każda z nas. Dziewczyna wraz z rozwojem wydarzeń staje nam się
coraz bliższa, niczym najlepsza przyjaciółka.
Okazuje się jeszcze, że ma za sobą traumatyczne przeżycie… Vi Keeland zdecydowała
się poruszyć w powieści temat gwałtu i pisze
o nim bardzo otwarcie. Pokazuje wpływ tego
bolesnego doświadczenia na życie i teraźniejszość Autumn.
Zdecydowanie ciężko jest wykreować
postać skrzywdzoną emocjonalnie. Wierzę

SĄ TA K I E K SI Ą Ż K I, KT ÓR E
POWODUJĄ SZ Y B SZ E BICI E
SERC A. ROM A N T YCZ N E ,
SE NSUA L N E , ELEKTRYZ UJĄCE.
W ICH PISA N I U SPEC JA LI Z UJ E
SI Ę V I K EEL A N D.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

78 –78

FOR HER

jednak, że dzięki temu jest ona realistyczna – to niezbędna część rozwoju postaci.
Chociaż nie jest łatwo oddać słowami tak
okrutne tło, staram się pozostać wierna
temu, co sprawia, że postacie są tym, kim
są, i nie stronię od przejmujących i przykrych tematów.
Realistycznie przedstawione są zarówno
główne postacie, jak i otaczająca je rzeczywistość. Pisząc książki, autorka czerpie inspiracje z życia codziennego. Powieści, których
bohaterowie i ich doświadczenia są podobne
do prawdziwych, lepiej trafiają do czytelników. Można odnaleźć w nich siebie, wczuć się
w fabułę, wyobrazić sobie siebie na miejscu
wykreowanych postaci, zrozumieć ich wybory i motywację. W końcu sami często stoimy
na życiowych zakrętach i musimy podejmować ważne decyzje.
Vi Keeland kiedyś całkowicie zmieniła
drogę zawodową i podążyła za pasją. Pomogło jej wówczas wsparcie najbliższych. To
wsparcie bliskich objawia się w „Spark” w postaci Buda, przyjaciela i mentora głównego
bohatera, który pomaga Donovanowi wydostać się z ubogiej, zamieszkanej przez ludzi
z marginesu dzielnicy i zostać jednym z najlepszych prawników w kraju. Wsparcie ze
strony najbliższych to jeden z kilku wątków
„Spark” nawiązujących do życia autorki:
Mam tę samą przyjaciółkę od podstawówki, a jej rodzina stała się również moją

rodziną. Zawsze mnie wspierali – nawet
kiedy postanowiłam przestać praktykować prawo i zacząć pisać romanse.
W książce trafimy na kilka gorących scen
z namiętnymi opisami, które rozgrzeją naszą
wyobraźnię. Jednak nawet w nich najważniejsze są myśli i uczucia bohaterów. Seks nie jest
tu tematem tabu, można go uprawiać lub nie
i wszystko jest w porządku. Powieść Keeland
nie jest brutalnym romansem, w którym mężczyzna bierze, co chce, a jego seksualność
stawiana jest na pierwszym miejscu. Owszem, Donovan jest zdecydowanie zawzięty
i do końca walczy o to, czego pragnie, ale robi
to w sposób delikatny, subtelny, przez co również podniecający. „Spark” to dobra lektura
także dla mężczyzn – pomoże sprawić, by
kobieta czuła się bezpieczna, a jednocześnie
pożądana. Dziewczyny, gdy już przeczytacie,
podsuńcie „Spark” swoim partnerom – na
pewno żadna ze stron nie będzie rozczarowana. Sama autorka przekonuje, jak ważne są
szczere rozmowy o seksualności.
Myślę, że powieści romantyczne wzmacniają kobiety. Im więcej szczerze rozmawiamy o seksie i o tym, czego kobieta potrzebuje,
tym wygodniej będzie o to prosić.
Oprócz oczywistego zatracenia się w intrygującej, romantycznej historii, powieść
może stać się poradnikiem w tworzeniu relacji. „Spark” pokazuje, że podążanie drogą do
zaufania to długotrwały proces, który wyma-

ga czasu i cierpliwości. Podkreśla wagę komunikacji między ludźmi i udowadnia, że pomoc
specjalisty potrafi być często nieoceniona.
Wierzę, że zaufanie jest podstawą każdego dobrego związku, bez względu na
to, czy jest to związek romantyczny, przyjaźń, czy więź rodzinna. Wierzę też, że zaufanie wymaga otwartej linii komunikacji
i właśnie to ostatecznie pomogło Donovanowi i Autumn przejść przez trudny dla
nich czas.
Autorka obala przy okazji mit szczęśliwych zakończeń tylko w książkach! Swojego męża poznała bowiem w wieku sześciu
lat i chociaż los kilka razy ich rozdzielił, to
ostatecznie są szczęśliwym małżeństwem
od ponad dwóch dekad. Jeżeli ty też marzysz
o szczęśliwym zakończeniu, potrzebujesz
trochę nadziei, a do tego uwielbiasz gorące
romanse, to „Spark” jest twoim czytelniczym
must have. Warto się spieszyć z lekturą, ponieważ Keeland szykuje już kolejną książkę.
Zdradziła, że po siedmiu latach wraca do fabuły, której głównym bohaterem będzie…
profesjonalny sportowiec. Zanim to jednak
nastąpi, chwyćcie za „Spark” i rozkoszujcie
się tym intrygującym romansem. Na pewno
się nie rozczarujecie!
KSIĄŻKĘ KUPICIE TUTAJ :

www.wydawnictwokobiece.pl/produkt/
spark/
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( N I E) SZCZ ĘŚCI E

W T U RC J I

SPRAWDZACIE PALCEM NA MAPIE, GDZIE WYBRAĆ SIĘ NA
WAKACYJNY WYJAZD? A CO, JEŚLI PADNIE NA TURCJĘ?
MALOWNICZE MIEJSCA, BARWNA KULTURA, PYSZNE JEDZENIE
I DRINKI, ALE… SĄ JEDNAK RZECZY, NA KTÓRE LEPIEJ
ZWRÓCIĆ UWAGĘ (ZANIM WYBIERZECIE SIĘ DO TEGO KRAJU).
OCZYWIŚCIE NIE SĄ TO ASPEKTY, PRZEZ KTÓRE MUSICIE
ZREZYGNOWAĆ Z WAKACJI W TYM MIEJSCU – CHCĘ JEDNAK,
ŻEBYŚCIE BYLI LEPIEJ PRZYGOTOWANI, NIŻ JA BYŁAM.
TEKST Sandra Więzowska ZDJĘCIA mat. prasowe

GORĄCZKA LETNIEJ NOCY
Jeśli lubicie czuć się jak w piekarniku, to śmiało możecie
wybrać się do Turcji w środku sezonu! Dobrze, ale bez żartów. Jeśli naprawdę lubicie upały, to czerwiec, lipiec i sierpień będą dla was idealnym czasem na wyjazd. Temperatury
przekraczają tam nawet 40 stopni, więc zdobycie szybkiej
opalenizny jest dość łatwe. Niestety, zwiedzanie w takich
warunkach może być wyjątkowo uciążliwe. Co proponuję?
Ja wybrałam się w maju – wtedy pogoda wyjątkowo mi sprzyjała. Temperatura wahała się od 19 do 27 stopni. Być może
nie wróciłam idealnie opalona, ale to raczej wina kremu z filtrem. Dodatkową zaletą wakacji w maju jest to, że hotele nie
są przepełnione, a wy możecie czuć się bardzo swobodnie.

PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ?
Dylemat, który pojawia się przy każdym wyjeździe — wymieniać gotówkę przed wakacjami, skorzystać z karty
wielowalutowej, a może wypłacić na miejscu? Spróbowałam wszystkiego, żebyście wy nie musieli. W moim przypadku wymiana gotówki w Polsce minęła się z celem.
Obserwowałam kursy walut i stwierdziłam, że wybiorę
liry – przepłaciłam. W Turcji zdecydowanie bardziej
opłaca się wypłacać gotówkę w bankomatach, szczególnie jeśli posiadasz karty wielowalutowe i nie płacisz dodatkowej prowizji.
Kolejnym, ciekawym tematem, są karty płatnicze.
Warto skorzystać z oferty banków, które proponują korzystną, internetową wymianę walut. Osobiście bardzo
polecam ten sposób – może was uratować w wielu sytuacjach i dzięki temu zaoszczędzicie kilka groszy, ale uwaga! Sprawdźcie, czy wasza karta nadal działa. Ja ze swojej
nie korzystałam bardzo długo i mimo jej ważności, przestała działać. Firma dezaktywowała stare karty i od zeszłego roku prowadzi kampanię związaną z ich wymianą.
Wobec tego możecie się domyślać, jaki był mój wyraz twarzy przy odmowie płatności w tureckim sklepie. Nie wiedziałam o co chodzi, przecież miałam pieniądze na koncie
i nic nie wskazywało na to, aby moja karta miała nie działać. Mam nadzieję, że teraz sprawdzicie swoje karty i gdy
zajdzie taka potrzeba, to wymienicie je na czas.

BANKOMATY I PROWIZJE
Tak, wiem, że przed chwilą zachęcałam was
do wypłacania gotówki na miejscu. Moim
zdaniem to najlepsza opcja, ale istnieje jedna rzecz, o której musicie wiedzieć. Podczas
mojego wyjazdu spotkałam się z problemami
z Internetem. Bankomaty miały problemy
techniczne i nie wypłacały gotówki. Włożyłam kartę, wyciągnęłam ją i nie otrzymałam
pieniędzy, tracąc tysiąc złotych. Kiedy je odzyskałam? Dwa tygodnie po powrocie do Polski. Jakie rozwiązanie polecam? Wypłacanie
gotówki w bankach pocztowych — brak prowizji i jeżeli zajdzie taka potrzeba, możecie
znaleźć tam pomoc.

BUSEM W PIĘKNĄ PODRÓŻ
Podczas pobytu w Turcji koniecznie powinniście odwiedzić Pamukkale, ruiny starożytnego Efezu i Dalyan, jednak w szczególności
polecam pierwszą opcję. Podróż do miejsca
docelowego jest długa i męcząca, ale zdecydowanie warta trudu. Pamukkale znajduje
się na terenie antycznego miasta Hierapolis i zachwyca swoimi walorami wizualnymi
oraz zdrowotnymi. Poza sezonem nie ma
tam tłumu turystów, a zwiedzanie obiektu
jest bardzo przyjemne. Woda wypływa z gorących źródeł, a na zewnątrz ulega samoistnemu ochłodzeniu. Zawiera wiele minerałów,
w tym wapń, który osadza się na skałach tworząc przepiękne otoczenie. Jest to miejsce,
które zdecydowanie można określić jako #instafriendly i #nofilterneeded.
Niedaleko wapiennych basenów znajduje
się także słynny basen Kleopatry, w którym
płynie woda termalna. Nazwa nie jest przypadkowa – w tamtejszych okolicach istnieje
legenda, że jest to prezent od Marka Aureliusza dla Kleopatry, władczyni Egiptu. Jeśli
zdecydujecie się na wycieczkę do tego miejsca, to mam dobrą radę – nie kupujcie biletów od przewodnika. Na miejscu będziecie
mieć taką możliwość, bez dodatkowej prowizji, jaką nalicza sobie przewodnik. Ale idziemy dalej! Na zboczu wzgórza znajdziemy także Martyrium Świętego Filipa i przepiękny

teatr, do którego trzeba się wspiąć. Wędrówka do rzymskiego teatru zajmuje około 20/30
minut, natomiast jeśli chcecie wybrać się do
sanktuarium, musicie zarezerwować dla siebie około 50 minut w jedną stronę.

UWAGA!
Wycieczki organizowane przez lokalne biura
podróży będą zdecydowanie tańsze, jednak
radzę dowiedzieć się wcześniej, jak wygląda
plan podróży. Zanim dotarliśmy do Hierapolis, mieliśmy okazję zwiedzić fabrykę prawdziwych futer i skór, muzeum kamieni i kilka
innych, ciekawych miejscówek. Spowodowało to wydłużenie czasu podróży do docelowego miejsca, a także skrócenie czasu pobytu
w Hierapolis.

BIURO PODRÓŻY
Jeśli podróżujecie na własną rękę, to z pewnością macie świetne sposoby na przyjemny pobyt za granicą i zaoszczędzenie pieniędzy. Jeśli jednak wybieracie się z biurem podróży, to
warto dowiedzieć się, czy rezydent będzie do-
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stępny przez cały okres trwania wycieczki. Zapewniam, że przyjdzie moment, w którym będzie on potrzebny. Dlaczego o tym piszę? Jak
możecie się domyślać, mój nie był dostępny
24/7. Przy powrocie o 4 nad ranem dowiedziałam się, że nie ma mnie na liście pokładowej.
Na szczęście brakowało także 60 innych osób
z tego samego biura podróży. Po godzinnej
próbie kontaktu z biurem, udało się i wszyscy
(na szczęście!) wróciliśmy do domów.

CZY WARTO?
Oczywiście, że tak! Turcja jest niezwykle interesującym miejscem. Jeśli lubicie zwiedzanie bez przewodnika, to wiele atrakcji zapewnią wam tamtejsze, małe miasteczka – mają
cudowny klimat i łatwo się do nich dostać.
W Turcji praktycznie wszędzie i o każdej porze jeżdżą małe busy. Moje wrażenia? Ten kraj
już na zawsze będzie mi się kojarzył z pysznym
jedzeniem i niezwykłą uprzejmością. Wiem,
zapewne słyszeliście, że turyści nie mogą spędzić tam spokojnie czasu, ponieważ są zaczepiani przez kupców. Moim zdaniem zależy to
od miejsca, do którego traficie, każda część
tego kraju jest inna. To jak? Dasz się namówić
na odrobinę tureckiego słońca?

IMPL ANTY

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

IMPLANT Y
Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów pojedynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom

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

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

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

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.
Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E N TA L I M PL A N T AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I
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MAJORKA
ZA 100 ZŁ

POLECIEĆ NA MAJORKĘ ZAWSZE WARTO. ZWŁASZCZA, ŻE Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA NA LOTNISKO PALMA
DE MALLORCA (PMI) MOŻEMY WYGODNIE DOTRZEĆ NA POKŁADACH SAMOLOTÓW BOEING 737 LINII RYANAIR.
TEKST: BEATA NOWAK ZDJĘCIA: PIXABAY.COM
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,25 PLN w jedną stronę – tyle kosztował
najtańszy bilet w systemie rezerwacyjnym przewoźnika w dniu złożenia tego numeru
magazynu Let’s Fly. Połączenia realizowane są
2 razy w tygodniu. Jest to nowość od Ryanair.
Trzygodzinny lot odbywa się w środy – start z Poznania o 15.55, lądowanie o 18.50, oraz w soboty
– start 17.15 z lądowaniem o 20.10.
A gdy już dotrzemy, co możemy robić? Na
pewno odpoczywać! Wyspa jest wprost idealnym miejscem na chwilę relaksu – tego aktywnego, a także bardziej leniwego, polegającego
na wyciszeniu się w oazie pięknej przyrody,
z dala od ludzi.
Amatorzy aktywności sportowych mają do
dyspozycji bogatą i znakomicie przygotowaną infrastrukturę przystosowaną do sportów
wodnych. W godzinach wieczornych – coś dla
ducha, czyli liczne lokale i bulwarowe kluby zapewnią dobrą zabawę do późnych godzin.
Osoby bardziej wyciszone mogą poszukać
tchnienia historii, a w miejscowości Vallde-

!

mossa, położonej nieopodal stolicy, z pewnością znajdą pamiątki po Fryderyku Chopinie.
W stojącym do dziś klasztorze Kartuzów nasz
genialny kompozytor spędził trzy miesiące na
przełomie 1838 i 39 roku. George Sand wyjechała tam z Fryderykiem z Paryża, by ratować jego
nadwątlone zdrowie.
Alcudię warto odwiedzić nie tylko ze względu na centrum sportów wodnych. Średniowieczne mury miejskie i najmniejszy w Hiszpanii teatr wybudowany przez starożytnych
Rzymian pozwolą naszej wyobraźni cofnąć się
do minionych epok.
Na deser stolica wyspy – Palma. To także największe miasto archipelagu Balearów. W przyszłym roku obchodzić będzie 1900. rocznicę
założenia przez Rzymian. Jej najsłynniejsze zabytki to rezydencjonalny zamek hiszpańskiego
króla oraz rzymskokatolicka, gotycko-renesansowa Katedra La Seu, budowana przez prawie
300 lat. Pod względem wysokości nawy głównej
(44 metry) jest ona trzecią na świecie świątynią

gotycką. W Palmie znajdują się też artefakty innych kultur. We wczesnym średniowieczu Majorka była we władaniu Maurów. Pochodząca z X
wieku łaźnia arabska jest jednym z najstarszych
zabytków w stolicy wyspy.
Największą atrakcją dla dużych i małych
turystów będzie z pewnością wycieczka zabytkową kolejką Ferrovial de Soller. Trasa wiedzie
przez pasmo Tramuntana, wśród pięknych krajobrazów oraz bujnej zieleni gajów cytrusowych
i migdałowych.
W Smoczych Jaskiniach Porto Cristo możemy zaś nie tylko podziwiać piękno skamieniałej
przyrody, ale w zorganizowanej tam sali koncertowej wysłuchać jedynego w swoim rodzaju koncertu muzyki klasycznej.
Majorkę można zwiedzać na różne sposoby: komunikacją publiczną, wynajętym samochodem czy rowerem. Każdy zakątek tej wyspy wart jest odwiedzenia. Nawet te miejsca,
których nazw próżno szukać w przewodnikach
czy na blogach podróżniczych, z pewnością
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nas nie rozczarują. Majorka to także wyspa
celebrytów – wielu możnych tego świata ma
tam wykupione rezydencje. Jednak wcale nie
trzeba od razu wydawać fortuny, by przez kilka
czy kilkanaście dni poczuć się wyjątkowo na
tej niezwykłej wyspie.
IN ENGLISH

MAJORCA FOR PLN 100
A FLIGHT TO MAJORCA IS ALWAYS
WORTHWHILE. ALL THE MORE SO WHEN
YOU GET FROM POZNAŃ-ŁAWICA
AIRPORT TO PALMA DE MALLORCA
AIRPORT (PMI) COMFORTABLY ON BOARD
A RYANAIR BOEING 737.

evening, the numerous pubs and boulevard
clubs provide entertainment until the wee
hours..
More laid-back visitors can look for a whiff of
history, and in the village of Valldemossa, close
to the capital, they are sure to find memorabilia
of Frédéric Chopin. In the Carthusian monastery, which still stands to this day, our brilliant
composer spent three months in late 1838 and
early '39. George Sand went there with Frédéric
from Paris to nurse him back to health.
Alcudia is worth visiting not only for its wa-

ter sports centre. The medieval town walls and
the smallest theatre in Spain built by the ancient Romans will take our imagination back to
the old times.
Palma, the island's capital, will be our cherry on the cake. It is also the largest city in the
Balearic archipelago. Next year will mark the
1900th anniversary of its establishment by the
Romans. Its most famous monuments are the
residence castle of the Spanish king and the
Roman Catholic, Gothic-Renaissance La Seu
Cathedral, built over a period of almost 300
years. In terms of the height of the nave (44 metres), it is the third highest Gothic church in the
world. Palma is also home to artefacts of other
cultures. In the early Middle Ages, Majorca was
ruled by the Moors. Dating from the 10th century, the Arab bath is one of the oldest landmarks
in the island's capital.
The greatest attraction for the big and small
will certainly be a trip on the historic Ferrovial de
Soller railway. The route passes through the Tramuntana range, amidst beautiful landscapes and
the lush greenery of citrus and almond groves.
At the Porto Cristo's Dragon Caves not only
can we admire the beauty of fossilised nature,
but we can also listen to a unique concert of classical music in the concert hall.
You can explore Majorca in a variety of
ways: by public transport, hired car or bicycle. Every nook and cranny of this island is
worth a visit. Even those places which names
are not to be found in guidebooks or travel
blogs will certainly not disappoint anyone.
Majorca is also an island of celebrities – many
of the world's most powerful people have
bought residences there. However, you do
not have to spend a fortune to feel special for
a few days in this unusual place.

PLN 97.25 one way – this is how much the cheapest ticket in the carrier's booking system costs
on the day of submitting this issue of Let's Fly
magazine. The flights run twice a week. This is
a novelty from Ryanair. The three-hour flight
takes place on Wednesdays – take-off from
Poznań at 15.55, landing at 18.50, and on Saturdays – take-off at 17.15 with landing at 20.10.
And when we arrive, what can we do there?
Definitely unwind! The island is a perfect place
to relax, whether you want to be in an active
mode or just laze around in an oasis of beautiful
nature, away from the crowds.
Amateurs of sport activities have at their
disposal a rich and excellently developed infrastructure suitable for any water sports. In the

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.

!

86–87

L E T ’ S F LY

EGIPT

– WAKACYJNA
CHECK-LISTA

HURGHADA I MARSA ALAM TO TEGOROCZNE PROPOZYCJE CZARTEROWE REALIZOWANE Z PORTU LOTNICZEGO
POZNAŃ-ŁAWICA. SPRÓBUJEMY ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIE, DLACZEGO WARTO WYKUPIĆ IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ DO
TEGO WYJĄTKOWEGO KRAJU NAD NILEM.
TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

KLIMAT
To jeden z najważniejszych atutów, zwłaszcza
gdy decydujemy się na wylot w jesiennych miesiącach. W okresie, gdy w większości europejskich krajów przesilenie jesienne skutkuje chłodem, wiatrem i deszczem, w Egipcie trwa pełnia
lata. Ciepłe morze i gorące powietrze, nawiewane znad kontynentu, pozwala przedłużyć okres
letniej aury i cieszyć się słońcem nawet podczas
polskiej, listopadowej szarugi.

KUCHNIA
Zważywszy, że jest to kraj leżący nad morzem,
będziemy mieli do wyboru wspaniałą ofertę
kulinarną. Przy wyborze hotelu warto jednak
zwrócić uwagę również na ten aspekt – są bowiem ośrodki wręcz specjalizujące się w daniach z ryb i owoców morza. Osoby o bardziej
mięsnych gustach też mogą być spokojne.
Oferta kuchni europejskich jest w standardzie
każdego hotelu, chociaż przez fakt, że jest to
kraj arabski, nie należy spodziewać się schabowych i golonek. Za to dań z drobiu jest pod

!
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dostatkiem, a podczas okazjonalnych kolacji
z kuchnią regionalną z pewnością skosztujemy
też jagnięciny czy baraniny. Oczywiście klasą
dla siebie są przesłodkie ciasta i inne słodycze
oraz dojrzewające nieopodal cytrusy.

ZABYTKI
To obok klimatu największy magnes tego kraju.
Zobaczymy tu jedyny zachowany do dziś Cud
Świata Starożytnego, czyli piramidy w Gizie, zachwycające świątynie i inne wspaniałości jednej
z najstarszych cywilizacji na Ziemi. Przypominamy, że Egipt faraonów trwał prawie 3 tysiące
lat przed naszą erą, a może i dłużej. My zaś jesteśmy dopiero w roku 2022…

BAZA HOTELOWA
Turystyka jest jedną z podstaw egipskiego budżetu. Praca w tym sektorze daje utrzymanie
wielu egipskim rodzinom, zatem dbałość o zagranicznych gości jest wręcz obowiązkowa.
W ofercie biur podróży znajdziemy hotele i resorty w różnej cenie i o zróżnicowanym standardzie, należące do egipskich lub zagranicznych
sieci hotelowych. Przy ich wyborze warto zwrócić uwagę na rok budowy, odległość od morza
(położenie w pierwszej lub kolejnych liniach zabudowy). Hotel posiadający własną plażę będzie
droższy, ale wypoczynek w nim będzie z pewnością bardziej komfortowy. Rodziny z dziećmi
powinny zwrócić uwagę na infrastrukturę basenów i parków wodnych. Samodzielna kąpiel
dzieci w morzu nie jest wskazana. Pamiętajmy
też o zaopatrzeniu się w buty do wody.

AKTYWNOŚCI
Sporty wodne, nurkowanie i snurkowanie, rejsy
stateczkami z przeźroczystym dnem – to atrakcje związane z rafą koralową, która jak na dobro
narodowe Egiptu przystało jest też wyjątkowo
chroniona. Przypominamy, że wszelkie próby
wywozu rafy, piasku czy choćby zwykłej muszelki – na pamiątkę, może zakończyć się bardzo
wysoką grzywną.
Jaką destynację wybrać? Hurghada jest
najbardziej znaną miejscowością rekreacyjną
w Egipcie. Położona na wschodnim wybrzeżu
północnej części Morza Czerwonego, jest już
turystyczną aglomeracją. Ma największą bazę
hoteli nastawionych na różne preferencje gości.

Z niej najbliżej jest do Karnaku, Luxoru czy Doliny Królów. Marsa Alam to zaś kurort o najmłodszym stażu turystycznym. Znajduje się ok. 270
km na południe od Hurghady, a jego lokalizacja
powoduje, że w jest tam jeszcze cieplej. To przy
jego plażach znajduje się słynny, podwodny park
narodowy Wadi el Gemal.
IN ENGLISH

EGYPT – HOLIDAY CHECKLIST
HURGHADA AND MARSA ALAM ARE
THIS YEAR'S CHARTER OFFERS FROM
POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT. WE WILL
TRY TO ANSWER THE QUESTION WHY
IT IS WORTH BUYING A TRIP TO THIS
UNIQUE COUNTRY ON THE NILE.

CLIMATE
This is one of the most important assets, especially if you decide to go during the autumn
months. While in most European countries
the autumn solstice brings cold, wind and
rain, in Egypt it is the height of summer. The
warm sea and hot air blowing in from the
mainland extend the summer weather and allow us to enjoy the sun even during the Polish
November gloom.

CUISINE
Given that this is the country by the sea, we will
have an excellent selection of food to choose
from. When deciding on a hotel, however, it is
worth taking this aspect into account as there
are some resorts that even specialise in fish
and seafood dishes. Meat lovers can also rest
assured. European cuisine is offered as standard choice in each hotel, however, since you
are visiting an Arab country, you should not
expect pork chops and pork knuckles. On the
other hand, there are plenty of poultry dishes,
and during the local cuisine dinners you are
sure to taste lamb or mutton. Naturally, nothing beats super-sweet cakes and other treats,
as well as citrus fruit growing locally.

MONUMENTS
Next to the climate, this is the country's
greatest magnet. Here you will see the only

surviving Wonder of the Ancient World, the
Pyramids of Giza, stunning temples and other magnificent remnants of one of the oldest
civilisations on Earth. As a reminder, Pharaonic Egypt lasted almost 3,000 years B.C.,
and possibly even longer. And we are only in
the year 2022…

HOTEL FACILITIES
Tourism is one of the backbones of the Egyptian economy. Work in this sector provides
a living for many Egyptian families, so taking
care of foreign visitors is almost mandatory.
Travel agencies offer hotels and resorts of varying prices and standards, owned by Egyptian
or foreign hotel chains. When selecting them,
it is worth paying attention to the year of construction, distance from the sea (location in
the first or subsequent building lines). A hotel
with its own beach will be more expensive, but
your holiday will certainly be more comfortable. Families with children should take note
of the infrastructure of swimming pools and
water parks. It is not wise for children to swim
in the sea on their own. Also make sure to pack
water shoes.

ACTIVITIES
Water sports, diving and snorkelling, cruises
on boats with transparent bottoms – these are
the attractions associated with the coral reef,
which, as befits Egypt's national treasure, is
also extremely protected. We would like to remind you that any attempt to export the reef,
sand or even a simple seashell as a souvenir
may result in a very high fine.
Which destination to choose? Hurghada is Egypt's best-known leisure destination. Located on the east coast of the
northern Red Sea, it is already a tourist conurbation. It has the largest base of hotels catering to different visitors' preferences. It is
the closest to Karnak, Luxor or the Valley of
the Kings. Marsa Alam, on the other hand,
is the resort with the most recent tourist
developments. It is situated about 270 km
south of Hurghada, and its location makes
it even warmer. It is by its beaches that Wadi
el Gemal, the famous underwater national
park, is sited.
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ODKRYJ TAJEMNICE

CZARNOGÓRY
SZUKASZ IDEALNEGO MIEJSCA NA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
WAKACJE, ALE NIE WIESZ CZY WYBRAĆ WYPOCZYNEK W GÓRACH,
CZY NAD MORZEM? MALOWNICZA CZARNOGÓRA, PEŁNA
PIĘKNYCH KRAJOBRAZÓW, OFERUJE OBIE OPCJE W JEDNYM.
TO TU W PRZECIĄGU ZALEDWIE KILKU GODZIN MOŻESZ ZNAD
SŁONECZNYCH PLAŻ PRZENIEŚĆ SIĘ W GÓRSKIE SZCZYTY LUB
Z KRASOWYCH PUSTYŃ PRZESKOCZYĆ WPROST W SAM ŚRODEK
ZIELONYCH GAJÓW OLIWNYCH...
TEKST: MARTA NOWACKA ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

C

zarnogóra to urzekający, choć niewielki,
bałkański kraj, zwany perłą Adriatyku. To
wciąż mało popularny kierunek turystyczny,
dlatego wypoczynek z dala od zgiełku codzienności jest tu gwarantowany. Najlepszym zaś
miejscem wypadowym podczas wycieczek po
tym kraju jest jego stolica – Podgorica. Położona jest ona w niewielkiej odległości zarówno od
ośrodków narciarskich w Górach Dynarskich,
jak i kąpielisk Morza Adriatyckiego. Niedaleko
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centrum miasta znajduje się międzynarodowy
Port Lotniczy Podgorica (TGD) o światowym
standardzie. Podróż drogą lotniczą to więc
doskonały sposób na dotarcie nad wybrzeże
Adriatyku szybko, sprawnie i wygodnie, a dodatkowo bezpośrednim połączeniem wprost
z poznańskiego lotniska Ławica.
Na liczącej prawie 300 km długości czarnogórskiej linii brzegowej turyści mogą wybierać
spośród ponad 100 plaż – piaszczystych, żwi-

rowych czy też ukrytych w zacisznych zatoczkach wśród stromych klifów. Najsłynniejsza
z nich Wielka Plaża (Velika plaža) ciągnie się
na długości prawie 13 km.
Boka Kotorska to jedna z największych
atrakcji turystycznych Czarnogóry. Uznawana
jest za fiord wysunięty najbardziej na południe
i jednocześnie jedyny w Europie Południowej,
wcinający się dość głęboko w ląd, który jest tak
naprawdę zatoką riasową, skupiającą cztery
mniejsze zatoki. Na jej wysokich brzegach położone są słynne, średniowieczne miasta: Kotor i Perast. Każde z nich otoczone jest charakterystycznymi murami obronnymi, które wraz
z okalającą je przyrodą tworzą jedno z najbardziej zachwycających miejsc w Europie. Miejscowości te, wraz z całym krajobrazem Zatoki
Kotorskiej, zostały w 1979 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W Czarnogórze znajdziemy więcej takich
osobliwości, jak np. najbardziej mokre miejsce
kontynentu, czyli pasmo gór Orjen, kanion
rzeki Tary – najgłębszy w Europie, czy najwyżej położone miasto starego kontynentu – Żabljak w Durmitorze.
Wczasy spędzone w tym bałkańskim kraju to także możliwość zwiedzenia wielu klimatycznych, urokliwych miast i miasteczek,
które skrywają swe niesamowite historie. Zabytkowe miasto Bar, położone na południu,
słynie z niezwykłego drzewa oliwnego Stara
Maslina, które zgodnie z szacunkami liczy już
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ponad 2000 lat. Odkrywanie tajemnic Czarnogóry i poznawanie jej wyjątkowych atrakcji,
jak np. skalista wyspa Sveti Stefan położona
nieopodal Budvy, to doskonały pomysł na niezapomniany urlop.
Wakacje spędzone nad czarnogórskim
wybrzeżem z pewnością okażą się czasem
relaksu, beztroski i radości, wypełnionym
przyjemnym wypoczynkiem na słonecznych
plażach, a krystalicznie czyste morze o turkusowym kolorze sprawi, że zabawom w wodzie
nie będzie końca. Już dziś zarezerwuj zorganizowaną wycieczkę z biurem podróży dla swojej
rodziny i zacznij pakować walizki!
IN ENGLISH

DISCOVER THE SECRETS
OF MONTENEGRO
ARE YOU LOOKING FOR THE PERFECT
PLACE FOR YOUR MEDITERRANEAN
HOLIDAY, BUT DON'T KNOW WHETHER TO
CHOOSE A HOLIDAY IN THE MOUNTAINS
OR BY THE SEA? PICTURESQUE
MONTENEGRO, FULL OF BEAUTIFUL
LANDSCAPES, OFFERS THE BEST OF BOTH
WORLDS. IN JUST A FEW HOURS, YOU
CAN MOVE FROM SUNNY BEACHES TO
MOUNTAIN PEAKS OR FROM THE KARST
DESERTS JUMP RIGHT INTO THE MIDDLE OF
GREEN OLIVE GROVES...
Montenegro is an enchanting, however small,
Balkan country, called the pearl of the Adriatic. It’s still not a very popular tourist destination, so rest away from the hustle and bustle
of everyday life is guaranteed here. The best
place to go on a tour is its capital city – Podgorica. It is located in close proximity to the ski resorts in the Dinar Mountains and the Adriatic
Sea. Podgorica International Airport (TGD)

of global standard is situated not far from the
city centre. Traveling by plane is a great way to
get to the Adriatic coast quickly, efficiently and
conveniently, and in addition, by a direct flight
from Poznań Airport.
On the almost 300 kilometres long Montenegrin coastline, tourists can choose from
over 100 beaches – sandy, pebble or hidden in
secluded coves among steep cliffs. The most
famous of these is the Great Beach (Velika
beach) which stretches for almost 13 km.
The Bay of Kotor is one of the biggest tourist attractions of Montenegro. It is considered
to be the southernmost fjord and at the same

time the only one in Southern Europe cutting
relatively deep into the land, which is in fact
a bay of sand composed of four smaller bays.
On its high shores there are famous medieval towns: Kotor and Perast. Each of them is
surrounded by characteristic defensive walls,
which together with the nature around create
one of the most enchanting places in Europe.
These spots, together with the whole landscape of the Bay of Kotor, were inscribed on
the UNESCO World Heritage List in 1979.
In Montenegro we can find more of such
peculiarities – the wettest place on the continent, i.e. the Orjen mountain range, the
Tara River Canyon – the deepest in Europe
or the highest city on the old continent – Żabljak in Durmitor.
During holidays in this Balkan country
you will also get a chance to visit many ambient, charming cities and towns that hide
their amazing stories. The historic city of
Bar, located in the south, is famous for its
extraordinary olive tree Old Maslin, which is
estimated to be over 2,000 years old. Discovering the secrets of Montenegro and exploring its unique attractions, such as the rocky
island of Sveti Stefan located near Budva, is
a great idea for an unforgettable stay.
A holiday on the Montenegrin coast will
surely be relaxing, carefree and joyful, filled
with nice moments on sunny beaches and
endless fun in the crystal clear turquoise
sea. So book a package tour with a travel
agency for your family today and start packing your bags!

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

– STARE MIASTO
Z NOWOCZESNĄ
TWARZĄ

NIDERLANDY STAJĄ SIĘ CORAZ POPULARNIEJSZĄ DESTYNACJĄ. DOLECIEĆ TU MOŻEMY TAKŻE BEZPOŚREDNIO Z PORTU
LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA, DWA RAZY W TYGODNIU, NA POKŁADACH SAMOLOTÓW LINII WIZZ AIR. EINDHOVEN,
POŁOŻONE NA POŁUDNIU, W PROWINCJI BRABANCJA PÓŁNOCNA, JEST PIĄTYM POD WZGLĘDEM LICZBY LUDNOŚCI MIASTEM
W KRAJU TULIPANÓW. JEGO CENTRUM ZAWSZE TĘTNI ŻYCIEM – JEST TU W CZYM WYBIERAĆ.
TEKST: MARTA NOWACKA ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

S

pacerując jego ulicami zobaczysz młode i nowoczesne
miasto, ale to wrażenie może być mylące. Eindhoven
jest w rzeczywistości jednym z najstarszych w Holandii i ma
bardzo ciekawą historię. Prawa miejskie otrzymało w 1232 r.
Ożywiony przemysł cygarowy i włókienniczy rozwijał się
wzdłuż rzeki Dommel. W parku Villa (w centrum miasta)
nadal można zobaczyć imponujące wille i rezydencje zbudowane przez przemysłowców, którzy się tutaj osiedlili.

A POTEM STAŁO SIĘ ŚWIATŁO…
Rozpoczęcie produkcji żarówek przez braci Philips w 1891
roku i założenie DAF Trucks – wytwórni samochodów ciężarowych i autobusów w 1928 roku, było początkiem rozwoju i rozkwitu. Od tego czasu Eindhoven stało się jednym
z najbardziej znanych miast w Europie w zakresie rozwoju
technologii, wiedzy i projektowania. Wiele najwyższej klasy międzynarodowych koncernów w dziedzinie high-tech
wciąż ma tu swoją siedzibę, a szkoły wyższe, jak np. Fontys
High Schools czy Design Academy, w dalszym ciągu przyciągają studentów z całego świata.

ZDERZENIE KONTRASTÓW
Stare centrum Eindhoven zostało mocno zbombardowane
podczas II wojny światowej i niemal całkowicie zniszczone.

!
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Nowe budynki wzrosły na miejscu starych.
Jednak część, upamiętniająca przemysłowe
dziedzictwo miasta, na szczęście zachowała
się w dobrym stanie i idealne komponuje się
z nową zabudową, stanowiąc kontrast do nowoczesnej architektury, jaka dzisiaj tu przeważa.

HOLENDERSKI DESIGN
Eindhoven odgrywa bardzo ważną rolę w świecie design. Młodzi projektanci z kraju i zagranicy
przyjeżdżają studiować właśnie tu – w słynnej
Design Academy. Ich dyplomowe projekty można
zobaczyć co roku w Galerii Absolwentów podczas
Dutch Design Week w październiku – to międzynarodowe wydarzenie, które żaden szanujący się
fan sztuki nowoczesnej nie może przegapić.

STADION PHILIPS’A I PSV
Stadion Philipsa jest siedzibą dumy Eindhoven – Klubu Sportowego PSV, który jest jednym z trzech najsłynniejszych, holenderskich
klubów (pozostałe dwa to Ajax Amsterdam
i Feyenoord Rotterdam). Największym sukcesem w historii klubu było zdobycie Pucharu
Mistrzów w 1988 roku. Stadion, zbudowany
w 1913 roku, jest ważnym elementem centrum miasta. Firma Philips jest także patronem i sponsorem Muzeum Techniki, które
warto odwiedzić. Ekspozycje organizowane
są w historycznym, pierwszym budynku tego
międzynarodowego dziś koncernu, a obejrzeć
można tu wystawy poświęcone m.in. historii
elektryczności i żarówek – pierwszego, flagowego produktu, wprowadzonego na rynek
przez braci Gerarda i Antona Philips.
Jeśli jeszcze zastanawiasz się, czy warto
odwiedzić to klimatyczne, holenderskie miasto – nie wahaj się dłużej, tylko zarezerwuj lot
i zacznij się pakować. Nie będziesz żałować –
w Eindhoven nie sposób się nudzić!
IN ENGLISH

EINDHOVEN – AN OLD TOWN WITH
A MODERN FACE
THE NETHERLANDS IS BECOMING AN
INCREASINGLY POPULAR DESTINATION.
WE CAN ALSO FLY THERE DIRECTLY
FROM POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT, TWICE
A WEEK, WITH WIZZ AIR. EINDHOVEN,
LOCATED IN THE SOUTH, IN THE
PROVINCE OF NORTH BRABANT, IS THE
FIFTH MOST POPULOUS CITY IN THE
COUNTRY OF TULIPS. ITS CITY CENTRE IS
ALWAYS BUSTLING WITH LIFE – THERE IS
SO MUCH TO CHOOSE FROM.
Walking down the streets of Eindhoven you
will see a young and modern city. However,
this impression can be misleading. Eindhoven
is in fact one of the oldest cities in the Nether-

lands and has a very intriguing history. It was
granted city rights in 1232 and a lively cigar
and textile industry developed along the river
Dommel. In the Villa Park (in the city centre)
you can still see the impressive villas and mansions that were built by the industrialists who
had settled down there.

AND THEN THERE
WAS LIGHT …
The launch of light bulb production by the
Philips brothers in 1891 and establishing DAF
Trucks, a truck and bus manufacturer in 1928,
marked the beginning of the growth and prosperity of the city. Since then, Eindhoven has
become one of the most prominent cities in
Europe in terms of technology development,
knowledge and design. Many top-ranked hightech multinationals are still based here, and
colleges such as Fontys High Schools and the
Design Academy have been attracting students
from all over the world..

CLASH OF CONTRASTS
The old centre of Eindhoven was heavily
bombed during the Second World War and
almost completely destroyed. New buildings
grew on the site of the old ones. Nevertheless,
the part commemorating the city's industrial
heritage has fortunately been preserved in good
condition and blends in perfectly with the new
buildings, providing a contrast to the modern
architecture that prevails there today.

DUTCH DESIGN
Eindhoven holds a very important position in
the world of design. Young designers from the
Netherlands and abroad come to study there
– at the famous Design Academy. Their graduation projects can be seen every year in the
Alumni Gallery during Dutch Design Week
in October – an international event that no
self-respecting fan of modern art should miss.

THE PHILIPS STADION
AND PSV
The Philips Stadion is the home ground to the
pride of Eindhoven – PSV Sports Club, which
is one of the three most famous Dutch clubs
(the other two are Ajax Amsterdam and Feyenoord Rotterdam). The biggest success in the
club's history was winning the Champions
Cup in 1988. The stadium, built in 1913, is an
important part of the city centre. Philips is
also a patron and sponsor of the Museum of
Technology, which is well worth a visit. Exhibitions are organised in the historic first
building of this now international concern,
and you can visit expositions on, for instance,
the history of electricity and the light bulb –
the first flagship product launched by brothers Gerard and Anton Philips.
If you are still wondering whether this vibrant Dutch city is worth a visit, then do not
hesitate any longer, just book your flight and
start packing. You will not regret it – It is impossible to be bored in Eindhoven!

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

KOPENHAGI

SKANDYNAWSKIE LINIE LOTNICZE SAS URUCHOMIŁY WŁAŚNIE
DODATKOWE POŁĄCZENIA Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
DO KOPENHAGI. TERAZ AŻ PIĘĆ RAZY W TYGODNIU MOŻEMY W
KOMFORTOWYCH WARUNKACH PRZEBYĆ TĘ TRASĘ.
TEKST: BEATA NOWAK ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

I

le kilometrów możemy pokonać w ciągu godziny i kilku minut? Środkami komunikacji
miejskiej – kilkanaście, podobnie samochodem, przemieszczając się w szczycie komunikacyjnym z jednego krańca miasta na drugi.
Pociągiem raczej nie opuścimy w tym czasie
granic województwa wielkopolskiego, samochodem – nawet jadąc autostradą, ale zgodnie
z przepisami, może też być ciężko. Tymczasem
dokładnie w ciągu godziny i pięciu minut (według rozkładu lotów) możemy odbyć podniebną podróż do stolicy Danii.
Od 22 sierpnia rejsy z Poznania (POZ) do
Kopenhagi (CPH) realizowane będą 5 razy w tygodniu. Start o godz. 14.25, lądowanie w Danii –
zaledwie 65 minut później, o 15.30.
Wszystkie rejsy zaplanowane zostały z wykorzystaniem odrzutowego samolotu Canadair
Regional Jet CRJ900. To nowoczesna, produkowana od 2003 roku maszyna, napędzana dwoma
silnikami turboodrzutowymi, zamontowanymi
przy ogonie. Jest wydłużoną wersją znanego
wcześniej modelu CRJ-700. Obecnie eksploatu-

!

je go wiele wiodących linii lotniczych całego
świata. W wariancie latającym w barwach SAS,
posiada 90 wygodnych miejsc pasażerskich,
umieszczonych w systemie 2-2. Przy prędkości
przelotowej 840 km/h ma zasięg 2 100 km.
Destynacją rejsu z poznańskiej Ławicy jest
Port Lotniczy Kopenhaga-Kastrup. Lotnisko położone jest na wyspie Amager, obok miasteczka
Kastrup, od którego wywodzi swoją nazwę. Do
centrum stolicy Danii dotrzemy w sposób bezproblemowy, także ze względu na niewielką odległość dzielącą lotnisko od miasta.
Lotnisko w Kopenhadze składa się z trzech
terminali. Przy tym ostatnim znajdują się przystanki metra oraz pociągu. Oczywiście metro
zapewnia najszybszy transfer. Pozostaje tylko
zapoznać się z siecią tego środka lokomocji, by
w sprawny sposób dotrzeć do wybranego celu.
Osoby często korzystające z europejskich
środków komunikacji miejskiej bez problemu
znajdą odpowiednią wersję biletu. Podpowiadamy, że najlepiej kupić na wszystkie strefy
oraz na czas, w którym zamierzamy się prze-

mieszczać po mieście. Alternatywą jest zakup
karty turystycznej. Ten wydatek wiąże się też
z innymi turystycznymi benefitami. Transfer
pociągiem jest również opcją wartą rozważenia – dojeżdżamy nim w podobnym czasie do
dworca kolejowego w centrum Kopenhagi.
Duńczycy są bardzo ekologiczni i oszczędni,
zatem korzystanie z taksówek – chociaż też
możliwe, jest najmniej opłacalne i ekonomicznie, i czasowo.
Z lotniska Kopenhaga-Kalstrup dotrzemy też
szybko do szwedzkiego Malmö. Przez most nad
cieśniną Sund – jeden z najdłuższych na świecie mostów łączących dwa państwa, wiodą dwie
dwupasmowe jezdnie oraz połączenie kolejowe.
Cała przeprawa mierzy prawie 16 km. Rejs do
duńskiej stolicy jest zatem korzystny również dla
osób wybierających się w ten rejon Szwecji.
IN ENGLISH

ONE-HOUR FLIGHT TO
COPENHAGEN
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES HAS
JUST LAUNCHED ADDITIONAL
CONNECTIONS FROM POZNAŃ-ŁAWICA
AIRPORT TO COPENHAGEN. NOW WE
CAN FLY THIS ROUTE AS MANY AS FIVE
TIMES A WEEK IN COMFORT.
How many kilometres can we cover in an hour
and a few minutes? By public transport – a dozen

ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W EUROPIE I NA ŚWIECIE PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE
AKTUALNYCH WYMOGÓW SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU.
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or so, the same by car, moving from one end of
the city to the other in a rush hour. By train we
are unlikely to leave the borders of the Greater
Poland in that time, by car, even if we take a motorway, but stick to the road regulations, it may
also be difficult. Meanwhile, in exactly one hour
and five minutes (according to the flight schedule), we can fly to the capital of Denmark..

From 22 August, flights from Poznań (POZ)
to Copenhagen (CPH) will run 5 times a week.
A plane will take off at 14.25 and land in Denmark just 65 minutes later, at 15.30.
All flights have been scheduled with Canadair Regional Jet CRJ900. It is a state-of-the-art
aircraft, which has been in production since
2003 and is powered by two tail-mounted turbojet engines. This is an upgraded version of
the previously well-known CRJ-700 and is now
operated by many of the world's leading airlines. Flying under SAS banner, it features 90
comfortable passenger seats, arranged in a 2-2
system. With a cruising speed of 840 km/h, it
has a range of 2,100 km.
The flight from Poznań-Ławica arrives at Copenhagen-Kastrup Airport. It is located on the
island of Amager, near the town of Kastrup, from
which it derives its name. The centre of the Danish capital can be reached easily, also due to the
short distance between the airport and the city.
Copenhagen Airport consists of three terminals. There are metro and train stops at the last

one. Needless to say, the metro provides the fastest
transfer. You only need to become familiar with
the network of this means of transport in order
to reach the destination of choice efficiently. Frequent users of European public transport will find
it easy to get the right ticket. The best way is to buy
a ticket for all zones and for the time you intend
to travel around the city. Another alternative is to
purchase a tourist card. It comes with other benefits for visitors. A train transfer is also worth considering as getting to the train station in central
Copenhagen in the similar amount of time. The
Danes are very eco-friendly and frugal, so using
taxis, while also possible, is the least cost-effective
both economically and in terms of time..
From Copenhagen-Kalstrup Airport, we
can also reach the Swedish city of Malmö quickly. There are two dual carriageways and a rail
link across the bridge over the Sound, one of the
world's longest bridges linking two countries. The
entire crossing is nearly 16 km long. Therefore,
a cruise to the Danish capital is also convenient for
those who wish to travel to this part of Sweden.

DUE TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR
THE CURRENT SANITARY REQUIREMENTS IN A GIVEN COUNTRY ON AN ONGOING BASIS.
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WARTO ZOBACZYĆ!
Awangardzistka Maria
Nicz-Borowiakowa

POZNAŃ ZAPRASZA
SIERPIEŃ / WRZESIEŃ
TRYUMF KOLORU – WYSTAWA
ARCYDZIEŁ GRAFIKI
FRANCUSKIEJ
10.09 – 11.12.2022 | CK Zamek
Pierre Bonnard, Lucien Pissarro, Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Signac,
Alfons Mucha. Co ich łączy? Dzieła między
innymi tych wielkich twórców z fin de siècle,
które stanowią podwaliny sztuki współczesnej, zobaczymy w Centrum Kultury ZAMEK.
Jesień upłynie nam w atmosferze poszukiwań
koloru i zagłębiania się w jego istotę. W przestrzeniach Zamku zaprezentowanych zostanie ponad 100 prac graficznych wykonanych
przez najwybitniejszych francuskich artystów z przełomu XIX i XX wieku.
Zbiór arcydzieł grafiki francuskiej, przechowywany na co dzień w Muzeum Narodowym w Krakowie, w większości pochodzący
z kolekcji Feliksa Jasieńskiego (znakomitego
kolekcjonera, darczyńcy i mecenasa sztuki),
pozwoli prześledzić ewolucję zastosowania
koloru w grafice, w której dotąd obowiązywał
prymat czerni i bieli. Koniec wieku XIX we

Francji przyniósł gwałtowny rozwój tej gałęzi
sztuki, która często służebna wobec reporterskiego obowiązku czy reklamowego apetytu,
zyskała nowy wymiar i charakter. Nastąpił
przełom – nie tylko kalendarzowy – który
przyniósł sławę peintres graveurs (malarzom-grafikom) i nobilitację grafice jako dziedzinie sztuki.

XIV POZNAŃ OLD JAZZ
FESTIVAL
3-4.09.2022 | Stary Browar
Kolejne poznańskie święto „starego dobrego
jazzu z epoki Louisa Armstronga". W edycji
2022 weźmie udział gigant światowego jazzu,
skrzypek i saksofonista – Michał Urbaniak.
Podczas festiwalu wystąpi również legendarny niemiecki Blue Wonder Jazzband, słowacki Funny Fellows oraz Happy Jazz Band. Gościem specjalnym będzie Krystyna Prońko,
jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych, od pięciu dekad na scenie. Na
wszystkie koncerty wstęp wolny.
Więcej info: www.oldjazzfestival.pl

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

To wystawa, która prezentuje dzieła jednej z ważniejszych artystek polskiego konstruktywizmu.
Na kierunek jej rozwoju ogromny wpływ miała,
istotna dla całego ruchu awangardy, ekspresjonistyczna twórczość poznańskiego Buntu oraz
pismo Zdrój. Prace z lat 30., dotychczas nieznane szerokiej publiczności, oraz zachowane w rękach rodziny dokumenty i projektowane przez
nią sprzęty codziennego użytku, wydają się
kwintesencją sztuki okresu 20-lecia międzywojennego. Wystawę w poznańskim Muzeum Narodowym można oglądać do 27 listopada.
IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES
AUGUST / SEPTEMBER

TRYUMF OF COLOUR –
EXHIBITION OF MASTERPIECES
OF FRENCH GRAPHICS
10.09 – 11.12.2022 | CK Zamek
Pierre Bonnard, Lucien Pissarro, Auguste
Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Signac,
Alphonse Mucha. What do they have in common? Works by these great fin de siècle artists,
which are the foundations of modern art, will be
exhibited at the ZAMEK Cultural Centre.
The autumn will be marked by an exploration of colour and its very essence. More than
100 graphic works by the most eminent French
artists of the late 19th and early 20th centuries
will be displayed at ZAMEK.
The collection of masterpieces of French
graphics, held daily at the National Museum in
Kraków, most of which come from the collection of Feliks Jasieński (an outstanding collector, donor and patron of the arts), will allow us to

trace the evolution of the use of colour in graphics, which until then had been dominated by the
primacy of black and white. The end of the 19th
century in France saw the rapid development of
this field of art, which, often subservient to the
reporter's duty or advertising appetite, gained
a new dimension and feel. There was a breakthrough – not only in terms of the calendar –
which brought fame to the peintres graveurs
(graphic painters) and nobility to graphic art as
a discipline of art.

Fot. Maria
Nicz-Borowiakowa, Autoportret,
1924-1925, zbiory
rodzinne
IN ENGLISH

14TH POZNAŃ OLD JAZZ
FESTIVAL

Photo: Maria
Nicz-Borowiakowa, Self-portrait,
1924-1925, family
collection

3-4.09.2022 | Stary Browar
Another Poznań festival of 'good old Louis
Armstrong-era jazz'. This 2022 edition will be
graced by the giant of world jazz, violinist and
saxophonist, Michal Urbaniak. The festival will
also feature the legendary German Blue Wonder Jazzband, the Slovak Funny Fellows and the
Happy Jazz Band. A special guest will be Krystyna Prońko, one of the most outstanding Polish
jazz vocalists, who has now been on stage for
five decades. Admission to all concerts is free.
More info: www.oldjazzfestival.pl

WORTH SEEING!

Avant-garde Maria Nicz-Borowiakowa
This is an exhibition that presents the work of
one of the most important artists of Polish Constructivism. The course of her development was
greatly influenced by the expressionist work of
the Poznań Rebellion and Zdrój magazine, which

was important for the entire avant-garde movement. Works from the 1930s, hitherto unknown
to the broader public, as well as documents kept in
the family's hands and everyday objects designed
by her, seem to be the epitome of the art of the inter-war period. The exhibition at Poznań's National Museum can be visited until 27 November.

UWAGA: ARCYDZIEŁO!
ATTENTION: A MASTERPIECE!
BRUNHILDA

NATALIA LL, BRUNHILDA, 1993, DRUK
CYFROWY NAKLEJONY NA PIANKĘ, W RAMACH ALUMINIOWYCH, 300X300 CM

Postać Brunhildy zaczęła pojawiać
się w twórczości Natalii LL w połowie
lat 90. Na przestrzeni kilkunastu lat
powstała seria fotografii, filmów i performansów nawiązujących do mitu
o ukaranej przez Odyna walecznej
Walkirii. Wcielenie się w Brunhildę
– wojowniczkę z mitologii nordyckiej
i bohaterkę słynnej opery Richarda
Wagnera, stanowiło przepracowanie
dziecięcej traumy wojennej. Rodzina
Natalii LL mieszkała podczas II wojny
światowej w Starym Zamku w Żywcu,
gdzie mieścił się lokalny sztab wojsk
niemieckich. W 1945 roku do jednego
z pokoi wpadł odłamek bomby rzuconej przez sowiecki dwupłatowiec.
Przeleciał on tuż nad głową kilkunastoletniej wtedy artystki, czemu towarzyszył dźwięk wagnerowskiej Walkirii, odtwarzany na gramofonie przez
jednego z niemieckich żołnierzy.

Natalia LL to jedna z najwybitniejszych postaci polskiej sztuki współczesnej. Artystka zmarła 12 sierpnia
tego roku. Jej obraz Brunhilda można zobaczyć w Galerii Sztuki Współczesnej.
IN ENGLISH
BRUNHILDA
NATALIA LL, BRUNHILDA, 1993, DIGITAL
PRINT PASTED ON FOAM, IN ALUMINIUM FRAME, 300X300 CM

The figure of Brunhilda began to
appear in Natalia LL's works in the
mid-1990s. Over the course of several years, she created a series of photographs, films and performances
referring to the myth of the brave
Valkyrie punished by Odin. Her impersonation of Brunhilde, a warrior
from Norse mythology and heroine
of Richard Wagner's famous opera,
was a way of working through the
childhood trauma caused by war.
Natalia LL's family lived during the
Second World War in the Old Castle

in Żywiec, where the local German
army headquarters were located.
In 1945, shrapnel from a bomb
thrown by a Soviet biplane fell into
one of the rooms. It flew right over
the head of the then teenage artist, which was accompanied by the
sound of Wagner's Die Walküre,
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played on a gramophone by one of
the German soldiers.
Natalia LL is one of the most
outstanding figures in Polish contemporary art. The artist died on 12
August this year. Her painting Brunhilda can be seen at the Contemporary Art Gallery.
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LET'S LOOK AROUND

S

tawiam na kameralistykę, chcąc wydobyć jak najwięcej koloru samych skrzypiec i ich zmieniającego
się brzmienia – mówi o swojej wizji Wieniawskiego, skrzypek Adam Bałdych.
Na płycie Legend, obok wirtuozerii Bałdycha (skrzypce,
skrzypce renesansowe), usłyszymy także Marka Konarskiego (saksofon tenorowy), Łukasza Ojdanę (fortepian),
Michała Barańskiego (kontrabas), Dawida Fortunę (perkusja) oraz Agatę Szymczewską (skrzypce).
Barwy, ich połączenia i wzajemne przenikania, to
szczególnie intrygujące aspekty Legend. Muzycy eksperymentują, poszukują nowych technik sonorystycznych,
nigdy jednak nie zapominają o melodii, która – w swej prostocie – pozwala komunikować się z odbiorcą i zapraszać
go do swojego świata.
Koncert zapowiada 16. Międzynarodowy Konkurs
Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego, który odbędzie się w dniach 7-21 października w Poznaniu.

ADAM BAŁDYCH QUINTET
AGATA SZYMCZEWSKA

LEGENDA
NA NOWO
07.09.2022 | 1 :00
8

Sala Biała, Bazar Poznański
Al. Marcinkowskiego 10, Poznań

Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

ANAKLASIS.PL

PWM.COM.PL

WIENIAWSKI.PL

NIMIT.PL

WSPÓŁCZESNA
ODSŁONA
WIRTUOZERII
KONCERTOWE WYKONANIE PŁYTY LEGEND, INSPIROWANEJ
TWÓRCZOŚCIĄ HENRYKA WIENIAWSKIEGO,
JUŻ 7 WRZEŚNIA W POZNANIU!
TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA
GRAFIKA: MATERIAŁY PRASOWE

koncert: 7.09.2022, g. 18,
Sala Biała Hotelu Bazar
Zaproszenia do odbioru od 30.08 w siedzibie Towarzystwa
Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, ul.
Świętosławska 7.
Koncert będzie transmitowany na kanale YouTube
Wieniawski Society i dostępny przez 24 godziny od momentu premiery.
IN ENGLISH

A MODERN TAKE ON VIRTUOSITY
CONCERT PERFORMANCE OF THE ALBUM LEGEND,
INSPIRED BY THE WORKS OF HENRYK WIENIAWSKI,
ON 7 SEPTEMBER IN POZNAŃ!
“I opt for chamber music, wishing to bring out as much of
the colour of the violin itself and its changing sound as
possible," says violinist Adam Bałdych about his perception
of Wieniawski.
On the album Legend, in addition to Bałdych's virtuosity (violin, renaissance violin), we will also hear Marek Konarski (tenor saxophone), Łukasz Ojdana (piano), Michał
Barański (double bass), Dawid Fortuna (drums) and Agata
Szymczewska (violin).
The colours, their fusions and intertwining, are particularly intriguing aspects of Legend. The musicians experiment,
search for new sonoristic techniques, but never forget the
melody, which – in its simplicity – allows them to communicate with the audience and invite them into their world.
The concert previews the 16th Henryk Wieniawski International Violin Competition to be held on 7-21 October
in Poznań.
Concert: 7.09.2022, at 18.00,
Sala Biała Hotel Bazar
Invitations can be picked up from 30.08 at the headquarters of the Henryk Wieniawski Musical Society in Poznań,
at Świętosławska 7.
The concert will be broadcast on the Wieniawski Society's YouTube channel and will be available for 24 hours
after the premiere.

SPOTTERZY
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Boeing 747-443 Atlas Air, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)

Boeing 777-300(ER) N2250U United Airlines,
fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Boeing 767-300ER Eastern Airlines,
fot./photo: Mikołaj Waligórski (Avgeek.pl)

Boeing 787-8 Dreamliner SP-LRE LOT Polish Airlines, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)
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(BUD) (GRO)
Barcelona-Girona
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com

CY

)

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

www.ryanair.com
(ALC)

CY
go

)

IWhere
PRZEWOŹNICY
Can You Fly

www.ryanair.com
Kijów - Żulany
(IEV)
Dublin
(DUB)
Corfu
(CFU)
www.wizzair.com
Billund
(BLL)
Dublin
(DUB)
www.ryanair.com

www.ryanair.com
www.lufthansa.com

www.ryanair.com

Oslo Torp/Sandefjord
(TRF)
Mediolan-Bergamo
(BGY)
/Milan-Bergamo
(TLV)

www.wizzair.com
www.ryanair.com

www.ryanair.com

Paryż Beauvais
(BVA)
/ Paris Beauvais
Monachium
(MUC)
/ Munich
www.wizzair.com
www.lufthansa.com

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

www.ryanair.com
Rome-Ciampino (CIA) nowość / new
Kijów - (KVA)
Żulany
(IEV)
Kavala
nowość
/
new
Stockholm-Skavsta
www.ryanair.com
Oslo Torp/Sandefjord(NYO)
(TRF)nowość / new
Oslo Torp
(TRF)
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Stockholm-Skavsta
www.ryanair.com(NYO) nowość / new
Lwów
(LWO)
/
Lviv
Kopenhaga
(CPH)
/
Copenhagen
Kharkiv www.ryanair.com
(HRK) nowość / new
Tel Awiw
(TLV) /(BVA)
Tel Aviv / Paris Beauvais
Paryż
Beauvais
www.flysas.com
www.ryanair.com
www.lot.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
Palma
(PMI)
NOWY!
Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv
Malta- (MLA)
Liverpool
(LPL) (KBP)
Kijów
Borispol
WalencJa Castellon(CIA)
(CDT)
/ Valencia/ new
www.ryanair.com
Rome-Ciampino
nowość
www.ryanair.com

www.ryanair.com
www.ryanair.com
Kopenhaga
(CPH) / Copenhagen
Edinburgh
(EDI)
Cork (ORK)
nowość / new
Bristol
(BRS)
www.flysas.com
Edinburghwww.ryanair.com
(EDI)
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Liverpool
(LPL)
www.ryanair.com
Eindhoven
(EIN)
Doncaster/Sheffield
(DSA)
www.ryanair.com
Budapest
(BUD)
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
Eindhoven
(EIN)
Londyn Luton
(LTN) / London Luton
Ejlat
(VDA)
/ Eilat
www.wizzair.com
Corfu
(CFU)

WalencJa
Castellon
(CDT)
/ Valencia
Paryż
Beauvais
(BVA)
Paris/Milan-Bergamo
Beauvais
Mediolan-Bergamo
Londyn
Luton
(LTN)
/ London
Luton
Kijów
- Żulany
(IEV)(BGY)
www.ryanair.com

Warszawa (WAW) / (NYO)
Warsaw nowość / new
Stockholm-Skavsta

Warszawa (WAW) / Warsaw
www.ryanair.com
Monachium
(MUC)
Munich
Londyn Stansted
(STN)
/ London Stansted
Kopenhaga
(CPH)
/ /Copenhagen

Zadar
(ZAD)
nowość
/ new
Tel
Awiw
(TLV)
/ Tel Aviv

www.ryanair.com
Londyn Stansted
(STN) / London Stansted
Frankfurt
(FRA)
Frankfurt
(FRA)
www.ryanair.com
Cork (ORK)
nowość / new

Zadar
(ZAD) nowość / new
Pula (PUY)
Odessa (ODS)
Liverpool
(LPL)nowość / new
www.ryanair.com

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Paryż Beauvais
Beauvais
Londyn
Stansted(BVA)
(STN)//Paris
London
Stansted

Zadar (ZAD) nowość / new

www.ryanair.com

www.ryanair.com
www.ryanair.com

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

www.lot.com
www.ryanair.com
www.lufthansa.com
www.flysas.com

www.ryanair.com
www.ryanair.com

www.lot.com
www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r.
Kavala
(KVA)
nowość
/
new
Oslo
Torp/Sandefjord
(TRF)
* Connections
offered
for /the
season
of 2019 as of 15th Warszawa
April.
Londyn
Luton
(LTN)
London
Luton
Doncaster/Sheffield (DSA)
(WAW) / Warsaw
www.ryanair.com
* Oferta połączeń znajdujących
się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień
15.04.2019 r.
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.lot.com
www.ryanair.com
* Connections
offered for the season of 2019 as of 15th April.
www.lufthansa.com
www.ryanair.com

Kharkiv (HRK) nowość / new
www.ryanair.com

Kijów - Borispol (KBP)

www.wizzair.com
www.ryanair.com

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

www.ryanair.com

www.ryanair.com
DUE
TO A DYNAMIC EPIDEMIC SITUATION IN EUROPE
AND WORLDWIDE, YOU ARE REQUESTED TO MONITOR
www.ryanair.com

* Oferta połączeń
znajdującychIN
sięAaktualnie
w sprzedaży
wgAN
stanu
wiedzy na
dzień 15.04.2019 r.
THE CURRENT SANITARY
REQUIREMENTS
GIVEN COUNTRY
ON
ONGOING
BASIS.
Kijów - Żulany (IEV)
Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new
www.wizzair.com

* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

!

lotniska?*
Where Can You Fly

*
*

*

(POZ)
(POZ)

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

(POZ)

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

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

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

(FNC)
(FNC)

(PMI)
(PMI)

(DBV)
(DBV)

(TGD)

(MAH)
(MAH)

(TIA)
(TIA)

(OLB)
(OLB)

)
(VRA
UJ)

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

(TFS)
(TFS)

(AGA)
(AGA)

(NBA)
(NBA)

(DJE)
(DJE)

)
OP

(P

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

(TIV)
(TIV)
(TGD)

(CTA)
(CTA)

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

(CHQ)
(CHQ)

(BCN)

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

(MAH)

(AGP)

(RKT)
(RKT)

(FNC)

(SSH)
(SSH)

)
N

(HRG)
(HRG)

U
(C

(TFS)

(VAR)
(BOJ)

(TGD)
(TIA)

(PMI)

(FUE)

(SLL)
(SLL)

(LPA)
(DJE)

(SKG)
(BK
K)

(EFL)

(ADB)
(BJV)

(ZTH)

(NBE)
(MIR)

(CFU)

(AYT)

(KGS)

(RMF)
(RMF)

(HER)
(CHQ)

(RHO)

(LCA)
(PFO)

(D
XB
)

(HRG)

(RMF)

Z)
(ZN

!

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

POŁĄCZENIABurgas
CHARTEROWE
BUŁGARIA/
:
Kefalonia
Kos
(KGS)
PORTUGALIA/
(BOJ)(HER)
Rodos (RHO)
ALBANIA/
:
Faro (FAO):
T
POŁĄCZENIA
CHARTERO
CHARTERS
DESTINATIONS
POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
POŁĄCZENIA
ALBANIA/
:
Kefalonia
(HER)
Burgas
(BOJ)
PORTUGALIA/
ALBANIA/
:
Tirana
(TIA)
Kefalonia
(HER)
Korfu
(CFU)
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
P
CHARTERS
DESTINATIONS
Warna (VAR)
Saloniki
(SKG)
Tirana
(TIA)
:
Funchal
(FNC)
TUNEZJA/
:
POŁĄCZENIA
CHARTERO
ALBANIA/
:
Kefalonia
(HER)
PORTUGALIA/
CHARTERS
DESTINATIONS
POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
POŁĄCZENIA
CHARTERS
DESTINATIONS
CHARTERS
DES
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
Warna
(VAR)
Tirana
(TIA)(SKG)
BUŁGARIA/
:
Korfu
(CFU)
Kos (KGS)
Warna (VAR)
Saloniki
CHORWACJA/
:
Zakintos
: (ZTH)
BUŁGARIA/
:
Funchal
(FNC)
Faro
(FAO)
Djerba
(DJE)
POŁĄCZENIA
CHARTERO
CHARTERS
DESTINATIONS
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
CHARTERS
DESTINATIONS
CHARTERS
DES
BUŁGARIA/
:
Kos
(KGS)
CHARTERS
DESTINATIONS
CHORWACJA/
CHARTERS
DESTINATIONS
BUŁGARIA/
:
Burgas
(BOJ)
Kos
(KGS)
Rodos
(RHO)
CHORWACJA/
:
Zakintos
(ZTH)
ALBANIA/
::
Kefalonia
(HER)
PORTUGALIA/
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
: :
ALBANIA/
Kefalonia
(HER)
Funchal
(FNC)
PORTUGALIA/
POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
Burgas
(BOJ)
Faro (FAO)
TUNEZJA/
Monastry
::(MIR) :
CHARTERS
DESTINATIONS
T
BUŁGARIA/
:
Kos
(KGS)
ALBANIA/
:
Kefalonia
(HER) :
POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
PH
Dubrownik
(DBV)
Burgas
(BOJ)
Warna (TIA)
(VAR)
Rodos
(RHO)
Saloniki
(SKG)
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
:
Tirana
Korfu
(CFU)
ALBANIA/
:
Kefalonia
(HER)
ALBANIA/
PORTUGALIA/
CYPR/
:
Barcelona
(BCN)
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
Faro (FAO)
CHARTERS
DESTINATIONS
CHARTERS
DESTINATIONS
Warna
(VAR)
TUNEZJA/
:
POŁĄCZENIA
CHARTERO
T
Djerba
(DJE)
TURCJA/
:
Funchal
(FNC)
:
CHARTERS
DESTINATIONS
Burgas
(BOJ)
Rodos (RHO)
Funchal
(FNC)
ALBANIA/
:
Kefalonia
(HER)
P
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
CHARTERS
DESTINATIONS
Warna
(VAR)
ALBANIA/
:
Saloniki
(SKG)
Kefalonia
(HER)
CYPR/
:
PORTUGALIA/
Warna
(VAR)
CHORWACJA/
:
Saloniki
(SKG)
Zakintos
(ZTH)
ALBANIA/
CYPR/
:
Barcelona
(BCN)
BUŁGARIA/
:
Kos
(KGS)
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
Tirana
(TIA)
ALBANIA/
:
Kefalonia
(HER)
PORTUGALIA/
ALBANIA/
: ::
Paphos
(PFO)
TAJLANDIA/
Girona (GRO) :: :
ALBANIA/
Kefalonia
BUŁGARIA/
Kos
(KGS)
Kefalonia
(EFL) (HER)
PORTUGALIA/
TUNEZJA/
CHORWACJA/
:
Djerba
(DJE)
:::(AYT)
CHARTERS
DESTINATIONS
POŁĄCZENIA
CHARTERO
Monastry
(MIR)
Antalya
Faro
(FAO)
Funchal
(FNC)
Warna (VAR)
:
Saloniki
(SKG)
Faro
(FAO)
ALBANIA/
:
Kefalonia
(HER)
P
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
BUŁGARIA/
Kos
(KGS)
CHORWACJA/
:
Tirana
(TIA)
Zakintos
(ZTH)
Korfu
(CFU)
Paphos
(PFO)
CHORWACJA/
:
Dubrownik
(DBV)
Zakintos
(ZTH)
HISZPANIA/
:
Tirana
(TIA)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
Burgas
(BOJ)
Bangkok
(BKK) (FUE):
Rodos
(RHO)
BUŁGARIA/
:
Kos
(KGS)
CHARTERS
DESTINATIONS
BUŁGARIA/
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
Tirana
(TIA)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
Tirana
(TIA)
Burgas
(BOJ)
Korfu
(CFU)
Rodos
(RHO)
Djerba
(DJE)
Dubrownik
(DBV)
H
POŁĄCZENIA
CHARTERO
Monastry
(MIR): :
Funchal
(FNC)
CHARTERS
DESTINATIONS
TURCJA/
Bodrum
(BJV)
ALBANIA/
Kefalonia
(HER)
TUNEZJA/
Faro
(FAO)
PORTUGALIA/
Funchal
(FNC)
new
nowość
ALBANIA/
::: :
Kefalonia
(HER)
:
PORTUGALIA/
POŁĄCZENIA
CHORWACJA/
Zakintos
(ZTH)
TUNEZJA/
Tirana
(TIA)
Funchal
(FNC) :
Korfu
(CFU)
ALBANIA/
PORTUGALIA/
Kefalonia
(HER)
BUŁGARIA/
:
Kos
(KGS)
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
Dubrownik
(DBV)
BUŁGARIA/
:
HISZPANIA/
:
Kos
(KGS)
CZARNOGÓRA/
Dubrownik
(DBV)
CYPR/
:
HISZPANIA/
:
Barcelona
(BCN)
BUŁGARIA/
:
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
BUŁGARIA/
:
Kos
(KGS)
BUŁGARIA/
:
Warna
(VAR)
Saloniki
(SKG)
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
Burgas
(BOJ)
CHARTERS
ALBANIA/
Kefalonia
(HER)
:(TFS)
BUŁGARIA/
Kos
(KGS)
PORTUGALIA/
Teneryfa
::
ALBANIA/
::: : DESTINATIONS
Kefalonia
(HER)
Warna
(VAR)
Saloniki
(SKG)
BUŁGARIA/
Monastry
(MIR)
Kos (KGS)
PORTUGALIA/
POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
T
CYPR/
:: : : :
TURCJA/
CHARTERS
DESTINATIONS
Faro
(FAO)
:
Antalya
(AYT)
Izmir
(ADB)
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
Djerba
(DJE)
TUNEZJA/
TANZANIA/
Faro
(FAO)
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
::(HER)
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
ALBANIA/
:: :
Kefalonia
CHARTERS
DES
P
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
Djerba
(DJE)
BUŁGARIA/
Kos
(KGS)
Tirana (TIA)
Korfu
(CFU)
Faro
(FAO)
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
Warna
(VAR)
Saloniki
(SKG)
CYPR/
Burgas
(BOJ)
Barcelona
(BCN)
Rodos
(RHO)
CYPR/
:
Paphos
(PFO):
Barcelona
(BCN)
Girona
(GRO)
Burgas
(BOJ)
Teneryfa
(TFS)
CHORWACJA/
:
Zakintos
(ZTH)
Warna
(VAR)
Funchal
(FNC)
Saloniki
(SKG)
Burgas
(BOJ)
Warna
(VAR)
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
Funchal
(FNC)
Gran
Canaria
(LPA)
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
CHORWACJA/
:
Zakintos
(ZTH)
ALBANIA/
:
Kefalonia
(HER)
TURCJA/
:
Funchal
(FNC)
Burgas (BOJ)
Rodos (RHO)
PORTUGALIA/
T
CHARTERS
DESTINATIONS
POŁĄCZENIA
CHARTERO
Paphos
(PFO)
Tivat
(TIV)
nowość
Antalya
(AYT)
TUNEZJA/
: / new
Tivat
(TIV) nowość / new
Zanzibar
(ZNZ)
Bodrum
(BJV)
Dalaman
(DLM)
BUŁGARIA/
Kos(KGS)
(KGS)
Monastry
(MIR)
Djerba
(DJE)
TUNEZJA/
BUŁGARIA/
:::
Kos
Funchal
(FNC)
Podgorica
(TGD)
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
ALBANIA/
Kefalonia
(HER)
W
BUŁGARIA/
Kos
(KGS)
P
CYPR/
:
Funchal
(FNC)
Barcelona
(BCN) :
Monastry
(MIR):
Burgas
(BOJ)
:
Rodos
(RHO)
TUNEZJA/
:
Warna
(VAR)
Saloniki
(SKG)
CHORWACJA/
Zakintos
(ZTH)
Paphos
(PFO)
Warna
(VAR)
Girona
(GRO)
Saloniki
(SKG)
Paphos
(PFO)
CZARNOGÓRA/
Girona
(GRO)
Fuerteventura
(FUE)
Warna
(VAR)
Warna
(VAR)
Gran
Canaria
(LPA)
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
:: :
CHORWACJA/
Faro(FAO)
(FAO)
Saloniki
(SKG)
Zakintos
(ZTH)
new
nowość
CHORWACJA/
:
Warna
(VAR)
Saloniki
(SKG)
BUŁGARIA/
Kos
(KGS)
Faro
Lanzarotte
(ACE)
BUŁGARIA/
Kos
(KGS)
Dubrownik
(DBV) : :: :
HISZPANIA/
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
Antalya
(AYT)
ALBANIA/
Kefalonia
(HER)
T
Faro
(FAO)
Warna
(VAR)
PORTUGALIA/
Saloniki
(SKG)
CHARTERS
DESTINATIONS
CZARNOGÓRA/
POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
Podgorica
(TGD)
Bodrum
(BJV)
Djerba
(DJE)
:
Podgorica
(TGD)
Izmir(KGS)
(ADB)
WŁOCHY/
:
Burgas
(BOJ)
Djerba
(DJE)
Rodos
(RHO)
TURCJA/
:
Monastry
(MIR)
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
Faro
(FAO)
ALBANIA/
:
Kefalonia
(HER)
EGIPT/
:
Djerba
(DJE)
BUŁGARIA/
:
P
Kos
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
Paphos
Burgas
(PFO)
(BOJ)
Faro
(FAO)
Girona
(GRO)
Rodos
(RHO)
TURCJA/
:
Warna
(VAR)
Funchal
(FNC)
Saloniki
(SKG)
POŁĄCZENIA
:(DJE)
Djerba
CHORWACJA/
:
Zakintos
(ZTH)
ALBANIA/
:: :
Dubrownik
(DBV)
: (FUE)
HISZPANIA/
CZARNOGÓRA/
CHORWACJA/
::
Fuerteventura
(FUE)
Zakintos
(ZTH)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
Teneryfa
(TFS)
CHORWACJA/
Lanzarotte
(ACE)
CYPR/
:
Barcelona
(BCN)
Dubrownik
(DBV)
TUNEZJA/
:
HISZPANIA/
:
Dubrownik
(DBV)
CHORWACJA/
H
Zakintos
(ZTH)
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
TUNEZJA/
:
Malaga
(AGP)
Burgas(TIA)
(BOJ) :
Rodos
(RHO)
CYPR/
Barcelona
(BCN)
BUŁGARIA/
:
Kos
(KGS)
Bodrum (BJV)
Tirana
Korfu
(CFU)
TUNEZJA/
:
CHORWACJA/
: DESTINATIONS
Zakintos
(ZTH)
: :/ new
T
EGIPT/
:
CHARTERS
Izmir
(ADB)
Monastry
(MIR)
:
Tivat
(TIV)
nowość
EGIPT/
:
Dalaman
(DLM)
Sardynia
(OLB)
Warna
(VAR)
Saloniki
(SKG)
ALBANIA/
Antalya
(AYT)
Kefalonia
(HER)
TURCJA/
:
Monastry
(MIR)
PORTUGALIA/
Warna
(VAR)
Saloniki
(SKG)
TUNEZJA/
:
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
Hurghada
(HRG)
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
BUŁGARIA/
::
KosMonastry
(KGS)
CZARNOGÓRA/
TUNEZJA/
::
Fuerteventura
Antalya
(AYT)
CHORWACJA/
Faro
(FAO)
Zakintos
(ZTH)
Warna (VAR)
CHARTERS
DES
Saloniki
(SKG)
Funchal
(FNC)
(MIR)
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
Tirana
(TIA)
CYPR/
: (FUE)
Tivat
(TIV)
nowość
/ new
Barcelona
(BCN)
Dubrownik
(DBV)
Teneryfa
(TFS)
HISZPANIA/
:::
Teneryfa
(TFS)
Gran Canaria
(LPA)
Dubrownik
(DBV)
H
Malaga
(AGP)
Dubrownik
(DBV)
POŁĄCZENIA
CHARTERO
HISZPANIA/
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
CYPR/
:
Djerba
(DJE)
Barcelona
(BCN)
CYPR/
:
:
Warna
(VAR)
Larnaca
(LCA)
Saloniki
(SKG)
Djerba
(DJE)
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
T
:
Ibiza
(IBZ)
nowość
/
new
Djerba
(DJE)
Warna
(VAR)
Saloniki
(SKG)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
Burgas
(BOJ) (DBV) :
Rodos
(RHO)
Izmir (ADB)
BUŁGARIA/
Kos (KGS)
Dubrownik
HISZPANIA/
T
Tivat
(TIV)(HRG)
nowość / new
Hurghada
(HRG)
Dalaman
(DLM)
TURCJA/
:
Tivat
(TIV) nowość / new:
Podgorica
(TGD)
Hurghada
WŁOCHY/
:
ALBANIA/ALBANIA
: :
BUŁGARIA/
BULGARIA
ALBANIA

ALBANIA

ALBANIA
BULGARIA

BULGARIA
CROATIA
ALBANIA
ALBANIA
BULGARIA
ALBANIA

ALBANIA
CROATIA
CYPRUS
BULGARIA
ALBANIA
ALBANIA
ALBANIA
BULGARIA

CROATIA
BULGARIA
ALBANIA
ALBANIA
CROATIA
ALBANIA
BULGARIA
CYPRUS
BULGARIA
BULGARIA
ALBANIA
BULGARIA
ALBANIA
BULGARIA
MONTENEGRO
CYPRUS CROATIA
CROATIA
ALBANIA
BULGARIA
BULGARIA
BULGARIA
CYPRUS
CROATIA
BULGARIA
BULGARIA
ALBANIA
MONTENEGRO
CROATIA
CYPRUS
CROATIA
CYPRUS
BULGARIA
CROATIA
MONTENEGRO
EGYPT
ALBANIA
CYPRUS
MONTENEGRO
BULGARIA
CHORWACJA/
CROATIA:
Tirana (TIA) CROATIA
CHORWACJA/
CHORWACJA/
CROATIA::
CYPR/
CYPRUS
:
CZARNOGÓRA/
Paphos
(PFO)
CYPR/
CYPRUS
:
CHORWACJA/
CROATIA
Pafos
(PFO)
Tivat
(TIV)
nowość
CHORWACJA/
CROATIA
CZARNOGÓRA/
Warna
(VAR)
Burgas
(BOJ)
CYPR/
CYPRUS
: / new ::
Podgorica
(TGD)
EGIPT/
EGYPT
:
Marsa
Alam
(RMF)
MONTENEGRO
:
Dubrownik
(DBV)
BUŁGARIA/
BULGARIA
Dubrownik
(DBV)
ALBANIA/
ALBANIA
Dubrownik
(DBV)
MONTENEGRO
: : :

CROATIA

BULGARIA

ALBANIA
CYPRUS SPAIN
ALBANIA

ALBANIA
BULGARIA
CROATIA
SPAIN

MONTENEGRO
BULGARIA
SPAIN
ALBANIA
SPAIN
BULGARIA
CYPRUS

ALBANIA
CROATIA
SPAIN
SPAIN

ALBANIA
EGYPT
BULGARIA
CROATIA
SPAIN
MONTENEGRO
BULGARIA
CROATIA
CYPRUSSPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
Zakintos
(ZTH)
Korfu
(CFU)
ALBANIA/
ALBANIA
: :
Zakintos
(ZTH)
BUŁGARIA/
BULGARIA
Marsa
Alam
(RMF)
Warna
(VAR)
Burgas
(BOJ)
Teneryfa
(TFS)
Dubrownik
(DBV)
Zakintos
(ZTH)
CYPR/
CYPRUS
:
Paphos
(PFO)
Gran Canaria
Barcelona
(BCN)(LPA)

BULGARIA
ALBANIA
PORTUGAL
PORTUGALTUNISIA

PORTUGAL

BULGARIA
CROATIA
SPAIN
TUNISIA
PORTUGAL
PORTUGAL
ALBANIA
TUNISIA
TURKEY
PORTUGAL
CYPRUS
ALBANIA
THAILAND
TUNISIA
CROATIA
PORTUGAL
PORTUGAL
PORTUGAL
PORTUGAL
BULGARIA
TUNISIA
/ TURKEY
TUNISIA
SPAIN
PORTUGALBULGARIA
PORTUGAL
PORTUGAL
CYPRUS
MONTENEGRO
TURKEY
TANZANIA
PORTUGAL
PORTUGALTUNISIA

TURKEY
TUNISIA
TUNISIA
PORTUGAL
TUNISIA
/
CROATIA
ITALY
TURKEY
TURKEY
PORTUGAL
ALBANIA
MONTENEGRO
SPAIN
CROATIA
TUNISIA
TUNISIA
TUNISIA
EGYPT
TURKEY
TUNISIA
TUNISIA
SPAIN
CYPRUS
PORTUGAL
TURKEY
ITALY
Sycylia
(CTA)
Bodrum
(BJV)
Antalya
(AYT)
TURCJA/
TURKEY
: ::
Kefalonia
(HER)
Djerba
(DJE)
Kos
(KGS)
Saloniki
(SKG)
Rodos
(RHO)
Djerba
(DJE)
Bodrum
(BJV)
TUNEZJA/
TUNISIA
HISZPANIA/
SPAIN
Faro
(FAO)
Barcelona
(BCN)
BUŁGARIA/
BULGARIA
TURCJA/
TURKEY
::
Podgorica
(TGD)
Girona
(GRO)
Gran
Canaria
(LPA)
CYPR/
CYPRUS
:
Monastry
(MIR)
Paphos
(PFO)
Funchal
(FNC)
Monastry
(MIR)
Enfidha
(NBE)
Palma
(PMI)
Monastry
(MIR)
Dalaman
(DLM)
Marsa
Alam
(RMF)
WŁOCHY/
ITALY
:
Antalya
(AYT)
Sardynia
(OLB)
Kalabria
(SUF)
Antalya
(AYT)
Izmir
(ADB)
Bodrum
(BJV)
Korfu
(CFU)
Monastry
(MIR)
Rodos
(RHO)
Antalya
(AYT)
PORTUGALIA/
Zakintos
(ZTH)
Saloniki
(SKG)
Monastry
(MIR)
Izmir
(ADB)
Djerba
(DJE)
Barcelona
(BCN)
TUNEZJA/
TUNISIA
Girona
(GRO)
Burgas
(BOJ)
Antalya
(AYT)
ALBANIA/
ALBANIA
::
EGIPT/
EGYPT
:
Fuerteventura
(FUE)
Lanzarotte
(ACE)
Paphos
(PFO)
TURCJA/
TURKEY
CZARNOGÓRA/
Faro (FAO)
Monastir
(MIR)
TURCJA/
TURKEY
PORTUGAL
:MOROCCO
MAROKO/
:
WŁOCHY/
ITALY
: :::
TURCJA/
TURKEY
Sardynia
(OLB)
Bodrum
(BJV)
Sycylia
(CTA)
ZEA/
UAE
:
MONTENEGRO
:
Dalaman
(DLM)
Izmir
(ADB)
Bodrum
(BJV)
Kos
(KGS)
TURCJA/
TURKEY
:
/
new
nowość
Saloniki
(SKG)
HISZPANIA/
SPAIN
:
Zakintos
(ZTH)
TURCJA/
TURKEY
:
Dalaman
(DLM)
Monastry
(MIR)
Girona
(GRO)
Djerba
(DJE)
Fuerteventura
Warna
(VAR)
Bodrum
(BJV)
Tirana
(TIA)
Hurghada
(HRG)
Teneryfa
(TFS)
Malaga
(AGP)
CZARNOGÓRA/
GRECJA/
GREECE
:(FUE)
Antalya
(AYT)
TUNEZJA/
TUNISIA
:
Antalya
(AYT)
Funchal
(FNC)
Kefalonia
(HER)
Agadir
(AGA)
Sardynia
(OLB)
Antalya
(AYT)
Sycylia
(CTA)
Izmir
(ADB)
MONTENEGRO
:
Kalabria
(SUF)
Ras
Al-Chajma
(RKT)
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
WŁOCHY/
ITALY
:
Dalaman
(DLM)
Izmir
(ADB)
Rodos
(RHO)
Antalya
(AYT)
Zakintos
(ZTH)
Barcelona
(BCN)
HISZPANIA/
SPAIN
: :
Antalya
(AYT)
WŁOCHY/
ITALY
:(FUE)
TURCJA/
TURKEY
Fuerteventura
Monastry
(MIR)
Teneryfa
(TFS)
CHORWACJA/
CROATIA
Izmir
(ADB)
BUŁGARIA/
BULGARIA
:
Marsa
Alam
(RMF)
Gran
Canaria
(LPA)

P

CHARTERS DESTINATIONS

Barcelona
(BCN)
Lanzarotte
(ACE)
Fuerteventura
(FUE)
Ibiza
(IBZ)
nowość
/ new
Girona
(GRO)
Barcelona
(BCN)
Zakintos
(ZTH)
Zakintos
(ZTH)
Fuerteventura
(FUE)
Saloniki
(SKG)
Rodos
(RHO)
T
Barcelona
(BCN)
Podgorica
(TGD)
W
HISZPANIA/
SPAIN
:
Kos
(KGS)
Tirana
(TIA)
HISZPANIA/
SPAIN
:
Burgas
(BOJ)
Kefalonia
(HER)
CHORWACJA/
CROATIA
:
Warna
(VAR)
Z
HISZPANIA/
SPAIN
:
GranCYPRUS
Canaria
CYPR/
:(LPA)
Dubrownik (DBV)
Paphos
(PFO)
Fuerteventura
(FUE)
CZARNOGÓRA/
Paphos
(PFO)
Lanzarotte
(ACE)
Girona
(GRO)
Malaga
(AGP)
Teneryfa
(TFS)
CZARNOGÓRA/
Palma
(PMI)
Fuerteventura
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
SPAIN
::
T
GRECJA/
GREECE
:(FUE)
Podgorica
(TGD)
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
SPAIN
Teneryfa
(TFS)
CHORWACJA/
CROATIA
:
Zakintos
(ZTH)
Warna
(VAR)
Saloniki
(SKG)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
CZARNOGÓRA
MONTENEGRO
:
EGIPT/
EGYPT
:
EGIPT/
EGYPT
:
Hurghada
(HRG)
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
MONTENEGRO
:
CYPR/
CYPRUS
:
Barcelona
(BCN)
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
BUŁGARIA/
BULGARIA
:
CYPR/
CYPRUS
::
Barcelona
(BCN)
Tirana
(TIA)nowość
Warna
(VAR)
Korfu
(CFU)
Dubrownik
(DBV)
CHORWACJA/
CROATIA:
Tivat
(TIV)
Barcelona
(BCN)
Lanzarotte
(ACE)
Paphos
(PFO)
CYPR/
CYPRUS
Gran
Canaria
(LPA)
CZARNOGÓRA/
/MONTENEGRO
: : / new
CZARNOGÓRA/
Malaga
(AGP)
Fuerteventura
(FUE)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Ibiza
(IBZ)
nowość
Gran
Canaria
(LPA)
GRECJA/
GREECE
MAROKO/
MOROCCO
:
Teneryfa
(TFS)
CYPR/
CYPRUS
:
Barcelona
(BCN)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
T
ALBANIA/
ALBANIA
: (FUE)
Chania
(CHQ)
EGIPT/
EGYPT
:(DBV)
CYPR/
CYPRUS
:CROATIA:
Barcelona
(BCN)
Gran
Canaria
(LPA)
Dubrownik
PM
HISZPANIA/
SPAIN
:/ new
CHORWACJA/
Zakintos
(ZTH)
MONTENEGRO
:(FUE)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
Hurghada
(HRG)
MONTENEGRO
:
Hurghada
(HRG)
Marsa
Alam
(RMF)
Podgorica
(TGD)
Tivat
(TIV)
nowość
/ new
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
MONTENEGRO
:
Warna
(VAR)
Saloniki
(SKG)
Burgas
(BOJ)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
BUŁGARIA/
BULGARIA
:
CHORWACJA/
Kos
(KGS)
CYPR/
CYPRUS
:CROATIA:
Dubrownik
(DBV)
Podgorica
(TGD)
Malaga
(AGP)
CZARNOGÓRA/
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
Podgorica
(TGD)
MONTENEGRO
:
Teneryfa
(TFS)
Ibiza
(IBZ)
nowość
Chania
(CHQ)
Ibiza
(IBZ)
nowość / new
Palma
(PMI)
Lanzarotte
(ACE)
Chania
(CHQ)
Bodrum
(BJV)
Agadir
(AGA)
Gran
Canaria
(LPA)/:new
Djerba
(DJE)
Teneryfa
(TFS)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
T
Bodrum
(BJV)
Faro
(FAO)
Tirana
(TIA)
Heraklion
(TIV)
Korfu
(CFU)
Hurghada
(HRG)
Bodrum
(BJV)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
MONTENEGRO
:SPAIN
Lanzarotte
(ACE)
CYPR/
CYPRUS
:(RMF)
Barcelona
(BCN)
Sycylia
(CTA)
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
Tivat
(TIV)
nowość
/ new
Teneryfa
(TFS)
Podgorica
(TGD)
Marsa
Alam
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
W
Kalabria
(SUF)
Dalaman
(DLM)
Marsa
Alam
(RMF)
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
ZEA/
UAE
:
EGIPT/
EGYPT
:
Podgorica
(TGD)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Podgorica
(TGD)
CHORWACJA/
CROATIA
:
Sardynia
(OLB)
Zakintos
(ZTH)
WŁOCHY/
ITALY
:
Dalaman
(DLM)
Warna
(VAR)
Saloniki
(SKG)
CZARNOGÓRA/
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
Fuerteventura
(FUE)
Bodrum
(BJV)
Burgas
(BOJ)
Dubrownik
(DBV)
Rodos
(RHO)
HISZPANIA/
SPAIN
:
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
CYPR/
CYPRUS
:
Barcelona
(BCN)
EGIPT/
EGYPT
:nowość / new
Minorka
(MAH)
Bodrum
(BJV)
Sardynia
(OLB)
Antalya
(AYT)
Teneryfa
(TFS)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
TURCJA/
TURKEY
:
Ibiza
(IBZ)
nowość
/ new
Gran
Canaria
(LPA)
Dubrownik
(DBV)
DOMINIKANA/
Tivat
(TIV)
Burgas
(BOJ)
Dalaman
(DLM)
Lanzarotte
(ACE)
Gran
Canaria
(LPA)
Palma
(PMI)
Heraklion
(TIV)
MONTENEGRO
GRECJA/
GREECE
Palma
(PMI)
MAROKO/
MOROCCO
Malaga
(AGP)
Heraklion
(TIV)
Izmir(KGS)
(ADB)
Lanzarotte
(ACE)
Monastry
(MIR) :
Gran
Canaria
(LPA)
MONTENEGRO
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Izmir
(ADB)
TUNEZJA/
TUNISIA
T
BUŁGARIA/
BULGARIA
::
Kos
Marsa
Alam
(RMF)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Tivat
(TIV)
nowość
/ new
Malaga
(AGP)
Paphos
(PFO)
MONTENEGRO
Girona
(GRO)
Kalabria
(SUF)
CYPR/
CYPRUS
:::: : :
Barcelona
(BCN)
Izmir
(ADB)
Podgorica
(TGD)
W
DOMINICAN
REPUBLIC
Gran
Canaria
(LPA)
EGIPT/
EGYPT
:
Podgorica
(TGD)
ZEA/
UAE
:
WŁOCHY/
ITALY
::: :(FUE)
GRECJA/
GREECE
Podgorica
(TGD)
Z
Ras
Al-Chajma
(RKT)
Hurghada
(HRG)
EGIPT/
EGYPT
:
WŁOCHY/
ITALY
EGIPT/
EGYPT
:
Teneryfa
(TFS)
Podgorica
(TGD)
Dubrownik
(DBV)
Sycylia
(CTA)
HISZPANIA/
SPAIN
:
Sardynia
(OLB)
MONTENEGRO
::
ALBANIA/
ALBANIA
:
CHORWACJA/
CROATIA
:
Kefalonia
(HER)
Zakintos
(ZTH)
Teneryfa
(TFS)
Izmir
(ADB)
Warna
(VAR)
CYPR/
CYPRUS
:
Saloniki
(SKG)
PM
Barcelona
(BCN)
WŁOCHY/
ITALY
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
MONTENEGRO
Teneryfa
(TFS)
Hurghada
(HRG)
Izmir
(ADB)
Teneryfa
(TFS)
Sycylia
(CTA)
Bodrum
(BJV)
Gran
Canaria
(LPA)
Antalya
(AYT)
Palma
(PMI)
Lanzarotte
(ACE)
CYPR/
CYPRUS
:
Podgorica
(TGD)
Warna
(VAR)
WŁOCHY/
ITALY
:
Malaga
(AGP)
Lanzarotte
(ACE)
GRECJA/
GREECE
:
MAROKO/
MOROCCO
:
Tivat
(TIV)
nowość/ //new
new
GRECJA/
GREECE
Chania
(CHQ)
MAROKO/
MOROCCO
:
Agadir
(AGA)
Dalaman
(DLM)
Malaga
(AGP)
TURCJA/
TURKEY
:
Lanzarotte
(ACE)
Tivat
(TIV)
nowość
Ibiza
(IBZ)
new
Teneryfa
(TFS)
(DLM)
MONTENEGRO
: *:(FUE)
Djerba
(DJE)
Burgas
(BOJ)
Rodos
Oferta /
sięDalaman
aktualnie
sprzedaży
wg stanu wiedzy na dzień 15.04
Teneryfa
(TFS)
Podgorica
(TGD)
CZARNOGÓRA/
Tivat
(TIV)
nowość
Fuerteventura
ZEA/
UAE:w (RHO)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
W
Ibiza
(IBZ)
nowość
/połączeń
new znajdujących
Dalaman
(DLM)
EGIPT/
EGYPT
:nowość
Puerto
Plata
(POP) new
Hurghada
(HRG)
Lanzarotte
(ACE)
EGIPT/
EGYPT
:
Ras
Al-Chajma
(RKT)
Sardynia
(OLB)
Chania
(CHQ)
EGIPT/
EGYPT
:
Marsa
Alam
(RMF)
*
Connections
offered
for
the
season
of
2019
as
of
15th
April.
Hurghada
(HRG)
Hurghada
(HRG)
Gran
Canaria
(LPA)
EGIPT/
EGYPT
:
CYPR/
CYPRUS
:
Kalabria
(SUF)
Barcelona
(BCN)
Sycylia
(CTA)
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
Sardynia
(OLB)
Tirana
(TIA)
Dubrownik
(DBV)
Korfu
(CFU)
HISZPANIA/
SPAIN
:
Gran
Canaria
(LPA)
CHORWACJA/
CROATIA
:
Dalaman
(DLM)
Paphos
(PFO)
Zakintos
(ZTH)
Girona
(GRO)
Teneryfa
(TFS)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
Palma
(PMI)
Marsa
Alam
(RMF)
MONTENEGRO
:
T
Dalaman
(DLM)
Kalabria
(SUF)
Izmir
(ADB)
Lanzarotte
(ACE)
Gran
Canaria
(LPA)
GRECJA/
GREECE
:
Bodrum
(BJV)
MAROKO/
MOROCCO:
Malaga
(AGP)
Paphos
(PFO)
/ new :
nowość
Izmir
(ADB)
CHORWACJA/
CROATIA
: znajdujących
EGIPT/
EGYPT
Sardynia
(OLB)
Malaga
(AGP)
Ibiza
(IBZ)
nowość
new
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)
Podgorica
(TGD)
*:
Oferta/ połączeń
Chania
(CHQ)
Malaga
(AGP)
Heraklion
(TIV)
Agadir
(AGA)
WŁOCHY/
ITALY
* Oferta połączeń znajdującychMONTENEGRO
się
aktualnie
w
sprzedaży
wg
stanu
wiedzy na dzień 15.04.2019
r.
Antalya
(AYT)
Podgorica
(TGD)
Palma
(PMI)
Ibiza
(IBZ)
nowość
/
new
Gran
Canaria
(LPA)
T
WŁOCHY/
ITALY
:
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
Malaga
(AGP)
Monastry
(MIR)
:
Warna
(VAR)
Saloniki
(SKG)
Podgorica
(TGD)
WŁOCHY/
ITALY
:
Gran
Canaria
(LPA)
EGIPT/
EGYPT
:(RMF)
Teneryfa
(TFS)
Ras Al-Chajma (RKT)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Palma
(PMI)
(HRG)
* Connection
* ConnectionsHurghada
offeredMalaga
for Alam
the season
of 2019 as of 15th April.
Marsa
Hurghada
(HRG)
(AGP)
Sycylia
(CTA)
Heraklion
(TIV)
Hurghada
(HRG)
Marsa
Alam
(RMF)
Marsa
Alam
(RMF)
Lanzarotte
(ACE)
Hurghada
(HRG)
Paphos
(PFO)
ZEA/
UAE
:
Girona
(GRO)
Kalabria
(SUF)
Podgorica
(TGD)
Sycylia
(CTA)
BUŁGARIA/
BULGARIA
:
CYPR/
CYPRUS
:
Barcelona
(BCN)
Kos
(KGS)
Lanzarotte
(ACE)
WŁOCHY/
ITALY
:
Dubrownik
(DBV)
Punta
Cana
(PUJ)
CZARNOGÓRA/
HISZPANIA/
SPAIN
:
Fuerteventura
(FUE)
Gran
Canaria
(LPA)
Teneryfa
(TFS)
Podgorica
(TGD)
KUBA
/CUBA
: (ACE)
Tivat
(TIV)
nowość
MONTENEGRO
: / new
WŁOCHY/
ITALY
:
ZEA/
UAE
: (AGP)
Dalaman
(DLM)
Malaga
Lanzarotte
Chania
(CHQ)
Izmir
(ADB)
Agadir
(AGA)
CZARNOGÓRA/
Ibiza
(IBZ)
nowość
Dubrownik
(DBV)
H
Hurghada
(HRG)
Sycylia
(CTA): / new
Palma
(PMI)
Heraklion
(TIV)
Ibiza
(IBZ)
nowość
/// new
EGIPT/
EGYPT
:
Heraklion
(TIV)
ZJEDNOCZONE
Sardynia
(OLB)
Bodrum
(BJV)
Ibiza
(IBZ)
nowość
new
GRECJA/
GREECE
:
EGIPT/
EGYPT
:
MAROKO/
MOROCCO
:
Palma
(PMI)
MONTENEGRO
:
Lanzarotte
(ACE)
Sardynia
(OLB)
Podgorica
(TGD)
TURCJA/
TURKEY
Tivat
(TIV)
W
Ibiza
(IBZ)
nowość
new
CHORWACJA/
CROATIA
:
Zakintos
(ZTH)
Lanzarotte
(ACE)
Hurghada
(HRG)
EGIPT/
EGYPT
:
Gran
Canaria
(LPA)
Sardynia
(OLB)
Teneryfa
(TFS)
GRECJA/
GREECE:
MAROKO/
MOROCCO
Marsa
Alam
(RMF)
MONTENEGRO
:
Marsa
Alam
(RMF)
Z
Kalabria
(SUF)
Ibiza
(IBZ)
nowość
Marsa
Alam
(RMF)
Marsa
Alam
(RMF)
EMIRATY
ARABSKIE
Malaga
(AGP)
CZARNOGÓRA/
Ras
Al-Chajma
Fuerteventura
(FUE) / new
ZEA/
UAE
:(RHO)
EGIPT/
EGYPT
:::
Kalabria
(SUF)
Burgas
(BOJ)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
Rodos
Marsa
Alam
(RMF)
Malaga
(AGP)
Sardynia
(OLB)
CYPR/
Barcelona
(BCN)
Teneryfa
(TFS)
VARADERO
(VRA)
Lanzarotte
(ACE)
Gran
Canaria
(LPA)
EGIPT/
EGYPT
Podgorica
(TGD)
TivatCYPRUS
(TIV)
nowość
/ new
Sardynia
(OLB)
Ras
Al-Chajma
(RKT)
WŁOCHY/
ITALY
: (RKT)
Malaga
(AGP)
Heraklion
(TIV)
Dalaman
(DLM)
Ibiza
(IBZ)
nowość
/ new
Palma
(PMI)
CYPR/
CYPRUS
:
Marsa
Alam
(RMF)
GRECJA/
GREECE
:
MAROKO/
MOROCCO
:
Kalabria
(SUF)
/ HISZPANIA/
UNITED
ARAB
EMIRATES
Palma
(PMI)
Hurghada
(HRG)
MONTENEGRO
: *:Oferta połączeń znajdujących
się Agadir
aktualnie
sprzedaży
wg stanu
wiedzy
r.
Sycylia
(CTA)
Izmir
(ADB)
Chania
Hurghada
(HRG)
(AGA)
GRECJA/
GREECE
MAROKO/
MOROCCO
: na dzień 15.04.2019
Tivat
(TIV)
nowość
/ new
GRECJA/
GREECE
: / new
T
Malaga
(AGP)
Palma
(PMI)
Sycylia
(CTA)
EGIPT/
EGYPT
:(ACE)
Antalya
(AYT)
Podgorica
(TGD)
W
Dubrownik
(DBV)
SPAIN
: :
/wnew
nowość
Malaga
(AGP)
Marsa
Alam
(RMF)
Hurghada
(HRG)
Lanzarotte
Gran
Canaria
(LPA)
Chania (CHQ)
(CHQ)
Agadir
(AGA)
Sycylia
(CTA)
Tivat
(TIV)
nowość
ZM
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.
ZEA/
UAE
:
*
Oferta
połączeń
znajdujących
Palma
(PMI)
ZEA/
UAE
:
Teneryfa
(TFS)
Ras
Al-Chajma
(RKT)
Hurghada
(HRG)
Ibiza(IBZ)
(IBZ)
nowość/ //new
new
CZARNOGÓRA/
Warna
(VAR)
Fuerteventura
Saloniki
(SKG)
Sycylia
(CTA)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
Gran
(LPA)
ZEA/
UAE:Canaria
Ibiza
nowość
Malaga
(AGP)
Lanzarotte
(ACE)
Hurghada
(HRG)
Hurghada
(HRG)
EGIPT/
EGYPT
:
T
Podgorica
(TGD)
Sycylia
(CTA)
Ibiza
(IBZ)
nowość
new
Sardynia
(OLB)
WŁOCHY/
ITALY
:(FUE) : * Connection
Palma
(PMI)
GRECJA/
GREECE
:Oferta
MAROKO/
MOROCCO
Paphos
(PFO)
Dubaj
(DXB)
Chania
Agadir
(AGA)
GRECJA/
:: * Oferta
ZEA/
UAE
:
MAROKO/
MOROCCO
:
połączeń znajdujących
się Agadir
aktualnie(CHQ)
w(AGA)
sprzedaży
stanu
wiedzy na
dzień 15.04.2019
r.
MarsaGREECE
Alam
(RMF)
Tivat
(TIV)
nowość
/ new
*wg
połączeń
znajdujących
się
aktualnie
w
sprzedaży
wg
stanu wiedzy na dzień 15.04
GRECJA/
GREECE
:
Kalabria
(SUF)
Dalaman
(DLM)
MONTENEGRO
:
Heraklion
(TIV)
Marsa
Alam
(RMF)
Chania
(CHQ)
Podgorica
(TGD)
Chania
(CHQ)
GRECJA/
GREECE
MAROKO/
MOROCCO
:
Kalabria
(SUF)
Hurghada
(HRG)
Bodrum
(BJV)
W
EGIPT/
EGYPT
:
Ibiza
(IBZ)
nowość
/
new
Marsa
Alam
(RMF)
CYPR/
CYPRUS
:(ACE)
Barcelona
(BCN)
Malaga
(AGP)
Lanzarotte
Ibiza
(IBZ)
nowość
Heraklion (TIV)
ZM
Kalabria
(SUF)
MEKSYK
/MEXICO
: as /ofnew
Podgorica
(TGD)
* Connections
offered
for the
season
of 2019
15th April.
* ConnectionsRas
offered
for the season
of 2019
as of 15th April.
Al-Chajma
(RKT)
/
new
nowość
GRECJA/
GREECE
:
MAROKO/
MOROCCO
:
Gran
Canaria
(LPA)
Marsa
Alam
(RMF)
Ras
Al-Chajma
(RKT)
Palma
(PMI)
CHORWACJA/
CROATIA
:
Teneryfa
(TFS)
Zakintos
(ZTH)
Kalabria
(SUF)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
Lanzarotte
(ACE) / new
Palma
(PMI)
Malaga
(AGP)
MarsaEGYPT
Alam
Ibiza
(IBZ)
nowość
Hurghada
(HRG)
EGIPT/
:(RMF)
Kalabria
(SUF)
Sycylia
(CTA)
(OLB)
Palma
(PMI)wg stanu
* Oferta połączeń znajdujących
się Chania
aktualnie
w sprzedaży
wiedzy na dzień 15.04.2019
r.Sardynia
GRECJA/
GREECE
:(FUE)
MAROKO/
MOROCCO
:
(CHQ)
Agadir
(AGA)
CZARNOGÓRA/
Heraklion
(TIV)
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)
Ras
Al-Chajma
Podgorica
(TGD)
Chania
(CHQ)
ZEA/
UAE
:
Chania
(CHQ)
WŁOCHY/
ITALY
: (RKT)
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
Heraklion
(TIV)
* Connections
offered
for the
season
of
2019 as of
15th April.
MONTENEGRO
:
EGIPT/
EGYPT
:
Heraklion
(TIV)
Agadir
(AGA)
ZEA/
UAE
:
Marsa
Alam
(RMF)
Izmir
(ADB)
Hurghada
(HRG)
Palma
(PMI)
Chania
(CHQ)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
ZEA/
UAE
:
Malaga
(AGP)
Palma
(PMI)
Cancun
(CUN)
Ibiza
(IBZ)
nowość / new
EGIPT/
EGYPT
:
MONTENEGRO:
Chania
(CHQ)
AgadirMOROCCO
(AGA)
Lanzarotte
(ACE)
GRECJA/
GREECE
MAROKO/
MOROCCO
:
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
SPAIN
Gran
Canaria
(LPA)/:new
ZEA/
UAE
::(AGA)
Teneryfa
(TFS)
Malaga
(AGP)
GRECJA/
GREECE
:::
MAROKO/
Palma
(PMI)
Marsa
Alam
(RMF)
Ibiza
(IBZ)
nowość
Hurghada
(HRG)
ZEA/
UAE
Kalabria
(SUF)
Sycylia
(CTA)
Chania
(CHQ)
Agadir
GRECJA/
GREECE
MAROKO/
MOROCCO::
/ new
nowość
Heraklion
(TIV)
Heraklion
(TIV)
EGIPT/
EGYPT
:
Heraklion
(TIV)
Ras
Al-Chajma
(RKT)
Sardynia
(OLB)
Podgorica
(TGD)
*
Oferta
połączeń
znajdujących
się
aktualnie
w
sprzedaży
wg
stanu
wiedzy
na
dzień
15.04.2019
r.
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
Hurghada
(HRG)
Heraklion
(TIV)
T
W
Ras
Al-Chajma
(RKT)
Dalaman
(DLM)
GRECJA/
Marsa
(RMF)
MAROKO/
MOROCCO
:: na dzień 15.04.2019
Z
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Ras
Al-Chajma
(RKT)
GRECJA/GREECE
GREECE*::Oferta połączeń znajdujących
MAROKO/
MOROCCO
się
aktualnie
w
sprzedaży
wg stanu
r.
Palma
(PMI)
Ibiza Alam
(IBZ)
nowość
/ wiedzy
new
Hurghada
(HRG)
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.
Malaga
(AGP)
Heraklion
(TIV)
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)
CYPR/
CYPRUS
:
* Connections
offered
for the
season
of
2019
as of 15th April.
Barcelona
(BCN)
Lanzarotte
(ACE)
Ras
Al-Chajma
(RKT)
Gran
Canaria
(LPA)
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)
Ibiza
(IBZ)
nowość
/
new
MONTENEGRO
:
GRECJA/
GREECE
:
MAROKO/
MOROCCO
:
Palma
(PMI)
Marsa
Ras
Al-Chajma
ZEA/
UAE
: (SUF) (RKT)
Kalabria
Heraklion
(TIV)
Chania Alam
(CHQ)(RMF)
PORTUGALIA
/ PORTUGAL
:
Agadir (AGA)
* Oferta połączeń znajdujących się Sycylia
aktualnie w sprzedaży
wg stanu wiedzy na dzień 15.04
Hurghada
(HRG)
(CTA)
EGIPT/
EGYPT
:(RMF)
Podgorica
(TGD)
Marsa
Alam
się
aktualnie
w sprzedaży
wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019
r.
*:Oferta połączeń znajdujących
WŁOCHY/
ITALY
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)
Z
Teneryfa
(TFS)
ChaniaGREECE
(CHQ)
Agadir
(AGA)
GRECJA/
:* Oferta połączeń*znajdujących
MAROKO/
MOROCCO
:
Palma
(PMI)
Marsa
Alam
(RMF)
* Connections Podgorica
offered
for the
season
of 2019 as of 15th April.
(TGD)
Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.
* Connectio
Heraklion
(TIV)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
Ibiza
(IBZ)
nowość
/ new
Malaga
(AGP)
(HER)
Lanzarotte
(ACE)
Heraklion
Madera
(FNC)
Palma
(PMI)
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)
GRECJA/
GREECE
:
MAROKO/
MOROCCO
:
Heraklion(TIV)
(TIV)
Ras
Al-Chajma
(RKT)
ZEA/
UAE
* Oferta połączeń znajdujących
się aktualnie
w:
sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04
*
wg
15.04.2019
r.
Marsa
Alam
* Oferta połączeń znajdujących
(SUF)
Hurghada
(HRG)
* Oferta
Oferta połączeń
połączeń znajdujących
znajdujących się
się aktualnie
aktualnie w
w sprzedaży
sprzedaży
wg stanu
stanu wiedzy
wiedzy na
na dzień
dzień
15.04.2019offered
r.Kalabria
EGIPT/
EGYPT
:(RMF)
*
Oferta
znajdujących
się
aktualnie
w
sprzedaży
wg
stanu
wiedzy
na
dzień
15.04.2019
r.
Sardynia
(OLB)
Heraklion
(TIV)
Z
*
Oferta
połączeń
znajdujących
się
aktualnie
w
sprzedaży
wg
stanu
wiedzy
na
dzień
15.04.2019
r.
* Connections
for the
season
of 2019 as of 15th April.
Gran
Canaria
Heraklion
(TIV)
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)
GRECJA/
GREECE
: połączeń
MAROKO/
MOROCCO
:
*
EGIPT/
EGYPT: (LPA)
* Connection
* Connections
Connections offered
offered for
for the
the season
season of
of 2019
2019 as
as of
of 15th
15th April.
April.
*
Connections
offered
for
the
season
of
2019
as
of
15th
April.
*
Connections
offered
for
the
season
of
2019
as
of
15th
April.
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Palma
(PMI)
* Oferta połączeń
znajdujących
się
aktualnie
w
sprzedaży
wg
stanu
wiedzy
na
dzień
15.04.2019
r.
Malaga
(AGP)
Ibiza
(IBZ)
nowość
/
new
GRECJA/
GREECE
:
MAROKO/
MOROCCO
: na dzień 15.04
Podgorica
(TGD)
Heraklion
(TIV)
Chania (CHQ)
Agadir
(AGA)
W
Al-Chajma
* Oferta połączeń znajdujących
się Ras
aktualnie
wGREECE
sprzedaży
wg
stanu wiedzy
: (RKT)
* Connections
offeredAlam
for the season
of 2019 as of 15th April. GRECJA/
ZEA/
UAE
MONTENEGRO
:
Marsa
(RMF)
Hurghada
(HRG)
* Connections
offered
for the:season
of 2019 as of 15th April.
Sycylia
(CTA)
Lanzarotte
(ACE)
Heraklion
(TIV)
Chania (CHQ)
Agadir (AGA)
Hurghada (HRG)
GRECJA/GREECE
:Oferta
*
Oferta
połączeń znajdujących
się
aktualnie
w sprzedaży
wg stanu
wiedzy
na dzień
15.04.2019
r.
Teneryfa
(TFS)
MAROKO/
MOROCCO
: nana
Palma
(PMI)
**
Oferta
połączeń
się
aktualnie
w
wg
r. r.
Chania
(CHQ)
Ibiza
(IBZ)
/wiedzy
new
Agadir
(AGA)
EGIPT/
EGYPT
:nowość
Heraklion
(TIV)
połączeńznajdujących
znajdujących
się
aktualnie
wsprzedaży
sprzedaży
wgstanu
stanu
wiedzy
nadzień
dzień15.04.2019
15.04.2019
* Oferta
połączeń
znajdujących
się
aktualnie
w
sprzedaży
wg
stanu
wiedzy
dzień
15.04.2019
r.
Chania
(CHQ)
*
Connections
offered
for
the
season
of
2019
as
of
15th
April.
* *Connections
offered
for
the
season
ofof2019
as/
of
15th
April.
Ras
Al-Chajma
Tivat
(TIV)
nowość
new
Connections
offered
for
the
season
2019
as
of
15th
April.
Marsa
Alam
(RMF)
Z
Kalabria
(SUF) (RKT)
r.
Malaga
(AGP)
Oferta połączeń
połączeń znajdujących
znajdujących się
się aktualnie
aktualnie w
w sprzedaży
sprzedaży wg
wg stanu
stanu wiedzy
wiedzy na
na dzień
dzień 15.04.2019
15.04.2019
r.
Heraklion (TIV) ** Oferta
Marsa
Alam
(RMF)
*
Connections
offered
for
the
season
of
2019
as
of
15th
April.
* Connections
offered
for the
season
of*2019
as of
15th April.
Chania (CHQ)
Agadir
(AGA)
Gran Canaria
(LPA) :
GRECJA/
GREECE
:Oferta
MAROKO/
MOROCCO
Heraklion
(TIV)
Palma
(PMI)
Hurghada
(HRG)
połączeń
znajdujących
się aktualnie
w sprzedaży
Heraklion
(TIV)wg stanu wiedzy na dzień 15.04
* Connections
offeredUAE
for the:season of 2019 as of 15th April.
Podgorica
(TGD)
W
ZEA/
DUE TO A DYNAMIC
EPIDEMIC
SITUATION
EUROPE
AND WORLDWIDE,
YOUna
ARE
REQUESTED
(IBZ) nowość / new
* Oferta połączeń
znajdujących
się IN
aktualnie
w sprzedaży
wg stanu wiedzy
dzień
15.04.2019Ibiza
r.TO MONITOR
Heraklion
(TIV)
Lanzarotte
(ACE)
*
Connections
offered
for
the
season
of
2019
as
of
15th
April.
THE:CURRENT SANITARY REQUIREMENTS
IN A GIVEN
ONGOINGsięBASIS.
Chania
(CHQ)
Agadirw (AGA)
GRECJA/GREECE
MAROKO/
MOROCCO
:ON AN
Marsa Alam
(RMF)
*COUNTRY
Oferta połączeń
znajdujących
aktualnie
sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04

POŁĄCZENIA CHARTERO
CHARTERS DESTINATIONS

EGIPT/EGYPT:

GRECJA/

:

GREECE
* Connections offered for the
season of 2019 as of 15th April.

!

M

IMPL ANTY

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

IMPLANT Y
Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów pojedynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom

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

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

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

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.
Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

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

