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

Julia Trojanowska: To nasz ostatni dzień na 47 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a ja
mam przyjemność porozmawiać z bohaterem filmu
Michała Kwiecińskiego, „Filip” – Eryk Kulm na naszej kanapie, dzień dobry.
Eryk Kulm Jr: Cześć.
Mam wrażenie, że wszyscy mówią o „Filipie”, a przede
wszystkim o Twojej roli. Jak się z tym czujesz?

Super, że wyszło. Że ta praca – a to była bardzo ciężka
praca – przeszła na druga stronę. Cieszę się, że te miesiące pracy nie poszły na marne. Najgorzej jest jak człowiek
zapieprza, a potem dupa zbita.
Muszę przyznać, że troszkę obawiałam się tego filmu, bo nie znałam powieści Tyrmanda. Pomyślałam
sobie, że ten temat został już wiele razy przedstawiony. Wszystko się zmieniło przy pierwszych
scenach nad basenem – potem moje oczy robiły się
coraz większe. Wojna i seks to nietypowe połączenie, zwłaszcza w przypadku polskich filmów wojennych. Miałeś wobec tego tematu jakieś obiekcje, czy
już na początku zawierzyłeś reżyserowi?

UCHWYCIĆ ENERGIĘ

egzystować we wrogim kraju, gdzie na każdym kroku chcą
go zabić. Gdzie jest traktowany jak ktoś niższej kategorii.
Jak on ma być dobry? Jak mamy go chcieć polubić? Co on
musiałby zrobić, by stać się pozytywną postacią na tle takiego hardcoru. Czegoś, co jest w ogóle nieprzystawalne
do życia, które znamy.
Z jednej strony myślisz sobie, że jest okrutny dla kobiet i wykorzystuje je, ale ty wiesz czemu jest okrutny.
Wiesz, że on nie jest w stanie poradzić sobie z tym, że jest
sam w środku kraju, gdzie od śmierci dzieli go zdjęcie
spodni. Trudno jest więc mówić o próbie polubienia bohatera, który nie ma prawa w tych kategoriach istnieć.
Na pewnym etapie w produkcję filmu zaangażowany
był syn Tyrmanda.

Z tego co wiem to tak, ale nie wiem tego bezpośrednio.
Kiedy Michał tworzył scenariusz – zaczął go robić wiele
lat wcześniej, zanim powstała finalna wersja – to wysyłał

Gdy zobaczyłem scenariusz to bardzo się ucieszyłem –
przede wszystkim dlatego, że to nie będzie kolejny film
o gloryfikacji wojny ze strony Polski i Polaków, i że to nie
będzie kolejny napompowany bohater przesiąknięty wojennymi piosenkami, który z podniesioną głową i karabinem idzie umierać. „Filip” to opowieść o człowieku –
o samotności, a nie próbie wyzwolenia kraju.
Filmy wojenne są często bardziej narodowe niż wojenne…

Tak, są bardziej o ideologii niż o człowieku – są propagandowe, podchodzące pod gloryfikację wojny i Polaków
w czasie wojny. Tutaj to podejście do bohatera jest niejednowymiarowe. Ten film staje się współczesny przez to, że
wojna jest w tle – ona oczywiście napędza całą sytuację.
Ta rzeczywistość jest ekstremalna, a jednak w tej rzeczywistości najważniejszy jest człowiek.
Byłam wczoraj na waszym spotkaniu z twórcami.
W trakcie dyskusji usłyszałam zdanie, że Twojego bohatera się nie lubi bo – i tu padł świetny argument –
bo stracił rodzinę, więc powinien cierpieć, a nie cierpi…

A nie cierpi… znaczy cierpi, ale…
…ale w bardzo nietypowy sposób. Polubiłeś swojego
bohatera? Miałeś wobec niego jakieś wątpliwości?

Chyba nigdy sobie nie zadałem tego pytania. Gdy myślałem na początku o tej postaci, co to w ogóle znaczy bronić
postaci – bo jednak jest coś takiego, że zawsze chcesz, aby
widz jakkolwiek się utożsamiał z bohaterem, którego tworzysz. Wtedy te emocje mogą przejść na widza. Tutaj chyba w ogóle nie odpowiadałem sobie na to pytanie i bardzo
szybko przestałem je sobie zadawać. Myślałem bardziej
o tym, żeby go zrozumieć.
Trudno jest chcieć polubić kogoś, kto jest tak zniszczony. Kogoś, komu życie właśnie się skończyło. Widząc
pierwszą scenę i znając background Filipa… tu nie chodzi o polubienie go, bo jak można w ogóle próbować go
nie polubić, próbując wejść w jego buty. Jak człowiek ma

T RU D N O J E S T C H C I E Ć
P O LU B I Ć KO G O Ś,
K T O J E S T TA K
Z N I S Z C Z O N Y. KO G O Ś,
KO M U Ż YC I E W Ł A Ś N I E
S I Ę S KO Ń C Z Y Ł O.
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Michała Filip jest architektem i chce budować miasta. Okazało się, że Leopold też był
architektem, a Michał o tym nie wiedział.
Tak samo z zakończeniem filmu – mamy
motyw ucieczki do Paryża, o której Michał
też wcześniej nie wiedział, a okazało się, że
pan Leopold zrobił dokładnie to samo.
Zatrzymując się jeszcze na koniec przy
Michale – w trakcie spotkania z twórcami wspomniał o tym, że nie ma już
ochoty kręcić filmów wojennych. Z tego
co wiem, sam masz już kilka takich
projektów w swojej filmografii. Też już
nie chcesz robić takich projektów i szukasz czegoś nowego? A może już nad
czymś pracujesz?

JA , JA KO W I DZ, LU BI Ę OGL Ą DAĆ
FI L M Y, KT ÓRYCH A KC JA
N I E T OCZ Y SI Ę W CZA SACH
WSPÓŁ CZ E SN YCH – TA PODRÓŻ
STA J E SI Ę W TEDY CI EK AWSZA.
różne wersje scenariusza do Matthew, który
odsyłał mu swoje uwagi. Żonglowali się trochę, żeby znaleźć wspólną wizję, jak widzi
to syn i jak widzi to reżyser.
Ale w trakcie powstawania filmu miałeś
okazję…nie, nie miałeś okazji. Czyli bez
presji, bo z tego co wiem, to jest to powieść mocno autobiograficzna.

Tak. Matthew powiedział mi wczoraj, że
widział ten film siedem razy i płacze, bo
właśnie taki był jego ojciec. Że udało mi
się uchwycić jego energię. Wszystko chyba zadziało się intuicyjnie, ale to być może
dlatego, że scenariusz jest jasny – wiemy,
co dzieje się z bohaterem i czym podyktowane są jego decyzje.
No to gratuluje – usłyszeć takie słowa
od syna swojego bohatera musi być
wspaniałą sprawą.

Prawda? Absolutny geniusz. Na przykład zbiegiem okoliczności było to, że w scenariuszu

Chyba nie mam tak, że coś lubię, a czegoś
nie lubię w filmie. Oczywiście ten okres
przedwojenny w historii jest bardzo nęcący.
Ja, jako widz, lubię oglądać filmy, których
akcja nie toczy się w czasach współczesnych – ta podróż staje się wtedy ciekawsza. W ogóle kręci XVIII i XVII wiek, bardzo
chciałbym spróbować zagrać w jakiejś peruce. Ale wojenne… chyba nie mam czegoś
takiego, że nie chcę. Tak jak w przypadku
„Filipa” – można pomyśleć, że jest to film
wojenny, ale jednak nie do końca. Wszystko
zależy od scenariusza i podejścia do tematu.
Dobrze, w takim razie życzę Tobie roli
w peruce. Jeszcze raz gratuluje wspaniałej
roli. Od kiedy możemy oglądać „Filipa”?

W kinach będzie od marca.

WOLNOŚĆ!

Leonardo Royal Warsaw
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And he does not. I mean, he does, but…
But in a very unusual way. Do you like
this character? Do you have doubts
about him?

I think I’ve never really asked myself this
question. When I thought about this character at first, I wondered - what it means
to defend a character. Ultimately, you want
the viewer to empathize with a character
you create. Then, those emotions can be
transferred to the viewer. I didn’t even answer that question here and quickly stopped
asking it. I thought more about how to understand him. It’s hard to like someone so
damaged. Someone whose life has just ended. When I saw the first scene and knew
what Filip’s background was, I knew that it
was not about liking him at all because how
could you if you’d empathize with him? How
can a man exist in a hostile country where
everyone wants to kill him? Where everyone treats him like a second-class citizen?
How can he be good? How can we even begin to like him? What he would have to do is
to be a positive character in all of this.
On the one hand, you think he’s cruel towards women and uses them, but you know

To trochę jeszcze poczekamy, ale zapraszamy od marca na film „Filip”, idźcie na niego!

Tak, idźcie!
Dziękuję za rozmowę.

Dzięki.
ENGLISH

ERYK KULM JR: TO CAPTURE ENERGY

:

Julia Trojanowska It’s our last time and
47 the Polish Film Festival in Gdynia, and
I have the pleasure of talking with Eryk
Kulm, the actor who played the main role
in Michał Kwieciński film “Filip.”
Eryk Kulm Jr Hi

:

I feel like everyone talks about “Filip.”
And mostly about your role. What do
you think about it?

It’s great that it worked out. This job, and it’s
sometimes challenging, really came through.
I like that those months did not go to waste.
It’s the worst thing when you try and try, and
nothing comes out.
I was at the meeting with the creators
yesterday. During the discussion, I heard
that people don’t like your character
because he lost his family and should
suffer but does not.

16–17
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why he’s brutal. You see, he can’t deal with
the fact that he’s alone in the middle of the
country where death is just after he pulled
his pants down. It’s hard to think about trying to like a character with no right to exist
in those categories.
Tyrmand’s son was engaged in producing
this movie at some point.

I’ve heard about it, but I didn’t know it directly. When Michał created a script and did
it a while ago, he sent some versions of it to
Matthew, who sent him some notes. They
juggled it a bit to find a shared vision of how
the son and the director see it. Matthew told
me yesterday that he saw this movie seven
times and cried every time because his father was just like that. That I managed to
capture his energy. Everything was intuitive, but maybe because the script was clear,
we know what happens with the hero and
why he does what he does.
Congratulations, it must be great to hear
something like that from your hero’s son.
Thank you for the conversation.

Thanks.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Jakość,

która robi wrażenie
Quality that makes an impression
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NIE PORZUCIŁ AM

CZERWONYCH KORALIKÓW
TEKST Agata Igras

ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL

NIE PORZUCIŁAM CZERWONYCH KORALIKÓW

:

Agata Igras Dzień dobry, Halina Mlynkova pojawia
się u nas w studiu w związku z premierą nowej płyty.
Piątej płyty solowej. Płyta jest przepięknie wydana.
Natomiast muzyka jest inna niż dotychczas.
Halina Mlynkova Inna. To jest przede wszystkim koncept

:

album, więc troszkę inna idea, niż przy wydawaniu autorskich płyt. Tą płytą chciałam spełnić jedno ze swoich
muzycznych marzeń, czyli kwartet smyczkowy, pianino. Pomyślałam, że tematem idealnym będą piękne stare polskie piosenki. Chciałam pokazać, że nie odcinam
kuponów od „Czerwonych Korali”, które bardzo lubię –
z resztą w takiej wersji przygotowaliśmy je na trasę koncertową. Wybieram trudniejszą ścieżkę. Pokazuję to, co
mi w duszy gra i nie boję się tego.
Rzeczywiście piękny skład, bo przez to ten materiał jest
taki kameralny, intymny, uczuciowy. Jak się odnajdujesz
w takiej stylistyce?

Kiedyś kochałam głośno śpiewające wokalistki. Uwielbiałam poszerzać skale, ale po jakimś czasie zaczęłam
słuchać spokojnych wokalistów. To była zupełna przemiana muzyczna jeśli chodzi o słuchanie muzyki. Mam
wrażenie, że dużo się wydarzyło w pandemii, kiedy tego
czasu na wyszukiwanie muzyki było więcej. Zakochałam się w bardzo prostych utworach, ograniczonych instrumentalnie, ze spokojnymi głosami. Pomyślałam, że
też chciałabym tak spróbować – tym bardziej, że coraz
częściej grywamy koncerty w salach zamkniętych, ze
zmniejszonym składem. Dojrzałam do tego, że chciałabym spokojnie zaśpiewać. Dużo spokojniej, niż czasami te wersje są w oryginale. Rozmawialiśmy z Marcinem
Kindla, producentem tej płyty, że fajnie byłoby coś takiego nagrać – powiedziałam, „zróbmy kwartet smyczkowy”. Wszystkie wersje tych piosenek dostały drugie
życie. Często mam tak, kiedy słucham swoich piosenek,
to chciałabym coś poprawić. Sądzę, że każdy muzyk tak
ma. Natomiast kiedy spacerowałam z synem i słuchałam
tych utworów, to odtwarzałam je po kilka razy.
To jest cudowne mieć taką satysfakcję z pracy. Nagrywałaś płytę razem z muzykami? Czy jednak oddzielnie?

Ich instrumentarium powstawało z moim głosem. Nagrywaliśmy razem, żeby złapać wspólne tempo. Oddzielnie
nagrywaliśmy tylko „Ta ostatnia niedziela” ze względu
na zróżnicowane tempo w piosence. Ostatecznie Piotr
Steczek, który był odpowiedzialny za aranżację kwartetu
smyczkowego zadecydował, żeby nagrać to oddzielnie.
Zaśpiewaliśmy to jednak na próbę i wydarzyło się coś tak
niesamowitego, że wszyscy mieliśmy ciary. Nie powtórzyliśmy tego potem, bo rzeczywiście Piotr miał racje, żeby
nagrywać osobno. Ale to pierwsze nagranie w studio… Jacek Gawłowski, który realizował całą płytę żałował, że to
było tylko na próbę.
To ważne, bo tę magię miedzy muzykami słychać na tej
płycie. A która z tych piosenek jest tobie najbliższa?

Chyba właśnie „To ostatnia niedziela”, bo ona jest niesamowicie przejmująca. Ten utwór jest przepięknie zaaranżowany. Ale lubię też „O sobie samym”, „Ruchome piaski”.
Natomiast kiedy się przygotowywaliśmy to największy pytajnik miałam przy „Wielkiej miłości”, a teraz też bardzo ją
lubię. Chyba musiałabym wymienić wszystkie.

Jest też jedna niepolska piosenka.

Tak, czeska. Też moja ulubiona. To jest ważne, bo jeśli
na liście koncertowej znajdzie się piosenka za którą nie
przepadam, to ona wylatuje. Zwłaszcza kiedy mamy
długi koncert i widzę, że publiczność zaczyna się nudzić na spokojniejszych piosenkach lub wręcz przeciwnie, czeka na te spokojniejsze, to reaguję i w trakcie
koncertu odwracam się i mówię zespołowi „przeskakujemy”, albo „dokładamy”. Na tej płycie są wszystkie
utwory które lubię, więc tu nie będzie ani jednego słabszego momentu.
Kiedy ma wystartować trasa koncertowa?

16 października, najpierw gramy w Świętochłowicach.
Obiecałam, że tam wrócę. Niedaleko, w Katowicach, jest
też hospicjum Cordis, które wspieramy tym koncertem.
To jest hospicjum, które w tym roku dostało chyba najniższe dotacje i są na granicy przetrwania. Wiem, że po
moim apelu wpłynęły na zrzutkę pieniądze, za co bardzo
Wam dziękuję, natomiast do dwóch milionów jest jeszcze
daleko. Te pieniądze są bardzo potrzebne, ponieważ ratujemy nimi dużo osób. Część dochodu z koncertu również
zostanie przekazany na hospicjum.
Piękny gest.

Później będziemy natomiast w Cieszynie, który jest moim
miejscem na ziemi, w Stargardzie, Warszawie, Bielsko-Białej, Krakowie, w Częstochowie, Toruniu, Wejherowie
i Jeleniej Górze. Już wiem, że szykują się kolejne miasta.
Synek jedzie z Tobą?

Tam gdzie będziemy dłużej niż jedną noc to tak, ale nie
wszędzie będę go ze sobą zabierać, bo jest jednak za mały.
Ile jest w sumie zaplanowanych koncertów?

Dziesięć koncertów mamy już ogłoszonych. W przypadku jeszcze pięciu ustalamy terminy. Ona będzie rozłożona w czasie, prawdopodobnie potrwa do lutego.
To jest uniwersalny recital, w zasadzie bardzo ponadczasowy. Jakie emocje towarzyszą dzień przed
premierą? Przeżywasz to bardzo?

Bardzo to przeżywam. Świetnie się bawimy podczas przygotować, ale później nadchodzi ten wielki dzień kiedy
mają tego posłuchać ludzie, którzy nie są tak związani emocjonalnie z tymi utworami jak my. Dodatkowo
cała płyta nagrana jest w systemie Dolby Atmos, który

ZA KOCH A Ł A M
SI Ę W BA R DZO
PRO ST YCH U T WOR ACH,
OGR A N ICZON YCH
I NSTRU M E N TA L N I E, Z E
SPOKOJ N Y M I G Ł O SA M I.

PODZIĘKOWANIA DLA

20–21

S T R E FA V IP / V IP ZO N E

K I EDYŚ M A L OWA Ł A M,
KOCH A Ł A M T O ROBIĆ.
W POD STAWÓWCE
STAW I A Ł A M T O PR Z ED
M UZ Y K Ę. BYĆ MOŻ E DO
TEG O K I EDYŚ W RÓC Ę.

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

w Polsce dopiero się odkrywa. Nagrywanie utworów
w tym systemie i odsłuchiwanie ich było fantastyczne,
więc jak żyjesz w tym świecie tworzenia, to masz zupełnie inne podejście.
Dochodzi jeszcze fakt, że ludzie mają „w uszach”
te poprzednie wykonania, są przyzwyczajeni do
wcześniejszych aranżacji i mogą je porównywać.
To jest chyba jakiś rodzaj niepewności – co sobie
ludzie pomyślą.

Jest to ryzykowne, natomiast gdybym myślała w takim
kontekście, to ta płyta by nie powstała. Nie wolno się
bać, trzeba robić swoje. Efekt ostateczny jest zawsze
częścią mnie. Nie chciałam nikogo naśladować. Zatem
wszelkie porównania będą zbędne. Śpiewałam na scenie
przeróżne utwory wielkich artystek i za każdym razem
starałam się przekazać siebie, a nie kopiować.
Dzięki temu możesz dotrzeć do osób, które nie zetknęły się z pierwowzorem, a być może zakochają się
w twojej aranżacji. Dzięki temu melodie, które zna
pokolenie starsze, młodsze niekoniecznie, bo młodzi
mają często zupełnie inny gust, mogą przetrwać.

Masz rację, to są utwory nieznane przez młode pokolenie,
więc dla wielu osób są nowe. Część ludzi może stwierdzić,
że nagrałam coś takiego, a część zacznie się doszukiwać
i trafi na pierwowzory. Miałam 9 lat gdy po raz pierwszy
usłyszałam „To ostatnia niedziela”. Znalazłam winyl i zachwyciłam się tą piosenką. Potem rodzice opowiedzieli
mi o historii towarzyszącej tej piosence, więc z jednej strony byłam wstrząśnięta, a z drugiej została mi tak długo
w głowie, że kiedy zaczęliśmy tworzyć płytę, to wiedziałam, że ten utwór musi się na niej znaleźć.
Co robisz w dniu premiery płyty?

Udzielam wywiadów, między innymi RMF Classic, które już puszcza „O sobie samym”, co mnie bardzo cieszy.
Z drugiej strony jesteśmy przed trasą koncertową, więc
przede wszystkim uczę się tekstów, bo to nie są moje
autorskie teksty. Aczkolwiek autorskie też są bardzo
trudne. Przy mojej pierwszej solowej płycie, „Etnotece”,
grałam koncerty i osoby z mojego wspaniałego funclubu
bardzo dobrze znały moje teksty. Na jednym z koncertów przynieśli transparent z napisami, na co zareagowała moja menadżerka, która nie zgodziła się, aby mi
podpowiadali. Potem tłumaczyłam im – ja się nie mylę
dlatego, że zapominam tekstu, ale dlatego, że napisałam
cztery lub pięć różnych wersji i pamiętam je wszystkie.
A lubisz pisać własne teksty?

Bardzo lubię i dużo piszę. Trochę do szuflady, co jest niebezpieczne, bo ich nie opisuję. Mam tuż wydruków sprzed
dziesięciu, piętnastu lat. Mam taki stos czarnych szkicowników, bardzo lubię te kreślone wersje.
Robisz jeszcze takie kreatywne, artystyczne rzeczy?

Kiedyś malowałam, kochałam to robić. W podstawówce
stawiałam to przed muzykę. Być może do tego kiedyś
wrócę. Tak jak do gry na fortepianie. Teraz nie pozwala
mi na to synek.

NIE PORZUCIŁAM CZERWONYCH KORALIKÓW
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NIE PORZUCIŁAM CZERWONYCH KORALIKÓW
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N I EBAW E M
BĘDĘ SI A DAĆ
DO NAGR A N I A
DWÓCH
U T WORÓW.
J EDE N BĘDZ I E
DU ETE M,
A J EDE N BĘDZ I E
S OL OW Y.
Może on kiedyś będzie grał. To świetnie
rozwija.

To prawda. Być może. Historie starszego syna
grającego na skrzypcach mamy za sobą, więc
jeżeli sam nie będzie chciał, to ja go zmuszać
nie będę. Do dzisiaj wypomina mi, jak pilnowałam go podczas lekcji. Wybrał trudny instrument, ale bardzo dobrze mu szło.
Masz już zalążki kolejnych pomysłów? Jak
już opadną emocje po premierze nowej płyty.

Tak, mam już w głowie kolejne rzeczy. Ostatni utwór na płycie to „Powtarzalność”, który

miał nawiązywać do kolejnej płyty. Zastanawiamy się jeszcze czy właśnie tym utworem pociągniemy nowy materiał. Może
jednak wygra inna koncepcja, która siedzi
nam w głowie. Niebawem będę siadać do
nagrania dwóch utworów. Jeden będzie
duetem, a jeden będzie solowy. A jak skończymy trasę koncertową, to bierzemy się za
kolejną płytę.
Planów mnóstwo. Cieszę się, że znalazłaś
dla nas czas. Trzymam kciuki.

Dziękuję bardzo.

ENGLISH

HALINA MLYNKOVA: I DID NOT
ABANDON RED BEADS

:

Agata Igras Good Morning! Halina
Mlykova is here to promote her new fifth
solo album. It looks great, but the music
is different than usual.
Halina Mlynkova Different, yes. It’s mostly

:

a concept album, so it’s a different idea
than when publishing something more personal. I wanted to accomplish one of my
musical dreams, which is a combination
of string quartet and piano. I thought that
a great theme for that would be old polish
songs. I wanted to show that I am not just
a one-hit wonder with Red Beads, which
I like a lot, and I prepared a special version
for concerts. I choose a more difficult path.
I show people what plays in my soul.
It’s an excellent compilation; it looks private, intimate, and full of emotions. How
do you find yourself in this kind of style?

I used to adore loud-singing women. I love to
widen my scale, but I returned to those calmer artists after some time. It’s a total musical
change when listening to music. I feel like
a lot happened during the pandemic when
there was a lot more time to look for some music. I fell in love with simple melodies, instrumentally limited with soft voices. I want to try
that because I often play in smaller, closed
rooms with a limited team. I grew to the fact
that I’d like to sing calmly. Much calmer than
some of the versions in the original. I spoke
with Marcin Kindla, a producer of this record
that it would be great to record something like
that. I said - let’s do a string quartet. All those
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them in any way. I have some pints from 10
or 15 years ago. I also have a bunch of black
drafts; I like those.
Do you do other creative, artistic things?

I used to paint; I loved to do it. In primary
school, it was even more important to me
than music. Maybe I’ll go back to it someday.
It’s like a piano. Now I can’t because of my son.
Maybe he’ll play one day. It’s great for
development.

It may be. Stories of the older son playing
the violin are behind us, so I'll not force
him to if he doesn’t want to do it. He still
reminds me of how I was keeping him practicing. He chose a complex instrument but
had some excellent progress.
Do you have some ideas in mind for the
future?

songs were given another life. When I listen to
my songs, I often want to change something.
I think that most musicians have it like that.
When I was walking with my son and listening
to them, I replayed them frequently.
It’s a universal recital, timeless indeed. What
are your emotions before the premiere?

We have a great time during the preparations, but a big day comes when people who
are not as emotionally connected with those

songs as we have to listen to them. Additionally, the whole album was recorded in the
Dolby Atmos system, just being discovered in
Poland. Recording in this system and listening to it was fantastic, so you have a completely different approach when you live in this
world of creation.
Do you like writing your lyrics?

I very much do, and I write a lot. Primarily
for myself, but it’s dangerous as I don’t label

Yes, I have some other stuff in my head. The
last track on the album is “Powtarzalność,”
which was supposed to reference the next
album. We’re still wondering if we’re going
to go with that track. Maybe some other concept will prevail. One of those is a duo; one
is a solo. We’ll be working on a new album
when we end our tour.
Lots of plans. Thanks for finding time for
us. Good luck!

Thank you!

SKLEP
INTERNETOWY

stworzony
specjalnie
dla przyjaciół
anywhere.pl

Papierowy
Motyl

DOTS METAL
Przyjmując zabawne podejście do konwencjonalnego wieszaka, Dots Metal
wprowadza nowoczesny i industrialny akcent do każdego przedpokoju,
sypialni lub kuchni, a także projektów
związanych z hotelarstwem i miejscem
pracy. Łącz kolory i rozmiary, aby uzyskać wyjątkowy efekt. | Cena: 315 zł

więcej na

Esencja kwiatowa 30ml
Wieloskładnikowa esencja wodna do
twarzy (na dzień i/lub na noc) zawierająca komórki macierzyste z orchidei oraz
naturalny kolagen. Dzięki zawartości
wysokoskoncentrowanych składników
odżywczych, skutecznie stymuluje odnowę
komórkową. | Cena: 129 zł

bu y t oo.pl

Radosna książka
Jeśli jesteś i czujesz, ale brakuje Ci życiowej witaminy D,
przeczytaj jak zdobyły ją inne
kobiety. Takie jak ty. Wejdź
w świat radości i częstuj się
do woli. Zbierz inspirację,
zgarnij przepis i ugotuj radość
po swojemu.| Cena: 30 zł
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TA BLICE U PA MIĘT N IŁY
W Y BIT N YCH MIE SZK A ŃCÓW OLI W Y

Uroczyste odsłonięcie czterech tablic w Oliwie odbyło się pod koniec września, a wziął w nim udział m.in. Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska oraz Andrzej Stelmasiewicz
(radny Miasta Gdańska i inicjator projektu, fundator Fundacji Wspólnota Gdańska) i bliscy honorowanych mieszkańców.

MAL ARZE , MUZ YC Y, PISARZE , BADAC ZE DZIE JÓW KULTURY
REGIONU I CENIENI PEDAGODZ Y GDAŃSKICH UC ZELNI PRZE Z
L ATA MIE SZK ALI I T WORZ YLI W OLIWIE . ICH PAMIĘĆ ZOSTAŁ A
Z ACHOWANA W POSTACI C Z TERECH NOW YCH, OZDOBNYCH
TABLIC NA ELE WAC JACH OLIWSKICH BUDYNKÓW.
TEKST Dariusz Wołodźko ZDJĘCIA Dominik Paszliński

To

kolejne cztery tablice, które
pojawiły się w mieście. Łącznie
odsłonięto już 26 tablic, które
można zobaczyć na budynkach w Oliwie,
Śródmieściu, Wrzeszczu i Aniołkach. Tablice upamiętniające wybitnych oliwian
powstały na wniosek Fundacji Wspólnota
Gdańska, która od kilku lat prowadzi projekty „Artyści z Oliwy” oraz „Autorytety
i osobowości”.

Tablice wykonane są z blachy emaliowanej, mają znormalizowany kształt i kolorystykę oraz zawierają treść w języku
polskim i w tłumaczeniu na język angielski, a w szczególnych przypadkach także
na trzeci język.

WYBITNI OLIWIANIE
UHONOROWANI
SPÓJNE WIZUALNIE,
DWUJĘZYCZNE
Pamiątkowe tablice to projekt realizowany
przez miasto, zainicjowany w 2018 roku.
Jego założeniem jest umieszczanie w przestrzeni Gdańska spójnych wizualnie oznaczeń w celu upowszechniania wśród mieszkańców i turystów wiedzy o miejscach
związanych z wydarzeniami i osobami ważnymi dla historii kraju i regionu.

Uroczyste odsłonięcie czterech tablic w Oliwie odbyło się pod koniec września, a uhonorowani zostali:
• Władysław Dobrucki – artysta malarz,
mieszkający w budynku przy ul. Obrońców
Westerplatte 35,
• Zofia Janukowicz-Pobłocka – śpiewaczka oratoryjno-kantatowa, pedagożka i Hubert
Pobłocki – lekarz stomatolog, propagator kultury kociewskiej i języka kociewskiego, mieszkający w budynku przy ul. Kwietnej 3,

TA B L I C E U PA M I Ę T N I ŁY W Y B I T N Y C H M I E S Z K A Ń C Ó W O L I W Y

• Franciszek Mamuszka – krajoznawca, badacz dziejów i kultury Pomorza, kustosz Muzeum Polskiego w Gdańsku, nauczyciel, który mieszkał w budynku przy
ul. Kaprów 11,
• Kazimierz Kopecki – inżynier elektryk,
profesor i rektor Politechniki Gdańskiej,
który mieszkał w budynku przy ul. Derdowskiego 28.

MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK
O UPAMIĘTNIENIE
Wnioski o zawieszenie tablic można składać
do Biura Prezydenta ds. Kultury w Urzędzie
Miejskim w Gdańsku.
Informacje o wszystkich tablicach umieszczonych na terenie Gdańska oraz szczegóły
dotyczące składania wniosków można znaleźć na portalu miejskim: www.gdansk.pl.

ENGLISH

PLATES COMMEMORATING GREAT
PEOPLE FROM OLIWA
Painters, musicians, writers, region’s culture
researchers, and great scholars of Gdańsk
Universities have lived and created in Oliwa
for years. Their memory was maintained in
the form of four new, ornate plates on the
buildings in Oliwa.

Those are four new plates that appeared in
the city. In all, 26 plates were uncovered. You
can see them on the buildings in Oliwa, Śródmieście, Wrzeszcz, and Aniołki. Plates commemorating great people from Oliwa were
created because of the motion from Fundacja
Wspólnota Gdańska that for years now have
been conducting such projects as “Artyści
z Oliwy” and “Autorytety I osobowości.”

VISUALLY CONSISTENT,
BILINGUAL
Commemorating plates is a project realized by the city and initiated in 2018. The
goal is to create plates in the Gdańsk
spaces that are visually consistent with
spreading the knowledge of important
people and places of the region among
citizens and tourists.
Plates are made from enameled steel
with standardized shapes and colors and
contain Polish, English, and sometimes
a third language.

GREAT PEOPLE FROM
OLIWA HONORED
Tablica pamięci Kazimierza Kopeckiego – inżyniera elektryka, profesora i rektora Politechniki Gdańskiej – odsłonięta
została na budynku przy ul. Derdowskiego 28

The ceremonial unveiling of four plates in
Oliwa took place at the end of September.
Here are the people commemorated.
• Władysław Dobrucki – artist, painter, lived at Obrońców Westerplatte 35 St
• Zofia Janukowicz-Pobłocka – singer
and scholar, and Hubert Pobłocki – dentist
and promotor of culture from the Kociewo
region and language from there; both lived
at Kwietna 3 St
• Franciszek Mamuszka – excursionist,
scholar focusing on the history and culture
of Pomerania, curator at Muzeum Polskie
in Gdańsk, teacher, lived at Kaprów 11 St
• Kazimierz Kopecki – engineer, electrician, and rector of Gdańsk University of Technology, lived at Derdowskiego 28 St

YOU CAN APPLY.

Tablica na budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 35, w którym mieszkał artysta malarz Władysław Dobrucki.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

You can also apply to create a plate to
Biuro Prezydenta ds. Kultury at Urząd
Miejski in Gdańsk.
All the information on plates in Gdańsk
and detailed information on how to submit
a motion can be found at www.gdansk.pl.
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Jedno z pierwszych zdjęć małych gepardów z gdańskiego zoo. Prawda, że urocze?

W YJĄTKOW E NA RODZI N Y
W GDA ŃSK I M ZOO!
W GDAŃSKIM ZOO URODZIŁY SIĘ GEPARDY GRZY WIASTE! TO WIELKI SUKCES HODOWL ANY. W T YM ROKU,
POZA GDAŃSKIM OGRODEM, GEPARDY URODZIŁY SIĘ T YLKO W JEDNYM OGRODZIE W EUROPIE.
TEKST Dariusz Wołodźko ZDJĘCIA ZOO Gdańsk

Te

narodziny to efekt żmudnej
pracy, która trwała kilka lat
– mówi Michał Targowski, dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.
– Odchowanie gepardów jest szalenie trudne. Na wolności wieku dojrzałego dożywa
nieduży procent kociąt.
Ciąża u gepardów trwa 90 dni. W jednym miocie mogą być dzieci pochodzące
od dwóch różnych ojców. Tak jest właśnie
w tym przypadku: ojcem części kociaków
jest Thabo, a pozostałych Akin.

CZTERY SAMICZKI, JEDEN
SAMIEC

pięciu jednakowo dobrze odkarmionych
i rozwiniętych kociąt gepardów.

Poród nastąpił w nocy z 11 na 12 sierpnia
na wybiegu: urodziły się 4 samiczki i 1 samczyk. Samica ukryła się z młodymi w krzakach. Jedynym sposobem na upewnienie
się, czy dzieci mają się dobrze, było podsłuchiwanie odgłosów ssania lub cichego popiskiwania maluchów, gdy ich matka wstawała, by podejść do opiekunów. Po tygodniu
od dnia narodzin dokonano pierwszego
przeglądu miotu. Potwierdzono obecność

Rozmnażanie u gepardów odbywa się odmiennie niż u pozostałych kotowatych. Nie
ma konkurencji między samcami, wręcz
przeciwnie, u gepardów występuje wzajemne wspieranie się samców z jednego miotu.
W gdańskim ZOO, przed przyjazdem samicy Vegi, wykonano prace przystosowujące
wybieg do ich rozmnażania: podwyższono

ROZMNAŻANIE U GEPARDÓW

W YJĄT KO W E N A R O DZ I N Y W G D A Ń S K I M Z O O !

ogrodzenia, wykonano odkosy, przestrzeń
„randkową” oraz to, co najważniejsze: optyczne oddzielenie wybiegów, bowiem samce i samice do czasu rui nie mogą się widzieć –
działa tu naturalne zabezpieczenie przed
chowem wsobnym (krewniaczym).

NA RAZIE W INTERNECIE
Oglądać młodych gepardów na żywo jeszcze nie można. W trosce o ich bezpieczeństwo, spokój i prawidłowy rozwój, przez jakiś
czas nie będą one dostępne dla zwiedzających na wybiegu. Gepardzi przychówek
wzbudza – co zrozumiałe – duże zainteresowanie, dlatego kocięta można podglądać na żywo, podczas transmisji na kanale
YouTube ZOO Gdańsk.
Transmisja trwa całą dobę. Jeśli zobaczymy zaciemniony ekran, oznacza to, że
opiekunowie wykonują prace porządkowe
lub pielęgnacyjne przy zwierzętach, a obraz powróci za chwilę. Kamera ustawiona
jest w jednym z pomieszczeń, w których
przebywa matka z młodymi, więc mogą
nie być widoczne przez cały czas.

DRUGI I TRZECI MIOT KOTÓW
PUSTYNNYCH
Narodziny małych gepardów to nie jedyny sukces hodowlany gdańskiego zoo.
W czerwcu na świat przyszły małe kotki
pustynne (samiczka i samczyk), a we wrześniu – kolejne dwa, tym razem dwa samczyki! Koty pustynne zamieszkały w Gdańsku w 2015 roku, były to dwa samce: Abu
i Zabi. Kilka lat później dołączyła do nich
samica Maolie i jeszcze jeden samiec, Daraw. Pierwsze potomstwo przyszło na świat
w czerwcu 2021 roku. Ich wybieg mieści
się w pawilonie lwów.
Gdańskie ZOO jest otwarte codziennie, także we wszystkie święta i dni wolne od pracy. Szczegółowe informacje na
www.zoo.gda.pl.

of the litter was fathered by Thabo and the
second part by Akin.

FOUR FEMALES AND ONE
MALE
The birth took place on the runway on August
11-12. Four females and one male were born.
Mother hid in the bushes with her kids. The
only way to ensure that the cats were ok was to
listen to the sounds of sucking or quiet sounds
made by the cats when their mother stood
up to come to the caregivers. After a week of
birth, the first inspection of the cubs took
place. The existence of five well-fed and taken
care of baby cheetahs was confirmed.

ONLY ON THE INTERNET
You can’t watch young cheetahs live yet.
Cheetahs will not be available to visitors on
a runway to ensure their safety, peace, and
proper development. Cheetahs' spots are
trendy so that you can watch the cats on a live
feed on the Gdańsk ZOO Youtube channel.
The live feed is 24/7. If you see a dark
screen, the caretakers are doing some cleanup work or taking care of the animals, and
the visual will reappear in a moment. The
camera is set in one of the rooms where
a mother spends time with kids, so they
may not be available all the time.

CHEETAHS BREEDING

SECOND AND THIRD LITTER
OF SAND CATS

Cheetah breeding is different than in the case
of other cats. There is no competition between
males. It’s the opposite; males from the same
litter support each other.
In Gdańsk ZOO, before the female Vega
arrival, a few additions were made to the
runway to adjust it to breeding. Fencing was
heightened, with added dating space. Most
importantly, runways were optically divided
as the males and females could not see each
other before mating - it’s a natural protection from incest.

Cheetah's birth is not the only success of
Gdańsk ZOO. In June, two little sand cats
were born (male and female), and in September, another two males this time. Sand
cats came to Gdańsk in 2015; they were two
males: Abu and Zabi. A few years later, female Maolie and male Daraw joined. The first
litter came to the world on June 2021. Their
runway is situated in the lion’s pavilion.
Gdańsk ZOO is open every day, during
holidays and days free of work. More information at www.zoo.gda.pl.

ENGLISH

UNIQUE BIRTH AT GDAŃSK ZOO
Cheetas were born in Gdańsk ZOO ! It’s an
excellent success for breeders. This year,
besides Gdańsk’s garden, cheetahs were
born only in one other ZOO in Europe.

-Those are the effects of tedious work that took
many years - said Michał Targowski, president
of Gdańsk ZOO - Raising cheetahs is extremely hard. Only a few percent get to live to adulthood in the wild.
Cheetah's pregnancy takes 90 days.
One litter can consist of cats from different fathers. It’s the same in this case - part

W czerwcu na świat przyszła samiczka i samczyk kotów pustynnych. To drugi miot tych pięknych zwierząt w gdańskim ogrodzie.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

32–33

Z D R O W I E / H E A LT H

WSPARCIE ODPORNOŚCI!

P R Z YG O T U J

RO DZ I N Ę

N A N ADE JŚ CIE JE SIENI
TEKST Ewa Janusz

ZDJĘCIA Mat Prasowe

O

Odporność to tarcza, która zapewnia
organizmowi ochronę przed czynnikami chorobotwórczymi, takimi jak
wirusy, grzyby, bakterie czy toksyny. Każdy
człowiek posiada wrodzony system immunologiczny, który chroni go przed patogenami.
Nie oznacza to jednak, że naturalnymi metodami nie można wzmocnić swojej odporności.
Jest to bardzo istotne szczególnie w okresie jesiennego wzrostu zachorowalności na przeziębienia, grypę i inne charakterystyczne dla tej
pory roku infekcje.

PORCJA SNU
I NATURALNYCH WITAMIN
Aby wzmocnić swój system immunologiczny,
pamiętaj o istotnej roli dobrej jakości snu. Warto również, zgodnie z możliwościami, obniżyć
poziom stresu w życiu, a także zrezygnować

z nałogów. Jak podkreśla dr n. med. Edyta
Blus: „Najprostszą metodą na jesienne poprawienie odporności jest wprowadzenie do swojej diety warzyw i owoców, które właśnie jesienią mają najwięcej wartościowych składników.
Mowa o dyni, cukinii, bakłażanie, burakach,
kalarepie, papryce, gruszkach, jabłkach, śliwkach, winogronach, żurawinie czy pigwie. Na
ich bazie można przyrządzać bardzo zdrowe, a przy tym naprawdę smaczne, koktajle. Wystarczy połączenie minimum dwóch,
dowolnych składników. Witamina C, która
jest obecna w niemalże wszystkich owocach
i warzywach, pomaga organizmowi uporać się
nie tylko z obecnymi infekcjami, ale również
skutecznie zapobiega kolejnym. Istotną rolę
odgrywają również esencjonalne przyprawy,
takie jak imbir, kurkuma oraz cynamon, które
pobudzają do pracy system odpornościowy.”
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Warto sięgnąć po sprawdzone suplementy diety, które mogą wspomóc organizm. Ważne,
aby dobrać je idealnie do swoich potrzeb, diety
i trybu życia. Z pomocą przychodzi EstroVita Immuno, która zawiera starannie dobraną
kompozycję kwasów tłuszczowych z grupy
omega 3, 6, 9 w doskonałej proporcji omega
3/omega 6 oraz kompleks witamin A, D, E,
K. Witamina A i D pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego,
a obecność oleju z czarnej porzeczki przyczynia się do wzmocnienia całego organizmu. EstroVita Immuno została dodatkowo wzbogacona w olejek z rozmarynu, który wspiera układ
odpornościowy oraz naturalną obronę organizmu. Forma estrów etylowych kwasów tłuszczowych omega zawartych w produkcie EstroVita, zapewnia ich znakomitą biodostępność
i wysoką bioretencję w organizmie. EstroVita
Immuno dostępna jest także w wersji Kids –
dla dzieci od 3. roku życia!
Warto sięgnąć także po EstroVitę Genius
Kids – preparat stworzony dla dzieci oraz młodzieży. To wyjątkowe połączenie dwóch form
kwasu omega 3 (ALA i DHA). Zawarty w preparacie kwas dokozaheksaenowy DHA pochodzący z oleju z mikroalg przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz rozwoju
organizmu. Obecność oleju z dzikiej róży oraz
olejku z rozmarynu wspiera układ odpornościowy oraz naturalną obronę organizmu.
Zadbaj o naturalne wsparcie odporności – całej rodziny!

CO JEST DL A MNIE NA JWA ŻNIE JSZE W SMARTFONIE ?
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MIŁOŚĆ I SEKRETY.
MA SK AR ADA HANNAH FIELDING
TEKST Marika Krajniewska ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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:

Marika Krajniewska Miłość jest na pierwszym
planie w Pani książkach. Miłość, która jest czasem
dzika i trudna do zaakceptowania przez społeczeństwo. Skąd się to bierze?
Hannah Fielding Jestem romantyczką, marzycielką

:

pasjonującą się naturą oraz uwielbiam czytać. Czytam
od czasów młodości, między innymi, także powieści romantyczne. Jako dziecko fascynowałam się bajkami,
gdzie książę porywa księżniczkę na białym koniu albo
magicznym dywanie. Później już fantazjowałam o romantycznych bohaterach popularyzowanych przez klasyczne
powieści, takie jak Jane Eyre, Wichrowe wzgórze i wiele
innych współczesnych książek, gdzie samce alfa są przystojni, potężni i charyzmatyczni. Marzyłam o moim księciu z bajki i kiedy przyszedł, od razu wiedziałam, że to on
i nie wahałam się, kiedy poprosił mnie o rękę. Moje motto to - pisz o tym, co znasz, pisz prosto z serca. Naturalnie
więc, moje doświadczenie miłości od pierwszego wejrzenia, wpłynęło na to, jak piszę powieści romantyczne.

:
:

MK Skąd wzięłaś pomysł na Maskaradę?
HF Maskarada jest drugą książką w serii Trylogia Moje

Andaluzyjskie Noce (Niedyskrecja, Maskarada, Dziedzictwo), która rozpościera się do lat 50-tych ubiegłego
wieku do teraz. Reżim generała Franco rozkręcił się
w pełni w latach 50-tych i było to społeczeństwo z zasadami, które dla Alexandry, bohaterki Niedyskrecji,
wydawały się zamrożone w Ciemnych Wiekach. Trylogia
Moje Andaluzyjskie Noce to podróż przez różne okresy
historyczne Hiszpanii. Moi bohaterowie konfrontują się
z przeciwnościami losu ich pokoleń, co wydaje mi się
czymś fascynującym do opisania, czymś, czym chcę podzielić się z czytelnikami. W związku z tym, Maskarada
usytuowana jest w drugiej części lat 70-tych. Tyran Franco nie żyje i naród odżywa. Hiszpania otworzyła swoje
granice dla obcokrajowców i przygotowuje się do wejścia do czegoś, co znamy obecnie jako Unię Europejską.
W związku z tym Luz, córka Alexandry i bohaterka Maskarady, ma dużo bardziej wyemancypowane podejście
do życia, podobnie jak jej rodzice i bohaterka książki.
Najważniejszym aspektem i historycznym kontekstem
jest bohaterka, Luz, która odnajduje swoją drogę młodej
kobiety w zmieniającym się społeczeństwie - podczas rewolucji seksualnej. Zmiany te dotykają zarówno kobiet,
jak i mężczyzn, ale to kobiety najmocniej poczuły tę różnicę. Nic dziwnego, że nazywają to rewolucją wolności.
Po raz pierwszy w historii, kobiety zyskały finansową niepodległości i możliwość robienia kariery, a także mogły
kontrolować to, co dzieje się z ich ciałami i przyszłością
w zupełnie nowy sposób dzięki antykoncepcji. I, co najważniejsze, były w stanie eksplorować swoje pasje i znajdować własne tożsamości bez konieczności łamania zasad i powiązanymi z tym wstydem oraz stygmatyzacją.

:
:

MK Co Ty, jako autorka, chciałabyś, by czytelnik
wyciągnął z tych powieści?
HF Czytanie to paszport do odległych krain. Z kom-

fortowego fotelu, czy też łóżka, parapetu czy ławki
w ogrodzie - możesz zwiedzić Himalaje, Wielki Kanion czy też piramidy…
Na całym świecie, wiele z nas utknęło w domu z powodu obowiązków, choroby czy znów - z powodu braku pie-

niędzy, a niekiedy nawet sytuacji politycznej. Wciąż, nie
oznacza to, że nie możemy podróżować do wspaniałych,
egzotycznych miejsc. Po pierwsze i najważniejsze, chcę,
by moje książki były źródłem eskapizmu i radości dla
moich czytelników. Nie chcę falsyfikować miejsc, chcę, by
moje powieści przenosiły czytelników, przez pasjonującą podróż, do prawdziwych, ekscytujących, interesujących
i romantycznych miejsc. Chcę zaoferować moim czytelnikom szansę na poznanie nowych krajów, ludzi, scenerii,
obyczajów i tradycji, a nawet jedzenia! Być może zainspiruje ich to do poszukania czegoś na temat tych miejsc,
a nawet odwiedzenia ich. Najważniejsze jednak, chcę, by
moje historie były prawdziwe, wiarygodne, by to całe “love
story” było potężne i poruszające. Myślę, że to wymaga odpowiedniej scenerii.

:

MK Maskarada jest powieścią o odnajdywaniu siebie w miłości, zaufaniu i poszukiwaniu prawdy. Czy
zaufanie jest najtrudniejszą rzeczą do osiągnięcia
w związku? Czy związek z sekretami może istnieć?
HF Ralph Waldo Emerson napisał - nasz brak zaufania

:

jest bardzo drogi. Życie w strachu, w obawie przed zdradą, znajdywanie w każdym potencjału na zło - to nie jest
dobrze spędzone życie. Nie ma spokoju w takim życiu,
nie ma uzdrowienia. Nie ma możliwości kochania samej
siebie, do dawania i otrzymywania miłości. Ostatecznie,
jak to ujął Ernest Hemingway: “Najlepszym sposobem na
sprawdzenie, czy komuś ufamy, jest zaufanie im”. Wciąż,
by można było mówić o zaufaniu nie może być sekretów
między kochankami w związku. Każde z nich powinno
być otwartą księgą dla drugiego, by każde z nich mogło
spojrzeć drugiemu w oczy z pełną świadomością, czystym umysłem oraz duszą. By zatem odpowiedzieć na
to pytanie - NIE. W mojej skromnej opinii, nie sądzę, by
związek z sekretami mógł działać. Życie w kłamstwie jest
nieuczciwe nie tylko w stosunku do drugiej osoby, ale też
do samego siebie.

:
:

MK Jaka jest Luz, główna bohaterka Twojej książki?
Jaka powinna być? Czego poszukuje?
HF Maskarada dzieje się ponad 20 lat później niż Nie-

dyskrecja (pierwsza książka w trylogii). Gdy Alexandra,

MARZYŁAM
O MOI M K SI ĘCI U
Z BA J K I I K I EDY
PR Z YSZ EDŁ, OD R A Z U
W I EDZ I A Ł A M, Ż E T O
ON I N I E WA H A Ł A M
SI Ę, K I EDY POPRO SI Ł
M N I E O R ĘK Ę.

36 –37

K U LT U R A / C U LT U R E

matka Luz, musiała walczyć z opóźnionym społeczeństwem, Luz mierzy się z nowymi wartościami wyemancypowanego społeczeństwa gotowego dołączyć do wolnego świata Zachodu.
Po zdobyciu angielskiej edukacji, Luz decyduje się
na powrót do Hiszpanii, gdyż chce zrozumieć swoją
hiszpańską naturę. Jest inteligentna, energetyczna i przebojowa. Tak jak jej matka, ma romantyczny
pogląd na świat i jej silna niezależność sprawa, że jest
nawet bardziej buntownicza niż Alexandra. Niemniej,
w świecie po rewolucji seksualnej lat 70-tych, łagodnego ustawodawstwa Hiszpanii i nowoczesnego podejścia
jej rodziców - jest jej łatwiej konfrontować się z Hiszpańską Socjetą. Żądna przygód i odważna, wmiesza się
w delikatne i ryzykowne sytuacje, gdzie jej duma i zaufanie będą przeciw jej miłości. Czy rozpozna co dyktuje jej serce? Przesłaniem tej książki jest to, że przebaczenie to odpuszczenie wszystkich negatywnych
emocji i wspomnień. Jest to kroczenie dalej z jakimkolwiek pozytywem, który nam zostanie. Przebaczenie
przynosi wolność, która leczy serce, duszę i umysł. Jest
szansą na nowy początek i tylko pozytywność pozwala
na wyjście z okowów konformizmu. Rozumienie dlaczego druga osoba zachowała się tak, jak się zachowała
i wypuszczenie wszystkich negatywnych emocji z tym
związanych i przebaczenie, staniem się odnowionym.

:
:

MK Określasz ją jako pisarkę, czy ma dużo wspólnego z Tobą?
HF Luz nie tyle co jest pisarką, co researcherką. W ten

sposób, może być kuratorką zmiany kolekcji dzieł sztu-

PR Z EBACZ E N I E
PR Z Y NO SI WOL NO ŚĆ,
KT ÓR A LECZ Y SERCE,
DUSZ Ę I U M YS Ł. J E ST
SZA NSĄ NA NOW Y
POCZĄTEK I T Y LKO
POZ Y T Y W NO ŚĆ
POZ WA L A NA
W YJŚ CI E Z OKOWÓW
KON F OR M I Z M U.

ki, tworzeniu tej kolekcji i archiwizowaniu jej. Jedyna
część wspólna jaką mamy to to, że, podobnie jak ona,
dogłębnie przygotowuje tę kolekcję, ja przygotowuję
swoje książki.

:
:

MK Co najbardziej lubisz w pisaniu?
HF Nie wiem czy chciałam być “pisarką”. Wiedziałam

po prostu od młodych lat, że chciałam tworzyć historie
i je spisywać. Nie mam wątpliwości, że możesz zobaczyć pewne trendy w moich książkach: epickie, przepełnione miłością historie w egzotycznych sceneriach.
Dla mnie, bycie pisarzem to pisanie prosto z serca książek, które sama chciałabym przeczytać. Jak pisała
wielka amerykańska pisarka, Toni Morrison: “Jeśli jest
książka, którą chcesz przeczytać, ale nie została jeszcze napisana, musisz ją napisać”. Dla mnie, a myślę, że
podobnie dla wielu pisarzy, potrzeba, a nawet konieczność, by pisać zaczyna się w młodym wieku. Historie
rodzą swoich twórców. Opowieści, które słyszałam na
kolanach mojej guwernantki, książki, które otaczały
mnie przez całe dzieciństwo, były magiczne i inspirujące. Kiedy mogłam już sama pisać i zrozumiałam,
że, być może, pewnego dnia, mogłabym pisać historie,
które chciałabym usłyszeć, coś we mnie się poruszyło
i całe moje jestestwo zaczęło zmierzać w tym kierunku,
do marzenia o pisaniu.
Po raz pierwszy mogłam trzymać po prostu długopis
i kontrolować to, jak odpowiednio tworzy litery na papierze. Dla mnie była to ucieczka od świata i sposób, by
go zrozumieć. Jest w tym jednak więcej, był to sposób
na uchwycenie esencji życia, miłości, uczuć, wieczno-

M I Ł O Ś Ć I S E K R E T Y. M A S K A R A D A H A N N A H F I E L D I N G

ści. Pisanie jest jak życie samo w sobie, życie uchwycone. Carlos Fuentes ujął to w ten
sposób: “Niektórzy chcą opowiedzieć historie w stylu Szecherezady, by nie umrzeć.
Jest to jedna z najstarszych potrzeb ludzkości. Jest to sposób na opóźnienie śmierci”.
Gdy piszę, czuję wolność i radość, która mnie obezwładnia. Kształtuję sny w mej
głowie, w coś namacalnego, coś, czym mogę
podzielić się z innymi. Oczywiście, jest tam
też aspekt publiczności i to też jest ważne.
Niektóre teksty są jednak dla mnie; jest to
proces myślowy i doświadczalny. ale zauważyłam, już jako nastolatka, że moje historie

GDY PISZ Ę, CZ UJ Ę WOL NO ŚĆ
I R A DO ŚĆ, KT ÓR A M N I E
OBEZ W Ł A DN I A. K SZTA ŁT UJ Ę
SN Y W M E J G Ł OW I E,
W C O Ś NA M AC A L N EG O,
C O Ś, CZ Y M MOGĘ
PODZ I ELIĆ SI Ę Z I N N Y M I.
kręcą się wokół romantycznych przygód kolegów i koleżanek z klasy. To, a także taka
ogólna radość z pisania, składały się na kolejną delicję: możliwość zabawiania publiczności. Leo Roste napisał: “Pisarz pisze nie
dlatego, że jest wyedukowany, ale dlatego,
że porusza nim potrzeba komunikacji. Za tą
potrzebą komunikacji jest potrzeba dzielenia się. Za potrzebą dzielenia się jest potrzeba bycia rozumianym”. Dodałabym do tego
- bycia rozumianym i rozumienia.
Myślę, że ostatecznie piszę, gdyż chcę
żyć w świecie, gdzie romans istnieje w obfitości. Gdyby każdy autor romansów stał się
cynikiem i zaczął pisać mroczne thrillery,
świat stałby się odcieniem szarości. Potrzebujemy bohaterów i bohaterek, potrzebujemy historii o miłości i pokonywaniu przeciwności losu. Tak samo jak potrzebujemy
pasji i współczucia i “żyli długo i szczęśliwie”. Nie piszemy tyle, by edukować, ale
po to, by wspierać, inspirować, dzielić się
i wspólnie marzyć.
Zapytanie pisarza, dlaczego pisze, to
jak pytanie: dlaczego ludzie oddychają?
Musimy. To jest nasz sens życia. Najwspanialszy aspekt i droga do bycia pisarzem?
Nie ma zakończenia. Droga wciąż biegnie,
gnie się i meandruje, prowadzi do nowych
wspaniałych miejsc, które odkrywamy
i eksplorujemy.

:
:

MK Twoje miejsce na Ziemi to…?
HF To mój dom, tam, gdzie jest moja rodzina,

gdzie jest mój kochający mąż, dwójka moich
dzieci i piątka wnuków… Dom pełen hałasu
w środku pięknego hrabstwa Kent w Anglii.
Jak John Wooden powiedział: “Najważniejszą rzeczą na świecie jest rodzina i miłość.” - a także Brad Henry: “Rodziny są
kompasem, które nami kieruje. Są inspiracją, by dotrzeć na szczyt i naszym komfortem, gdy niekiedy czujemy się gorzej.”
Tak, rodzina jest moim miejscem na Ziemi. Rodzina jest moją przystanią.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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TE J J E SI E N I

ZAT RY U M F UJ E

KOL OR
TE J JESIENI W POZNANIU ZATRYUMFUJE KOLOR! I NIE MAMY TU
NA MYŚLI WIELOBARWNYCH KORON DRZEW, PODKREŚL A JĄCYCH
W T YM CZASIE SWOJĄ PRZEMIANĄ PIĘKNO KRA JOBRAZU,
A GRAFIKI Z PRZEŁOMU XIX I X X WIEKU. BĘDZIE JE MOŻNA
PODZIWIAĆ W PRZESTRZENIACH CENTRUM KULTURY ZAMEK
Z IŚCIE FL ANEROWSK Ą SWOBODĄ I UWAGĄ OD 10.09 DO 11.12.2022.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

W

ystawa „Tryumf koloru. Arcydzieła
grafiki francuskiej z przełomu XIX
i XX wieku z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie” jest wyjątkowa na
wiele sposobów. Po pierwsze zwiedzające
i zwiedzający będą mogli za jednym razem
odkrywać kunsztowność i żywiołowość mistrzowskich dzieł peintres graveurs (malarzy-grafików) takiej rangi jak: Pierre Bonnard,
Lucien Pissarro, Auguste Renoir, Henri de
Toulouse-Lautrec, Paul Signac czy Alfons Mucha. To wyjątkowa okazja, gdyż na co dzień,
ze względów konserwatorskich, nie ma możliwości oglądania tych grafik. Po drugie wybrana reprezentacja francuskich dzieł (ponad
100 prac graficznych) powstałych w fin de
siècle’u ma charakter rewolucyjny. Dzięki tym
pracom udało się doprowadzić do przełamania
dotychczasowego prymatu czerni i bieli w grafice oraz odrzucić służalczą postawę wobec
reklamy. Po trzecie wystawa będzie szansą na
zapoznanie widzów z estetyką ówczesnych
nurtów w sztukach wizualnych, reprezentowanych np. przez nabistów, przedstawicieli
art nouveau i protoekspresjonistów.

T E J J E S I E N I Z AT R Y U M F UJ E KO L O R

Prezentowana w Centrum Kultury ZAMEK
w Poznaniu ekspozycja składa się głównie
z dzieł pochodzących ze zbioru wybitnego krytyka i kolekcjonera dzieł sztuki – Feliksa „Mannghi” Jasieńskiego. W jego kolekcji dominują
litografie. To technika, która zdobyła popularność przede wszystkim dlatego, że umożliwiła
m.in. powielanie prac w tysiącach egzemplarzy. Dzięki tym procesom uzyskiwano zarówno
malarskie, jak i rysunkowe efekty. Na wystawie
oprócz litografii obecne będą także akwaforty,
akwatinty oraz chromotypografie. Ekspozycja
będzie wzbogacona egzemplarzami z zakresu grafiki użytkowej. Pojawią się na niej m.in.
plakaty z dawnych zbiorów krakowskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego.
Wielkim bohaterem „Tryumfu…” będzie
kolor! Można o nim myśleć jak o kolejnym żywiole, któremu poddaje się człowiek. Barwa
ma przyciągać uwagę, kontrastem ukierunkowywać interpretacje dzieła, stać się źródłem
doznań estetycznych i środkiem artystycznej
wypowiedzi. A przy tym barwa ma zdolność
zamieniania się w fenomen, goszcząc się w pojedynczej, wyjątkowej i niepowtarzalnej wyobraźni jednostki: „Gdy ktoś, nazywając kolor,

Edvard Munch, Le Soir - Angst

BA RWA M A PR Z YCI ĄGAĆ U WAGĘ,
KON TR A STE M U K I ERU N KOW Y WAĆ
I N TER PR ETAC J E DZ I E Ł A ,
STAĆ SI Ę Ź RÓD ŁE M DOZ NA Ń
E STET YCZ N YCH I ŚRODK I E M
A RT YST YCZ N E J W Y POW I EDZ I.
powie czerwony, i usłyszy to pięćdziesiąt osób,
można się spodziewać pięćdziesięciu czerwieni w ich głowach, i będą to bardzo różne czerwienie” (Josef Albers, amerykański malarz
abstrakcyjny, grafik i teoretyk koloru). Ponadto wokół zagadnienia koloru został stworzony
interesujący program edukacyjny. Wypatrujcie informacji o warsztatach na naszej stronie
internetowej: ckzamek.pl.
Komu po drodze i tym, co będą musieli poświęcić nieco więcej czasu, powiemy – warto.
Warto przybyć do CK ZAMEK i dać się porwać
atmosferze przełomowej Francji, jej dynamice,

Alfons Mucha, JOB

dźwiękom kawiarnianych przystani, artystycznej bohemy, a to dzięki niepowtarzalnym i sugestywnym grafikom z jednego z najbardziej
barwnych wieków.
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 Kulig-Janarek
| Muzeum Narodowe w Krakowie
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M I E JS CE Z DUSZĄ

SĄ TAKIE MIEJSCA NA MAPIE POLSKI, KTÓRYCH PRZEDSTAWIAĆ NIE TRZEBA. W PRZYPADKU CHATKI PUCHATKA,
NAJSŁYNNIEJSZEGO SCHRONISKA W BIESZCZADACH RÓWNIEŻ TAK JEST. NAWET CI, KTÓRZY NA POŁONINĘ WETLIŃSKĄ
NIGDY NIE DOTARLI, SŁYSZELI ZAPEWNE O NIEWIELKIEJ BAZIE NOCLEGOWEJ POD WIERZCHOŁKIEM HASIAKOWEJ SKAŁY
I LUDZIACH, KTÓRZY SIĘ PRZEZ NIĄ PRZEWINĘLI. TERAZ, PO DWÓCH LATACH „NIEOBECNOŚCI”, ZNOWU MOŻNA JĄ ODWIEDZIĆ.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

T

awerna, Republika Wetlińska, Chatka Puchatka
– najwyżej położone i najpopularniejsze bieszczadzkie schronisko kilka razy zmieniało swoją
funkcję oraz nazwę. Ta ostatnia, najsłynniejsza i obowiązująca do dzisiaj, już od wielu lat buduje legendę tego
miejsca. Legendę trudną i złożoną, bo schronisko nie
zawsze cieszyło się dobrą sławą. Na szczęście dla wszystkich turystów, którzy jeszcze nie mieli okazji zatrzymać
się w bieszczadzkiej Chatce Puchatka oraz tych, którzy
z ogromną przyjemnością chcieliby tam wrócić mamy
dobrą wiadomość. Po wyłączeniu z użytku i dwuletnim
remoncie, słynne schronisko od końca września tego

roku znowu przyjmuje pod swój dach spragnionych odpoczynku wędrowców.

KILKADZIESIĄT LAT HISTORII
Wszystko zaczęło się już po II wojnie światowej. To właśnie
wtedy wybudowano obiekt pod Hasiakową Skałą, który wykorzystywany był wówczas przez Wojska Ochrony Pogranicza jako posterunek obserwacyjny przygranicznej przestrzeni powietrznej. W połowie lat. 50 przeszedł on w ręce
rzeszowskiego okręgu PTTK. Dzięki pomocy harcerzy,
obiekt funkcjonował jako schron turystyczny pod dwiema
nazwami – „Tawerna” oraz „Republika Wetlińska”. Jako

B I E S Z C Z A DZ K A C H AT K A P U C H AT K A . .

całoroczny obiekt turystyczny schronisko zaczęło funkcjonować dopiero w drugiej połowie lat 60. Taką funkcję
pełni – z przerwami, w tym także ostatnią, remontową
– aż do dzisiaj. Przez te kilkadziesiąt lat, dzięki ludziom
z nim związanym, zbudowało swoję legendę.
Od lat 50. przez najwyżej położone w Bieszczadach
schronisko przewinęło się tysiące turystów. Jednym
z nich był Leonid Teliga, słynny żeglarz oraz pisarz, który w jednym ze swoich reportaży opisał uczucia jakie
towarzyszą mu na jego małej łódce gdzieś na środku
oceanu, że są „jak ta samotna Chatka Puchatka na Połoninie Wetlińskiej”. Chatka Puchatka przyjęła się i pozostaje nazwą schroniska po dzień dzisiejszy. Do legendy
tego miejsca przyczynił się jeszcze jeden człowiek, najsłynniejszy gospodarz pod Hasiakową Skałą – Ludwik
„Lutek” Pińczuk. To właśnie on pod koniec lat. 60 zaopiekował się tym miejscem, które przyciągało spragnionych bieszczadzkiego klimatu wędrowców. Warunki nie
należały do najprzyjemniejszych – położona w trudno
dostępnym miejscu chata nie miała dostępu do wody
i energii elektrycznej, ale chyba właśnie na tym polegał
jej urok. Najważniejsze było słuchanie opowieści towarzyszów podróży i brzdąkanie gitar w samotni na wysokości ponad 1200 metrów.

Na ponowne otwarcie tego kultowego miejsca trzeba
było poczekać dwa lata, ale było warto! 24 września oficjalnie przecięto wstęgę, symbolicznie zapraszając tym
gestem turystów do odwiedzania przebudowanej Chatki
Puchatka. Co się zmieniło? Schronisko nie straciło swojej
pierwotnej funkcji ani charakteru – w dalszym ciągu jest
całodobowym schronem turystycznym, ale ze wszystkimi
potrzebnymi udogodnieniami. Doprowadzono prąd, zainstalowano panele fotowoltaiczne, wybudowano toalety oraz
oczyszczalnię ścieków. W Chatce Puchatka znowu można
usiąść i odpocząć, więc nie pozostaje nic innego jak wybrać
się na jeden ze szlaków prowadzących do kultowego schroniska, wypić w środku ciepłą herbatę i podziwiać widok rozciągający się z Połoniny Wetlińskiej. Kto wie, może uda się
nawet usłyszeć jakąś opowieść sprzed wielu lat.

NOWE ŻYCIE STAREJ CHATKI
Wszystko co dobre jednak kiedyś się kończy – Chatka Puchatka podupadała, a panujące w niej warunki nie zachęcały turystów do zatrzymania się na noc. Dodatkowo toczący
się spór własnościowy nie pozwalał na podjęcie konkretnych decyzji co do przyszłości legendarnego schroniska na
Połoninie Wetlińskiej. Sytuacja zmieniła się w 2015 roku,
kiedy to drogą sądową przyznano opiekę nad obiektem
Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu. Kilka lat później
ruszył projekt modernizacji obiektu, a gruntowna przebudowa rozpoczęła się w 2020 roku. Zmieniono wówczas
przebieg tamtejszych tras i szlaków.

NA J WA Ż N I E JSZ E
BY Ł O S ŁUCH A N I E
OPOW I E Ś CI
T OWA R Z YSZÓW
PODRÓŻ Y
I BR Z DĄ K A N I E
GITA R W SA MO T N I
NA W YS OKO Ś CI
PONA D 1200
M ETRÓW.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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CZYSTA I PROSTA
FORMA, CZYLI
SIMPLE NA SE ZON

JE SIEŃ-ZIMA 2 0 2 2 /23

POLSKA MARKA SIMPLE WITA NADCHODZĄCY SEZON
W TYPOWYM DLA SIEBIE MINIMALISTYCZNYM, NOWOCZESNYM
STYLU. NAJNOWSZA KOLEKCJA, ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ
O JESIENI I ZIMIE 2022/23, TO KAPSUŁA ZAWIERAJĄCA
W SOBIE WSZYSTKO TO, CZEGO W MODZIE POSZUKUJĄ
FANI WYSUBLIMOWANEJ PROSTOTY, NADĄŻAJĄCEJ ZA
WYZWANIAMI WSPÓŁCZESNEGO STYLU ŻYCIA. STONOWANA
PALETA BARW DOPEŁNIONA DWOMA WYRAZISTYMI KOLORAMI
I FASONY BAZUJĄCE NA UNOWOCZEŚNIONEJ KLASYCE
SUGERUJĄ, ŻE NAJNOWSZE PROJEKTY OD SIMPLE POZOSTANĄ
W DAMSKIEJ SZAFIE NA ZNACZNIE DŁUŻEJ NIŻ JEDEN SEZON.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. prasowe

W

ejście w nowy sezon to dobra okazja do przeanalizowania, a następnie odświeżenia swojej
garderoby. Odpowiedzią na potrzeby współczesnych minimalistek, których celem jest posiadanie
spójnej, uzupełniającej się szafy, jest koncept garderoby
kapsułowej. Z założenia powinna ona składać się z minimalnej liczby ubrań, butów i akcesoriów, które w zestawieniu ze sobą na różne sposoby tworzą zawsze nienaganne stylizacje. To właśnie myśl o tego typu garderobie
przyświecała projektantowi marki Simple w czasie tworzenia kolekcji na sezon jesień-zima 2022/23.
Moim celem było stworzenie codziennej kolekcji miejskiej, komfortowej, w dużej mierze opartej na klasyce, ale
dla kobiety, która nie zamyka się tylko na standardowe
rozwiązania. Postanowiłem wyjść od klasyki, ale trochę ją
,,odkurzyć”, nadać jej nowoczesną formę używając spójnej
i ograniczonej kolorystyki. Uniwersalne i w pewnym sensie ponadczasowe formy skomponowane zostały tak, żeby
przetrwały w szafie dłużej niż jeden sezon. Całość uzupełniły modele, które powinny być podstawą garderoby każdej
kobiety. - mówi Wojciech Bednarz, projektant Simple.
Kolekcja kapsułowa od Simple to bezpośrednie odwołanie do klasycznych, jesienno-zimowych, kobiecych

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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fasonów, ale w nowoczesnym wydaniu, cechującym się
komfortowymi rozwiązaniami i materiałami. Mowa tu
o krojach i tkaninach, które pomimo swojej elegancji
w żaden sposób nie ograniczają ruchów. Większość elementów została zachowana w stonowanej kolorystyce
(czerń, beż, kość słoniowa, klasyczny ciemny granat),
którą przełamują akcenty w bardziej zdecydowanych
barwach (czerwień oraz mocny odcień niebieskiego).
Taki dobór kolorów, w połączeniu z ponadczasowymi fasonami, pozwala na tworzenie spójnych i estetycznych
zestawów, w którym czysta i prosta forma wysuwają się
na pierwszy plan.
W nowej kolekcji Simple znajdziemy kilka wariantów
okryć wierzchnich: płaszcz typu teddy bear w beżowym
i czarnym kolorze, oversize’owy płaszcz o dużych klapach z paskiem w talii, występujący w czerwonej, czarnej
i camelowej barwie, pikowany płaszcz o pudełkowym
fasonie utrzymany w kolorze czarnym i kilka puchowych
kurtek. Każde z nich przybiera dużą, otulającą formę i stanowi jeden z najważniejszych elementów jesienno-zimo-

wej szafy współczesnej kobiety. Równie istotny element
tej modowej kapsuły to marynarki, których fasony mają
swoje męskie korzenie. Uzupełnieniem dla tych dwóch
solidnych filarów są projekty z dzianiny: swetry, sukienki
i spódnice. Wśród nich można wyróżnić tak te dopasowane do sylwetki, jak i luźniejsze, o pudełkowej formie.
Minimalistyczna, dzienna, miejska kolekcja dla aktywnej kobiety poszukującej balansu dostępna jest w sklepach
stacjonarnych, na modivo.pl oraz w aplikacji.

W I ĘK S Z O Ś Ć EL E M E N T ÓW
Z O S TA Ł A Z AC HOWA NA
W S T ONOWA N E J KOL ORYS T YC E ,
KT ÓR Ą PR Z E Ł A M UJĄ
A KC E N T Y W BA R DZ I E J
Z DE C Y D OWA N YC H BA RWAC H
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ROZK WITA JĄC Y ŚWIAT
PE ŁEN RÓŻNO RODNO ŚCI
K A M PA N I A M O D I V O N A J E S I E Ń -Z I M Ę 2 0 2 2 / 2 3
MODIVO W SWOJEJ NAJNOWSZEJ KAMPANII NA JESIEŃ-ZIMĘ 2022/23 STAWIA
NA NEOKOLEKTYWIZM, ZRÓWNOWAŻONĄ MODĘ ORAZ BYCIE RAZEM. MODNE
STYLIZACJE, ROZTAŃCZENI BOHATEROWIE SPOTU, ZASTOSOWANIE NAJNOWSZYCH
TECHNOLOGII ORAZ FUTURYSTYCZNE ELEMENTY NA TLE SUROWEGO
KRAJOBRAZU – NAJNOWSZY SPOT MODIVO ZDECYDOWANIE SIĘ WYRÓŻNIA.

R O Z K W I TA JĄ C Y Ś W I AT P E Ł E N R Ó Ż N O R O D N O Ś C I

M

ODIVO w kampanii na jesień-zimę

2022/2023 pokazuje dalszą część
swojej opowieści o nasyconym kolorami świecie. Tym razem dodatkowo wzbogaca ją o wzory będącymi metaforą wzajemnego oddziaływania na siebie ludzi, których
poznajemy każdego dnia, tego jak wpływamy
na siebie nawzajem, a jednocześnie na otaczające nas środowisko. To trzecia odsłona
historii, mającej na celu podkreślenie tego,
jak ważny jest człowiek oraz bycie razem.
W sześćdziesięciosekundowym spocie nasyconym technologią, innowacyjnym i pierwszy raz użytym w fashion – motion capture,
tańcem współczesnym oraz inspirującymi
trendami zobaczymy marki, które tworzą
w duchu mody zrównoważonej.
Najnowsza kampania to domknięcie historii wprowadzającej Klienta do świata MODIVO
i zapoznającej z wartościami brandu, które opierają się na wyrażaniu siebie poprzez
modę, technologii ułatwiającej codzienność
oraz odpowiedzialnym działaniom w poszanowaniu środowiska. W spocie jednoznacznie
wybrzmiewa neokolektywizm, otwartość na
drugiego człowieka, chęć wzajemnego wspierania się, potrzeba wspólnoty i przynależności oraz poczucie odpowiedzialności za naszą
planetę. Marka nie mówi o tym wprost, ale poprzez metaforę – zastosowane w obrazie wzory “wędrują” z postaci na postać. W ten sposób podkreślony został ogromny wpływ jaki
mamy na siebie wzajemnie oraz jak znaczący
ślad po sobie zostawiamy w drugim człowieku.
Te wzory przekazywane sobie przez ludzi ostatecznie wzbogacają świat stając się śladem,
jaki po sobie zostawiamy.

BYCI E S OBĄ OR A Z DAWA N I E
SI EBI E W CZ YSTE J PO STACI,
SPR AW I A Ż E , Ł AT WO
W YSY Ł A M Y SYGNA Ł
I NAW I Ą Z UJ E M Y R EL AC J E.
PO TR Z EBUJ E M Y LU DZ I,
A TA K Ż E CH Ł ON I E M Y
SI EBI E WZA J E M N I E.
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Bycie sobą oraz dawanie siebie w czystej postaci,
sprawia że, łatwo wysyłamy sygnał i nawiązujemy relacje. Potrzebujemy ludzi, a także chłoniemy siebie wzajemnie – to było dla mnie najważniejsze do uchwycenia.
Mamy do czynienia z czymś znaczącym, przez co możemy mieć realny wpływ na zmianę zachowań – mówi
Aleksandra Szol, dyrektor e-commerce & marketingu &
kreatywny & private labels MODIVO.
W spocie ważną rolę odgrywają rośliny, które wyrastają na surowych wzgórzach. To dzięki wrażliwości, relacjom, dobrym emocjom, budowaniu wspólnoty oraz
dobrej energii “ubarwiamy” i zapełniamy świat metaforycznymi kwiatami oraz wzbudzamy go do życia.
Stylizacje zaprezentowane w spocie oraz na zdjęciach to symbioza najświeższych trendów z ponadczasową bazą. To połączenie w prosty sposób umożliwia
wyrażanie siebie oraz własnego, indywidualnego stylu.
W propozycjach MODIVO na jesień i zimę znalazły się
monochromatyczne total looki – dużo beżów oraz kremów i nasyconych czerwieni. Mają nas otulać i dodawać
ciepła. W ofercie nie brakuje zimowych puchówek, mięsistych swetrów, czy stylowych marynarek. Wspaniale
sprawdzą się w wielowarstwowych stylizacjach, w wersji
eleganckiej, czy casualowej.
Spot MODIVO promujący kampanię na jesień-zimę
2022/2023 podobnie jak ostatni będzie dystrybuowany
w telewizji komercyjnej na polskim, bułgarskim, greckim oraz rumuńskim rynku, a także w mediach internetowych we wszystkich 17 krajach europejskich, na
których marka jest dostępna.
Najnowszy spot oraz backstage z powstawania kampanii naszego partnera MODIVO możecie zobaczyć także
w naszych social mediach. Całkiem niedawno mieliśmy
także okazję porozmawiać z samą Aleksandrą Szol. Rozmowę zobaczycie i poczytacie tutaj: https://anywhere.
pl/107980/aleksandra-szol-filozofia-mody/
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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Fot: Evelyn Mostrom / unsplash.com
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KT ÓRY M I C HC E M Y
SI Ę DZ I ELIĆ

GORZKIE NIE ZNACZY NIEDOBRE...

G O R Z K I E N I E Z N AC Z Y N I E D O B R E

CZYLI O NAJLEPSZEJ
C Z E KO L A DZ I E
NA ŚWIECIE

TEKST Karina Jaworska ZDJĘCIA Mat. Prasowe ŹRÓDŁO https://www.podrozepoeuropie.pl/belgijska-czekolada/

J

esienna pogoda sprzyja nostalgii
– opatuleni miękkim kocem, z kubkiem gorącej czekolady w ręku, odpływamy w marzenia lub wspomnienia. Za
oknem wiatr, który zrywa kolorowe liście,
a w domu dobra książka, film lub serial
i kubek gorącej czekolady. Kontemplując
przy tym napoju przypomniałam sobie
o mojej wakacyjnej wycieczce do królestwa
najpyszniejszej słodkości na świecie, czyli
Belgii. Z chęcią podzielę się z wami tym,
czego się dowiedziałam.

Dlaczego warto jeść czekoladę? Jest to
idealny sposób by pobudzić mózg do działania, zadbać o lepszą pamięć i samopoczucie.
Oczywiście mowa tu o gorzkiej czekoladzie,
bogatej w kakao i wszelkie inne wartości odżywcze. Pobudza ona produkcję serotoniny,
która gwarantuje nam lepszy humor oraz
przypływ energii. Bogata jest również w żelazo, magnez i witaminy B, A, E. Jednakże –
jak sama nazwa wskazuje – gorzka czekolada nie należy do najsłodszych słodyczy. Jak
więc się do niej przekonać? Warto zacząć od

czekolady z dodatkami takimi jak maliny,
figi czy orzechy, które złagodzą jej gorzkawy posmak. Czekolada składa się z ziaren
kakaowca – te przechodzą długą drogę by
stać się czekoladą, którą znamy ze sklepowych półek. Z owoców kakaowca wybiera
się „miód kakaowy” czyli miąższ chroniący
pestki. Pestki natomiast poddawane są dalszej obróbce.
Zaczyna się od fermentacji, która trwa
kilka dni – to właśnie wtedy wydobywa
się aromat kakao. W zależności od warun-
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ków i długości tego procesu, aromat czekolady będzie
mocniejszy, słabszy, słodszy itp. Później aromat można
podbić jeszcze w fazie suszenia, gdy ziarenka wolno
„wylegiwują” się na słońcu, pozbywając się wilgotności.
Najdelikatniejszym etapem jest prażenie. Trzeba być
bardzo dokładnym, gdyż ziaren nie można przypalić
(myślę, że nikt nie chciałby jeść czekolady z aromatem
spalenizny). Po prażeniu czekają jeszcze dwie fazy, czyli
rafinacja i konszowanie. Ta pierwsza polega na kruszeniu uprażonych ziaren z cukrem, aby uzyskać gładką pastę. Druga zaś polega na intensywnym mieszaniu, dzięki
czemu zwiększa się gładkość, płynność i delikatność
pasty czekoladowej. Potem nie pozostaje nic jak wlać ją
do foremek, by utworzyć dobrze nam znane mikołaje,
króliczki, misie i prostokątne tabliczki.
Moja wakacyjna, kulinarna przygoda miała miejsce
w Belgii, czyli w kraju z bardzo długą, czekoladową tradycją. Teraz, gdy za oknem widać jesień, to myślę sobie,
że wiele bym oddała za taki kubek gorącej, belgijskiej
czekolady. Byłam w Brukseli, która wręcz płynie czekoladą. Nigdzie indziej nie zobaczycie tylu czekoladowych
butików. Chociaż jadłam w życiu wiele czekoladek, mam
swoje ulubione marki polskie oraz zagraniczne, to muszę przyznać, że właśnie tam zjadłam najbardziej aksamitną w konsystencji i wyrazistą w smaku czekoladę.
W Belgii znajduje się 12 fabryk czekolady. Istnieją także
szkoły specjalizujące się tylko w tej dziedzinie, po których ukończeniu dostaje się tytuł „Mistrza czekolady”.
W kraju produkuje się ponad 200 ton czekolady rocznie,
a przeciętny mieszkaniec w ciągu roku zjada jej ponad 8
kilogramów.

K A ŻDY KTO
M A OCHOTĘ
ZA SM A KOWAĆ
EKSTR AWAGA NCJ I
I POCZ UĆ SIĘ
JA K NA DWOR ZE
K RÓLEWSK I M
POW I N IEN U DAĆ SIĘ
W TA MTO MIEJSCE
I ROZKOSZOWAĆ
W GR ZESZ N YCH
Ł A KOCI ACH.

Cote D’or, Leonidas, Neuhaus, Nihant – do wyboru do koloru, czekolad nicy czekają na każdym rogu.
Genialnych nazwisk i marek belgijskiej czekolady
nie brakuje. Poszperałam jednak trochę w internecie i spróbowałam znaleźć najlepszą z najlepszych.
Recenzent Georg Bernardini w swoim kompendium
czekolady „Der Schokoladentester” wymienia Pierra
Marcoliniego wśród ośmiu najlepszych czekoladowych marek świata. To właśnie u niego kupiłam
czekoladowe wyroby. W 2015 roku Pierre Marcolini
Maison stał się oficjalnym zakładem cateringowym
belgijskiego dworu królewskiego. W 2020 roku został
uznany za najlepszego cukiernika świata i odebrał
nagrodę na wirtualnej scenie „Światowych Gwiazd
Cukiernictwa 2020”. Przyznajcie, że takie osiągnięcia brzmią kusząco. Strona jego przedsiębiorstwa jest
pełna wiadomości o czekoladzie, pokazuje szacunek
do jej wyrobu i plantacji oraz odznacza się wielką pasją. Może kiedyś przyjdzie mi zrobić dla was porównanie wszelkich rewelacyjnych belgijskich czekolad.
Chwilowo jednak zdaję relację z tej jednej, ponoć
najlepszej. W Royal Gallery of Saint Hubert kosztowałam kostek wypełnionych ganaszem o trzech różnych smakach. Rozpływały się w ustach! Przeszklony
dach uliczki, potężne białe mury zdecydowanie nadają miejscu wykwintności. Każdy kto ma ochotę
zasmakować ekstrawagancji i poczuć się jak na dworze królewskim powinien udać się w tamto miejsce
i rozkoszować w grzesznych łakociach. Może więc
szybki weekendowy wypad? W jesiennym kolorycie
Bruksela jest pewnie równie piękna… i słodka.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

52–53

FOR HER

A LKOHOL TO SI L N Y
PR Z ECI W N I K”
– JOA N NA SKW IERCZY ŃSK A,

SOBER POLISH GI R L
W ROZ MOW IE Z JOA N NĄ R EM BOWSK Ą
„NA PEWNYM ETAPIE MOJEGO UZALEŻNIENIA DOPROWADZAŁAM SIEBIE DO OSTREGO STANU NIEWAŻKOŚCI. NASTĘPNEGO
DNIA KROPLÓWKA, KILKA DNI ZDYCHANIA, A POTEM MEDYCYNA ESTETYCZNA, ABY PRZYKRYĆ ŚLADY ZMĘCZENIA” – MÓWI
JOANNA SKWIERCZYŃSKA, AUTORKA BLOGA SOBER POLISH GIRL, KTÓRA OPOWIEDZIAŁA NAM O „KOBIECEJ STRONIE”
CHOROBY ALKOHOLOWEJ, O SWOJEJ CODZIENNEJ WALCE Z NAŁOGIEM ORAZ O TYM, CO ZABRAŁY JEJ LATA PICIA.
TEKST Joanna Rembowska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Joanna Rembowska: „Był 28 listopada 2019 roku, a ja
poczułam, że to właśnie ten moment (…). Podarowałam
sobie szansę na trzeźwe życie”. To twoje słowa. Sama
wybrałaś ten dzień czy odwrotnie, data wybrała ciebie?

Joanna Skwierczyńska: Byłam w 11 dniu ostatniego
i najdłuższego jak do tej pory ciągu alkoholowego, który
każdego poranka przedłużałam w obawie przed dolegli-

wościami zespołu abstynencyjnego. Każdego wieczoru
obiecywałam sobie, że to już ostatni dzień, że OD JUTRA
NIE PIJĘ, a po przebudzeniu pogrążona w poczuciu lęku,
wstydu, przerażenia, w totalnej rozsypce, nie tylko psychicznej, ale i fizycznej nie wytrzymywałam i sięgałam
z powrotem po butelkę. Wiedziałam, że muszę to w końcu przerwać, bo się wykończę. Byłam jednym strzęp-

„ALKOHOL TO SILNY PRZECIWNIK”...

kiem nerwów. Wegetowałam. Te 11 dni to
był mój upadek.
Pamiętasz, kiedy pierwszy raz w życiu
spróbowałaś alkoholu?

Klasa pierwsza gimnazjum. Dyskoteka szkolna z okazji dnia chłopaka. Mój brat w tym czasie miał brać ślub, w związku z tym w mieszkaniu rodziców znajdowały się kartony weselnej
wódki, przygotowanej na tę okazję. Chciałam
wkupić się w łaski koleżanek przez które wcześniej zostałam odrzucona. Wyniosłam więc
z domu jedną butelkę Absolwenta. Piłyśmy
w pobliskim lasku. Wzięłam kilka łyków, weszłam na szkolną dyskotekę. Mam przebłyski
z pokoju nauczycielskiego. Potem cała szkoła obserwowała, jak mój starszy brat wynosił
mnie na rękach ze szkoły do karetki. Krzyczeli: ‘’Zwłoki!’’. Obudziłam się w szpitalu po płukaniu żołądka. Jak widzisz, zaczęłam z grubej
rury. Nie miałam czasu próbować. Od razu
zwaliło mnie z nóg.
Po alkohol zaczęłaś sięgać coraz częściej,
dlaczego? Co dawał ci alkohol?

Myślę, że nie zaskoczę cię mówiąc, że alkohol
pozornie otworzył mi wrota do świata, w którym byłam otwarta i towarzyska. Dodawał
pewności siebie, przebojowości. Stał się nieodłącznym elementem spotkań ze znajomymi
w osiedlowym lasku. Dla mnie jako nastolatki największą wartością było poczucie bycia
akceptowaną w grupie rówieśniczej. Byłam
gotowa naginać własny kręgosłup moralny,
rezygnować ze swoich zainteresowań, aby tylko być częścią konkretnej grupy koleżanek,
z którymi trzymałam się od najmłodszych lat.
Robiłyśmy wszystko wspólnie. Wspólnie przeżywałyśmy nasze pierwsze razy.
Szukałaś okazji do picia?

nym zostawia miłość swojego życia, aby pójść
się napić. To pokazuje jak bardzo używka
zniekształca odczuwanie i rozumienie przez
nas uczuć głębokich. Odbiera nam wolność.
Staje się obsesją. I ja wolałam napić się wina,
zamiast spędzić czas z ukochanym. Smutne.
Uważam jednak, że w filmie brakuje historii
kobiety, która dopiero wkracza na ścieżkę uzależnienia, która nie pije jak bohaterki, prawie
na umór, ale zaczyna sięgać po alkohol w celu
rozwiązywania problemów natury osobistej.
Myślę, że znacznie więcej kobiet mogłoby się
wówczas z tą postacią utożsamić i zreflektować nad własnym piciem. Znając mechanizmy uzależnienia śmiem twierdzić, że osoby
w początkowej fazie jego rozwoju mogą wypierać swój problem tłumacząc to, iż ich picie nie
przypomina w niczym picia bohaterek.
Psycholożka Joanna Flis, z którą
rozmawiałam o kobiecym alkoholizmie,
powiedziała, że pijące kobiety doskonale
się z tym ukrywają. Ty też się ukrywałaś
przed rodziną, przyjaciółmi?

Pewnie, że się ukrywałam! Jako nastolatka
zdarzyło mi się kilka razy przemknąć przez
przedpokój po 4 piwach. Czasem mama się nie
orientowała, ale w większości przypadków nie
bardzo mi to wychodziło. Moi bliscy wiedzieli, kiedy byłam pod wpływem. Bez problemu
mogli rozpoznać po głosie, czy jestem pijana.
Partner znajdował pochowane po domu puszki
i butelki, o których zapominałam … Moi bliscy
znali mnie na tyle dobrze, że wiedzieli o moim
problemie. Dalsi znajomi natomiast nie zdawali sobie z niego sprawy, ponieważ udawało mi
się zachowywać pozory.
Mówisz o zachowywaniu pozorów,
a pamiętasz pierwszy moment,
w którym doszło do ciebie, że jednak

pijesz za dużo i za często, że to może
być poważny problem?

Bardzo wcześnie zdałam sobie sprawę z tego,
że wkraczam na ścieżkę uzależnienia. Już
w liceum zaważyłam, że piję znacznie więcej
niż moi znajomi. Na studiach, zgłębiając wiedzę dotyczącą tego tematu, miałam już 100%
potwierdzenie. Powtarzałam sobie jednak, że
‘’kiedyś jeszcze się ogarnę’’. Zanim się ‘’ogarnęłam’’ zdążyłam narobić całe mnóstwo głupot i podeptać z przytupem ostatnie resztki
mojej godności. Niektórzy z moich znajomych
mieli zdecydowanie mniej szczęścia. Nie zdążyli się ogarnąć. Stracili życie.
Na swojej stronie piszesz, że próbowałaś
skończyć z piciem kilkadziesiąt razy. Za
każdym razem wracałaś, dlaczego?

Za każdym razem zamiast stawić czoła rzeczywistości, wybierałam ucieczkę. Alkohol był
odpowiedzią na wszystko, co mnie spotyka,
a ja nie wyobrażałam sobie, w jaki sposób mogłabym odnaleźć się w świecie bez niego. Nie
potrafiłam. Początkowo chciałam trzeźwieć
na własnych zasadach, odrzucając wszelkie
zalecenia terapeutyczne. Jestem typem buntowniczki. Nie lubię zasad narzucanych odgórnie. Postępuję wówczas zupełnie odwrotnie,
więc wyobraź sobie, co zrobiłam gdy powiedziano mi, że w pierwszych miesiącach mam
nie chodzić w miejsca, w których piją. Pewnie,
że poszłam! I zapiłam. W pewnym momencie
zdałam sobie sprawę, że pragnienie życia chociaż ociupinkę lepiej stało się silniejsze, niż
chęć ucieczki przed nim. Zamiast ufać swojej
uzależnionej głowie, zaufałam w końcu terapeutom. I zaczęłam trzeźwieć.
Co zabrały ci lata picia?

Czas, który staram się teraz nadrobić goniąc
króliczki. Troszkę to nieterapeutyczne, ale to

Każde spotkanie z kimś znajomym było dla
mnie okazją do picia. Zawsze towarzyszyło mi
piwo. Z resztą nie tylko mi… ale w pewnym
momencie zaczęłam pić tych piw znacznie
więcej niż moi znajomi.
Widziałaś film Kingi Dębskiej „Zabawa,
zabawa”? Widzisz w nim siebie?

Och tak, widziałam! W filmie dostrzegłam
siebie. Na pewnym etapie mojego uzależnienia doprowadzałam siebie, podobnie jak
bohaterki, do ostrego stanu nieważkości.
Następnego dnia kroplówka, kilka dni zdychania, a potem medycyna estetyczna, aby
przykryć ślady zmęczenia.
Którą ze scen filmu zapamiętałaś
najbardziej?

Najbardziej wymowna była dla mnie scena,
kiedy postać grana przez Dorotę Kolak, pogrążona w obsesji picia, na zespole abstynencyj-

TO POK A Z UJ E JA K BA R DZO
UŻ Y W K A Z N I EK SZTA Ł C A
ODCZ U WA N I E I ROZ U M I E N I E
PR Z EZ NA S UCZ UĆ G ŁĘBOK ICH.
ODBI ER A NA M WOL NO ŚĆ. STA J E
SI Ę OB SE S JĄ. I JA WOL A Ł A M
NA PIĆ SI Ę W I NA , ZA M I A ST
SPĘDZ IĆ CZA S Z U KOCH A N Y M.
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były pijane dzieciaki w pokoju nauczycielskim. Nauczycielka od w-fu powiedziała mi, że
nikt mnie w tej szkole nie chce. Z kolei w życiu
dorosłym, usłyszałam od kilku osób, że jestem
menelką. Te słowa bolały i rzecz jasna stały się
wymówką do kolejnej wyprawy do sklepu.
Skąd pomysł na prowadzenie bloga i social
mediów? Przyznanie przed światem, że
masz problem z alkoholem było dla ciebie
czymś w rodzaju oczyszczenia?

prawda. Odnoszę wrażenie, że zachowuję się
tak, jakbym chciała nadgonić te wszystkie lata,
którymi odebrałam sobie szansę na rozwój.
Powiedziałaś, że twoja droga do trzeźwości
nadal trwa. Co to znaczy? Że każdy
kolejny dzień już zawsze będzie walką
z uzależnieniem?

Dopóki walczyłam, przegrywałam. Alkohol to
silniejszy przeciwnik. Nie mamy z nim szans.
Jedyną opcją na lepsze życie jest oddanie tej
walki walkowerem. Kapitulacja. Wywieszenie białej flagi, czyli po prostu nie sięganie
po tego pierwszego, ponieważ dziesiątki razy
zdążyłam się już przekonać, że moja kontrola nie powróci. Po ‘’pierwszym’’ będzie drugi
i trzeci, a potem kolejna butelka. Trzeźwienie
rozumiem jako odkrywanie i uczenie się siebie. Szeroko pojęty rozwój, a rozwijamy się
i uczymy przecież przez całe życie! W dodatku w tej chorobie, spocząć na laurach i stanąć
w miejscu oznacza powrót do starych schematów, a w konsekwencji nawrót choroby alkoholowej, który w najczarniejszym scenariuszu
oznacza powrót do picia.
Co jest najtrudniejsze w pierwszych dniach
wychodzenia z uzależnienia?

To wszystko zależy od tego, jak bardzo zdążyło
się u nas rozwinąć uzależnienie, jak destrukcyjnie pijemy. Dla osoby po długim ciągu alkoholowym, samo przerwanie tego ciągu może
być czymś niebywale trudnym. Przykładem
jest moja historia. Z kolei gdy ten ciąg uda
nam się już przerwać to myślę, że przetrwanie
godziny, w której najczęściej sięgałyśmy po alkohol, to nie lada wyzwanie. Nie mamy „nicze-

go do stracenia’’, ponieważ nasza abstynencja
jest jeszcze świeża. Łatwo jest ulec pokusie.
Nie znamy przecież innych sposobów na spędzanie wieczorów, weekendów. Nie potrafimy
jeszcze radzić sobie z trudnymi emocjami.
Nie potrafimy odwrócić naszej uwagi od natrętnych myśli od alkoholu. Nie potrafimy się
nagradzać. Konfrontacja z codziennymi sytuacjami będzie nas przerastać, ale tego wszystkiego można się nauczyć. Można żyć szczęśliwie i można spełniać się w życiu bez alkoholu.
Mam takie poczucie, że w naszym
społeczeństwie wciąż istnieje tabu
związane z chorobą alkoholową wśród
kobiet. Mamy większe przyzwolenie na
„męskie picie”, widok pijanych mężczyzn
tak nie oburza, jak widok pijanej kobiety.
Dlaczego? Przez stereotyp Matki Polki?
Opiekunki ogniska domowego?

Tak, bardzo krzywdzący zresztą, bo sprawia,
że wiele z tych kobiet w obawie przed oceną, rezygnuje z wyciągnięcia ręki po pomoc.
Wstydzi się mówić o swoim problemie. Paradoksalnie traci na tym nie tylko kobieta, ale
i jej rodzina, o którą często tak usilnie walczy.
Dzieci potrzebują trzeźwej matki.
Spotkałaś się z ostracyzmem społecznym
w związku z twoim alkoholizmem?

Może nie w związku z moim alkoholizmem, ale
wtedy jeszcze z sytuacją alkoholową. Pedagodzy po wspomnianej przeze mnie dyskotece
szkolnej skazali mnie niejako na straty. Szybko
przypięli etykietę degeneratki z patologicznej
rodziny. A to nie była prawda. Nie interesowała ich przyczyna, liczył się skutek. A skutkiem
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Ten pomysł kiełkował już w mojej głowie zanim przestałam pić. Miałam silną potrzebę udowodnienia tym, którzy skazali mnie
na straty, że się w stosunku do mnie mylili.
W ośrodku leczenia uzależnień z kolei zrodził
się pomysł kanału na YouTube. To były marzenia ściętej głowy, które dopiero po ponad roku
od wyjścia z ośrodka zaczęłam realizować. Na
poziomie podświadomości zaczęłam w tym
kierunku podejmować kroki. Dzisiaj moja
działalność w sieci wynika przede wszystkim
z potrzeby niesienia pomocy uzależnionym
kobietom. Nie ma dla mnie nic bardziej wzruszającego, niż widok osoby, która spełnia swoje pasje i marzenia. Odstawienie alkoholu było
dla mnie kluczem do odnalezienia i spełniania
własnych, dlatego tak bardzo chciałabym aby
udało się to innym.
Pisze do ciebie mnóstwo kobiet.
Opowiadając swoje historie szukają u ciebie
wsparcia, zrozumienia?

Trzeba byłoby zapytać o to kobiety. Ale masz
rację. Szukają zrozumienia, ponieważ często
piszą, że po zapoznaniu się z treściami, które
publikuję, mają wrażenie jakby czytały o sobie, zaczynają widzieć nadzieję dla siebie.
Przychodzą też po wiedzę, jak sobie z tą chorobą radzić. W tej chwili jestem w trakcie prowadzenia WYZWANIA 30 DNI BEZ ALKOHOLU
#30dnibezalkoholu, na którym uczę dziewczyny w jaki sposób mogą zwiększyć swoje
szanse na utrzymanie abstynencji. Wyzwanie
jest skierowane do kobiet, które chciałaby
przestać pić ale nie bardzo wiedzą jak zacząć.
Oparłam je o program podstawowej terapii
uzależnień. Ponad 100 kobiet postanowiło dać
sobie szansę na nowe trzeźwe życie. Trzymaj
za nas wszystkie kciuki!
Trzymam! Bardzo mocno! A na koniec,
powiedz mi proszę, jak to jest, po tylu
latach, na trzeźwo oglądać świat?

Jestem wolna. Odzyskałam godność. Doprowadzam sprawy do końca. Miewam ochotę
„odciąć się od problemów’’ które w dalszym
ciągu się pojawiają, ale teraz stawiam im czoła.
Ucieczka nie jest warta utraty wolności. Niewarta odebrania sobie szansy na odkrywanie
i realizowane swoich pasji oraz marzeń. Jestem z siebie dumna. Tak, jestem!
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PRZEGLĄD SERIALI NA
JE SIENNE WIEC ZORY

NADESZŁA JESIEŃ, WIĘC CZEKAJĄ NAS DŁUGIE WIECZORY, KTÓRE ZACHĘCAJĄ DO POZOSTANIA
W MIESZKANIU, OWINIĘCIA SIĘ W KOC I WYGODNYM UMOSZCZENIU W FOTELU Z KUBKIEM
HERBATY W RĘKU. JEST TO IDEALNY MOMENT, ABY NADROBIĆ SERIALOWE ZALEGŁOŚCI. TE,
KTÓRE WCZEŚNIEJ PRZERAŻAŁY ILOŚCIĄ KILKU SEZONÓW TERAZ WYDAJĄ SIĘ BYĆ IDEALNE.
PRZYGOTOWAŁAM DLA WAS MÓJ SUBIEKTYWNY PRZEGLĄD SERIALI DOSTĘPNYCH NA CZTERECH
NAJPOPULARNIEJSZYCH PLATFORMACH, ABYŚCIE NIE TRACILI CZASU NA NIEUDANE WYBORY.
TEKST Alicja Janik ZDJĘCIA Unsplash.com

DISNEY+
„Zepsuta krew”
Rewelacyjnie odegrana rola Elizabeth Holmes przez
Amandę Seyfried. Opowiada o dziewczynie, której marzeniem było osiągnąć sukces na skalę światową. Porzuciła studia na Stanfordzie i otworzyła firmę w branży
Bio-Tech. Zatrudniła sztab ludzi, by pomogli jej zrewolucjonizować rynek medyczny. Okazało się jednak, że
w pędzie po sławę i miliardy dopuściła się wielu kłamstw.
Oparte na prawdziwej historii.

„Jessica Jones”
Jessica Jones jest superbohaterką o niewiarygodnej sile.
W wyniku tragedii postanawia funkcjonować jako normalna osoba otwierając własną agencję detektywistyczną. Zajmuje się głównie sprawami osób, które tak jak ona posiadają niezwykłe umiejętności.
„Lepsze życie”
Postać grana przez Pamelę Adlon to samotna matka
trzech córek. Dodatkowo pracuje jako aktorka w Los

PRZEGLĄD SERIALI NA JESIENNE WIECZORY

Angeles, próbując zdobywać coraz ciekawsze
role i prace, które umożliwią jej utrzymanie
całego domu. Stara się również opiekować
mieszkającą po sąsiedzku matką, a także
odnaleźć się w tym wszystkim jako kobieta i zadbać o siebie.

PRIME VIDEO
„Małe ogniska”
Małe miasteczko, idealna rodzina. Spokój burzy przyjazd tajemniczej Mii Waren,
która wraz z córką przeprowadza się do
pięknej okolicy. Żadna z nich nie przypuszcza, jak bardzo ich losy się splotą, wywołując dodatkowo chaos i burząc cały dotychczasowy spokój sennej Shaker Heights
w stanie Ohio.
„Modern love”
Serial opowiada kilka historii różnych bohaterów. Każdy z nim boryka się z innymi
rozterkami. Niektórzy przeżywają rozstania, inni tworzą niezwykłe przyjaźnie,
jeszcze inni odkrywają o sobie i bliskich
niesamowite rzeczy. Na podstawie esejów
z „New York Timesa”.
„Fleabag”
Phoebe Waller-Bridge jest odtwórczynią
głównej roli w tym serialu, a także jego scenarzystką i reżyserką. W tym serialu znajdziecie
wyjątkowe poczucie humoru, brak tematów
tabu i emocjonalną szczerość. Piękna opowieść o dziewczynie, która próbuje odnaleźć
siebie i poukładać swoje życie na nowo.

HBO MAX
„Rozmowy z przyjaciółmi”
Serial opowiada historię studentki Frances, jej
przyjaciółki Bobbi oraz nowo poznanego przez
nie małżeństwa – Melisy i Nicka. Między całą
czwórką dochodzi do nawiązania różnych relacji. Tych romantycznych i zakazanych, bolesnych i absolutnie uwalniających. Pytanie
tylko czy wszyscy wyjdą z tego bez szwanku?
„Stewardessa”
Świetny thriller opierający się na czarnym humorze. Opowiada historię stewardessy, której

życie w ciągu jednej nocy staje do góry nogami. Nie pamięta co właściwie się wydarzyło,
a pobudka w obcym hotelu obok martwego
mężczyzny wpędza ją w obłęd.
„Tokyo Vice”
Kryminalny serial z niesamowitym klimatem Tokio lat 90. XX wieku. Główny bohater, Jake Adelstein, jest amerykańskim
dziennikarzem, który zaczyna pracę dla największej japońskiej gazety. Prowadzi niebezpieczne śledztwo w sprawie korupcji policji
i powiązań z przestępcami.

W T Y M SER I A LU Z NA J DZ I ECI E
W YJĄTKOW E POCZ UCI E
H U MORU, BR A K TE M AT ÓW
TA BU I E MOC JONA L NĄ
SZCZ ERO ŚĆ. PI ĘK NA
OPOW I E ŚĆ O DZ I EWCZ Y N I E ,
KT ÓR A PRÓBUJ E ODNA LEŹĆ
SI EBI E I POU K Ł A DAĆ
SWOJ E Ż YCI E NA NOWO.

NETFLIX
„Pani Dziekan”
Grana przez Sandrę Oh Ji-Yoon Kim zostaje powołana na stanowisko dziekana na
podupadającym wydziale anglistyki. Historia z przewrotną fabułą, zabawnymi dialogami, ale też poruszonymi ważnymi społecznie kwestiami.
„The Duchess”
Serial opowiada o samotnej matce, która stara się połączyć rozwój swojej kariery z wychowaniem nastoletniej córki i budowaniem nowego związku. Znajdziecie tu dużo dobrego
humoru i piękne zdjęcia.
„Turbulencje”
Trzymający w napięciu serial o pasażerach samolotu, którzy tuż po wylądowaniu
dowiadują się, że byli w przestworzach nie
kilka godzin, a ponad pięć lat. W tym czasie ich bliscy byli przekonani, że samolot
zaginął na morzu. Dla wielu osób najważniejszym celem jest wyjaśnienie tego tajemniczego zdarzenia.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

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

Let’s travel
LECIMY SOBIE DO KRAKOWA
WE ARE FLYING TO KRAKÓW

Let’s fly

Let's look around

DOMINIKANA – SŁOŃCE, PALMY I PLAŻA

MEKSYK - TAJEMNICE MAJÓW

DOMINICAN REPUBLIC – SUN, PALMS AND BEACH

MEXICO - MYSTERIES OF THE MAYANS
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P O RT LOT N I C Z Y P O Z N A Ń - Ł AW I C A

N A TA R G AC H TO U R S A LO N 2 0 2 2
W DNIACH 21-23 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU, NA TERENIE
MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH, ODBYŁA SIĘ KOLEJNA
EDYCJA TARGÓW TURYSTYCZNYCH – TOUR SALON. A JAKO ŻE JEST TO JEDNO
Z WIODĄCYCH WYDARZEŃ O TEMATYCE PODRÓŻNICZEJ, NIE MOGŁO NA
NICH ZABRAKNĄĆ TAKŻE PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA!
TEKST: MARTA NOWACKA ZDJĘCIA: BŁAŻEJ PATRYN

T

argi Tour Salon od lat stają się miejscem
inspiracji dla kilku tysięcy pasjonatów podróży, którzy poszukują nowych destynacji dla
swoich wypraw, zarówno tych wakacyjnych, jak
i weekendowych. Co roku, podczas trzech dni
targowych, można tu spotkać się ze znanymi
podróżnikami, posłuchać relacji z ich wojaży,
porozmawiać o wspólnych zainteresowaniach
i pasji do zwiedzania, a także wymienić się
doświadczeniami z innymi odwiedzającymi.
Prezentują się tu regiony turystyczne, miasta,
gminy i powiaty, organizatorzy wypraw, prze-

!

woźnicy oraz dostawcy usług turystycznych,
także zza granicy.
Lotnisko Ławica także miało tu swoje stoisko, zlokalizowane w pawilonie nr 6, blisko
sceny głównej. Pierwszego dnia targów, 21
października, odbył się briefing prasowy linii
lotniczej Ryanair i Portu Lotniczego, którego tematem przewodnim była zimowa siatka
połączeń, dostępna z Poznania, oraz plany na
przyszłość przewoźnika. Na scenie pojawili
się: Michał Kaczmarzyk – Prezes Buzz, linii
lotniczej wchodzącej w skład grupy Ryanair,

oraz Grzegorz Bykowski – Wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Spotkanie poprowadził Błażej Patryn – Rzecznik
Prasowy lotniska.
Linia lotnicza Ryanair przedstawiła jesienno-zimowy rozkład połączeń na sezon 22/23,
obejmujący ponad 115 lotów tygodniowo na
24 trasach, w tym 3 nowe destynacje: Kraków,
Sztokholm i Rzym. Dzięki tak szerokiej ofercie
mieszkańcy Wielkopolski mogą zaplanować
kolejny wyjazd do jednego z wielu dostępnych, ekscytujących miejsc w Europie.
Przedstawiciele Ławicy krótko omówili także sytuację post-pandemiczną branży lotniczej,
a w szczególności to, jak ten trudny czas wpływał na kondycję poznańskiego lotniska, które
w roku 2022 notuje bardzo dobre wyniki ilości
obsłużonych pasażerów, a według danych jednej z firm branżowych w sezonie wakacyjnym
było lotniskiem o najmniejszej ilości opóźnień
wśród wszystkich polskich portów lotniczych.
W ramach briefingu wśród publiczności rozlo-

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

LET'S LOOK AROUND

sowano też niespodziankę w postaci vouchera
na przelot linią lotniczą Ryanair w dwie strony,
w dowolnym kierunku. To nie lada gratka dla
każdego miłośnika wojaży!
Tradycyjnie, podczas pierwszego dnia targów, zostały przyznane również nagrody Acanthus Aureus. To wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane wystawcom przez Grupę MTP, jest
uznaniem dla najlepszego projektu stoiska,
które odzwierciedla strategię marketingową
firmy podczas targów. Laureatem tej edycji zostało także stoisko Portu Lotniczego
Poznań-Ławica!!!
IN ENGLISH

POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT AT
TOUR SALON 2022 FAIR
THE NEXT EDITION OF THE TOURISM
TRADE FAIR, TOUR SALON, TOOK PLACE
ON 21-23 OCTOBER 2022 AT POZNAŃ
INTERNATIONAL FAIR. AND AS IT IS ONE
OF THE LEADING EVENTS FOR TRAVEL
INDUSTRY, POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT
HAD TO BE THERE AS WELL!
The Tour Salon trade fair for many years has become a place of inspiration for several thousand
travel enthusiasts looking for new destinations
for their trips, both holiday and weekend getaways. Every year, during the three days of the
fair, visitors can meet famous travellers, listen
to accounts of their journeys, talk about their

common interests and passion for sightseeing,
and exchange experiences with other visitors.
Tourist regions, cities, municipalities and counties, tour operators, carriers and tourism service
providers, including those from abroad, will be
represented here.
Poznań-Ławica Airport also had its stand
here, located in Hall 6, close to the main stage.
On the first day of the fair, 21 October, a press
briefing was held by the airline Ryanair and
the Airport, which focused on the winter net-

work of connections available from Poznań
and the carrier's future plans. On stage were:
Michał Kaczmarzyk – President of Buzz, an airline that is part of the Ryanair group, and Grzegorz Bykowski – Vice President of the Management Board of Poznań-Ławica Airport. The
meeting was chaired by Błażej Patryn – the
Spokesperson for the airport.
Airline Ryanair has announced its autumn/winter schedule for 22/23, with more
than 115 flights a week on 24 routes, including
three new destinations: Kraków, Stockholm
and Rome. With such a wide range of offers,
residents of the Greater Poland region can plan
their next trip to one of the many exciting destinations available in Europe.
Representatives of Poznań-Ławica Airport
also briefly discussed the post-pandemic situation of the aviation industry, and in particular
how this difficult time was affecting the condition of Poznań Airport, which in 2022 records
very good results in the number of passengers
handled and, according to one industry company, was the airport with the lowest number
of delays among all Polish airports during the
holiday season. As part of the briefing, a surprise prize was also drawn among the audience
in the form of a voucher for a Ryanair roundtrip flight to a destination of choice. This is
a real treat for any travel enthusiast!
Traditionally, the Acanthus Aureus awards
were also presented on the first day of the
fair. This unique distinction, awarded to exhibitors by the MTP Group, recognises the
best stand design that reflects the company's marketing strategy at the fair. The
winner of this edition was also the stand of
Poznań-Ławica Airport!!!

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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DOMINIKANA

SŁOŃCE, PALMY I PLAŻA
8 LISTOPADA WYRUSZY PO LETNIEJ PRZERWIE DŁUGO OCZEKIWANY WAKACYJNY CZARTER OD RAINBOW. Z PORTU
LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA DOSTĘPNE BĘDZIE BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z LOTNISKIEM W PUERTO PLATA NA
DOMINIKANIE. SPRAGNIENI SŁONECZNEGO WYPOCZYNKU W SŁOTNE I ZIMOWE DNI MOGĄ JUŻ PAKOWAĆ BAGAŻE.
TEKST: BEATA NOWAK ZDJĘCIA: UNSPLASH.COM

C

zy może być coś wspanialszego niż w urlop
w tropikach w czasie, gdy u nas dni stają się
krótkie i słotne, szare niebo zasnute jest chmurami, a wskazania termometrów oscylują w granicach 0°C?
Wychodzimy z domu i po kilkunastu lub
kilkudziesięciu minutach podjeżdżamy pod
terminal odlotów Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Jeszcze tylko wygodnie parkujemy
auto na wybranym parkingu i wakacje stają
otworem! Czas na odprawę szybko mija,
a jeżeli skorzystamy z opisanych w tym
wydaniu udogodnień, spędzimy go jeszcze
bardziej komfortowo. Jeszcze tylko kilka
drobiazgów kupionych w strefie bezcłowej
i witaj przygodo!
Na płycie lotniska stoi Boeing 787 Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT. To jeden
z najnowocześniejszych statków powietrznych współczesnego lotnictwa cywilnego. Na

!

jego pokładzie już sam lot jest przyjemnością.
Większe okna, przyjazny system wentylacji,
wyciszone kabiny i multimedia – to tylko
niektóre z jego licznych zalet. Ale najważniejsze jest to, że już niedługo wylądujemy wśród
palm, a ciepłe, wilgotne powietrze tropików
zaskoczy nas od samego wejścia do terminalu
przylotów Portu Lotniczego Gregorio Luperón (POP). To międzynarodowe lotnisko położone jest w mieście Sosúa, niedaleko kurortu
Puerto Plata.
Zanim to jednak nastąpi, czeka nas jeszcze lot na zachodnią półkulę, przez Atlantyk, bo Dominikana, a właściwie Republika
Dominikańska, jest drugim co do wielkości
państwem wyspiarskim w obrębie Karaibów.
Zajmuje prawie 2/3 wyspy Haiti, położonej
w zachodniej części Morza Karaibskiego, na
pograniczu Oceanu Atlantyckiego. Pozostałą
część wyspy zajmuje państwo Haiti.

Wyspę odkrył Krzysztof Kolumb podczas
swojej pierwszej wyprawy w 1492 roku. Tak się
nią zachwycił, że założył na niej główną kwaterę i nazwał Hispaniolą. W 1697 roku zmieniono
nazwę na Santo Domingo, pod którą była znana do początków XX wieku. Dzisiaj państwo
Dominikana jest jedną z najbardziej znanych
destynacji turystycznych. Ma wszystko, czego potrzeba do udanego wypoczynku – dobrą
infrastrukturę hotelową i równie bogatą ofertę
aktywności nadmorskich.
Piasek na dominikańskiej plaży ma wręcz
legendarną biel i delikatność, a bryza znad
Atlantyku niweluje poczucie gorącego tropiku.
Chętni dawnych klimatów znajdą je w zachowanych zabudowaniach kolonialnych, jednak nie
one są największym magnesem. Są nimi wartości przyrodnicze – kwiaty, kwitnące krzewy
i palmy. Turystyka jest tu traktowana poważnie,
bo daje pracę wielu mieszkańcom, zatem o wła-

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

ściwy serwis też nie powinniśmy się martwić
– jest zapewniony.
Ciepło, słońce i świeże owoce, zwłaszcza
serwowane pod błękitnym niebem, a także te
frutti di mare, nastrajają nas coraz bardziej
leniwie i euforycznie. Ale przecież po to się
jedzie właśnie zimą na Dominikanę!
IN ENGLISH

DOMINICAN REPUBLIC – SUN,
PALMS AND BEACH
ON 8 NOVEMBER, THE LONGAWAITED HOLIDAY CHARTER FROM
RAINBOW WILL BE RESTORED AFTER
THE SUMMER BREAK. A DIRECT
CONNECTION TO PUERTO PLATA
AIRPORT IN THE DOMINICAN REPUBLIC
WILL BE AVAILABLE FROM POZNAŃŁAWICA AIRPORT. THOSE LONGING
FOR A SUNNY HOLIDAY ON A COLD
WINTER'S DAY CAN ALREADY START
PACKING THEIR BAGS.
What could be more exciting than a holiday in
the tropics at a time when our days are short
and drab, the grey sky is covered in clouds and
the thermometers are hovering around 0°C?
We leave the house and after a while or so we
drive up to the Poznań-Ławica Airport departure terminal. All you have to do is park your car
comfortably in the car park of choice and your
holidays are within your reach! The check-in
time passes quickly, and if you make use of the
facilities featured in this issue, you will spend it
even more conveniently. Just a few more little
things to buy in the duty-free zone and off you go!
A LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner is standing on the tarmac. It is one of the
most modern aircraft in contemporary com-

mercial aviation. On its board, the flight itself
is sheer pleasure. Larger windows, a friendly
ventilation system, soundproofed cabins and
multimedia are just some of its many advantages. But most importantly, you will soon be
landing among palm trees and the warm, humid air of the tropics will surprise you from the
very moment you enter the arrivals terminal of
Gregorio Luperón Airport (POP). This international airport is located in the town of Sosúa,
near the resort of Puerto Plata.
But before that, there is still a flight to the
western hemisphere, across the Atlantic, be-

cause the Dominican Republic is the second
largest island state within the Caribbean. It
occupies almost two-thirds of the island of
Haiti, located in the western Caribbean Sea,
bordering the Atlantic Ocean. The rest of the
island is the State of Haiti.
The island was discovered by Christopher Columbus during his first expedition
in 1492. He was so impressed with it that he
established headquarters there and named it
Hispaniola. In 1697, the name was changed to
Santo Domingo, under which it was known
until the early 20th century. Today, the Dominican Republic is one of the most famous
tourist destinations. It has everything you
need for a successful holiday – a good hotel
infrastructure and an equally wide range of
seaside activities.
The sand on Dominican beaches is almost
legendary for its whiteness and softness, and
the Atlantic breeze soothes the feeling of the
hot tropics. Those keen on old-world vibes
will find them in the preserved colonial buildings, but they are not the biggest attraction.
They are the natural values – flowers, flowering shrubs and palm trees. Tourism is taken
seriously here, as it provides work for many
locals, so we should not worry about proper
service either – it is guaranteed.
The warmth, sunshine and fresh fruit, especially enjoyed under blue skies, as well as frutti
di mare, put us in an increasingly lazy and euphoric mood. But after all, that's exactly why
you go to the Dominican Republic in winter!

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.

!

64–65

LET'S LOOK AROUND

MEKSYK

TAJEMNICE MAJÓW

OD 9 LISTOPADA WZNAWIANE JEST POŁĄCZENIE CZARTEROWE Z PORTU
LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA (POZ) DO MEKSYKU, A DOKŁADNIE DO
POŁOŻONEGO NA PÓŁWYSPIE JUKATAN PORTU LOTNICZEGO CANCÚN
(CUN). LOT REALIZOWANY BĘDZIE SAMOLOTAMI POLSKICH LINII
LOTNICZYCH LOT – BOEING 787 DREAMLINER. JEST TO OFERTA BIUR
PODRÓŻY RAINBOW I TUI POLAND.
TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO ZDJĘCIA: UNSPLASH.COM

RIVIERA MAYA
To jeden z najpopularniejszych regionów wypoczynkowych nie tylko w Meksyku, lecz w całym basenie Morza Karaibskiego. Położony jest
w północno-zachodniej części wybrzeża Jukatanu. Słynie z pięknych plaż i ciepłej, morskiej
wody, chociaż – przyznajmy – w tej szerokości
geograficznej to raczej standard.
Największym magnesem jest oferta wypoczynkowa i liczne atrakcje. Cancún to największa miejscowość Riviery, dynamicznie rozwijające się miasto, z jednym z największych portów
lotniczych w Meksyku. Już pod koniec ubiegłego
stulecia zdetronizował inny meksykański kurort – słynne z pacyficznych plaż i fal Acapulco.

!

W Cancún jest wszystko czego potrzebuje
współczesny konsument produktów turystycznych – rozbudowane resorty hotelowe, centra
rozrywki i kompleksy gastronomiczno-handlowe. Osobom preferującym bardziej wyciszone
klimaty proponujemy drugą co do wielkości
miejscowość – Playa del Carmen, lub jeszcze
inne, mniejsze miasta. Wszystkie są położone
w pasie nadbrzeżnym i doskonale skomunikowane dwupasmową drogą z Cancún.

MAJOWIE
Meksyk ma turystycznie wiele do zaoferowania.
To kraj ze wspaniałą kulturą, folklorem, kuchnią
i historią, która w przypadku cywilizacji ludów

epoki prekolumbijskiej jest nadal wielką zagadką. Olmekowie, Toltekowie, Majowie, Aztekowie
– to tylko te najbardziej znane, które pozostawiły
po sobie wspaniałe artefakty oraz mnóstwo
tajemnic, rozbudzających fantazję nie tylko literatów i filmowców. Nieprzebrane bogactwa,
pomniki inżynierii lądowej i wspaniałe budownictwo, a także posiadana wiedza matematyczna
i astronomiczna – to wszystko ściąga co roku do
Meksyku tłumy turystów, chcących obejrzeć zabytki powstałe setki i tysiące lat temu.
Majowie zamieszkiwali Jukatan na długo
przed przybyciem hiszpańskich konkwistadorów. Początki ich państwowości sięgają ok. 500
roku p.n.e., a kultura nie została (w przeciwieństwie do Azteków), w znaczeniu dosłownym,
zniszczona przez Hiszpanów. Upadek państwa
Majów nastąpił wcześniej. Do dzisiaj naukowcy przytaczają różne hipotezy, szukając tego
przyczyny, bo trzeba pamiętać, że była to cywilizacja o bardzo wysokim poziomie wiedzy
w wielu dziedzinach.
Korzystając z pobytu na Rivierze Maya,
warto wybrać się do jednego lub kilku miejsc,
by poznać spuściznę tego starożytnego ludu.
Najbliżej jest Tulum. To jedyny zachowany port

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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Majów. W rezerwacie archeologicznym, który
przypomina wielki nadbrzeżny park, możemy
podziwiać ruiny świątyń i innych zabudowań
oraz przepiękne, morskie widoki, jakie rozciągają się z klifowego brzegu. Z pewnością rozpoznamy w nich motywy z folderów i przewodników po
Meksyku. Na wycieczkę do najbardziej znanego
Chitzen Itza najlepiej zarezerwować dwa dni
lub wyjechać bardzo wcześnie rano (co zresztą
proponują organizatorzy wycieczek fakultatywnych). Jednak warto podjąć ten wysiłek niewyspania, bo dawna stolica Majów jest jednym
z najlepiej zachowanych kompleksów dawnej
kultury w całym Meksyku.
IN ENGLISH

MEXICO – MYSTERIES OF T H E
M AYA N S
FROM 9 NOVEMBER, THE CHARTER
CONNECTION FROM POZNAŃ-ŁAWICA
AIRPORT (POZ) TO MEXICO, AND MORE
SPECIFICALLY TO CANCÚN AIRPORT
(CUN) ON THE YUCATAN PENINSULA,
WILL BE RESUMED. THE FLIGHT WILL
BE OPERATED BY LOT POLISH AIRLINES'
BOEING 787 DREAMLINER. IT IS AN
OFFER PROVIDED BY TRAVEL AGENCIES
RAINBOW AND TUI POLAND.

RIVIERA MAYA
This is one of the most popular holiday regions
not only in Mexico, but in the entire Caribbean
basin. It is located in the north-western part of
the Yucatán coast. It is famous for its beautiful
beaches and warm sea water, although – let's
admit it – in this latitude this is rather standard.
The greatest lure is the leisure offer and the
numerous attractions. Cancún is the Riviera's
largest resort, a rapidly growing city with one of

the largest airports in Mexico. It has already dethroned another Mexican resort at the end of the
last century – Acapulco, famous for its Pacific
beaches and waves.
Cancún has everything the modern consumer of tourism products may need – expansive hotel resorts, entertainment centres and
dining and shopping facilities. For those who
prefer a more hushed atmosphere, there is Playa
del Carmen, the second-largest resort, or other,
smaller towns. All of them are located in the
coastal strip and perfectly connected by a twolane road from Cancún.

THE MAYANS
Mexico has a lot to offer to tourists. It is a country with a wonderful culture, folklore, cuisine
and a history that is still a great mystery when

it comes to the civilisations of the tribes of the
pre-Columbian era. The Olmecs, the Toltecs,
the Mayans, the Aztecs – these are just the most
well-known ones, which have left behind magnificent artefacts and a wealth of mysteries that
spark the imagination of more than just writers
and filmmakers. Immense riches, monuments of
civil engineering and magnificent construction,
as well as their mathematical and astronomical
knowledge – all this attracts crowds of tourists to
Mexico every year, eager to see the monuments
created hundreds and thousands of years ago.
The Mayans inhabited the Yucatán long
before the arrival of the Spanish conquistadors. The origins of their statehood date
back to around 500 BC, and the culture was
not (unlike the Aztecs), in a literal sense, destroyed by the Spanish. The collapse of the
Mayan state occurred earlier. To this day,
scholars cite various hypotheses looking for
the cause of this, because it must be remembered that this was a civilisation with a very
high level of knowledge in many fields.
While enjoying your stay in the Riviera
Maya, it is worth going to one or more places to
learn about the legacy of this ancient people.
The closest is Tulum. It is the only preserved Mayan port. In the archaeological reserve, which
resembles a large coastal park, we can admire
the ruins of temples and other buildings and
the beautiful maritime views that stretch from
the cliff shore. We are sure to recognise the motifs in these from brochures and guidebooks on
Mexico. For a trip to the most famous Chitzen
Itza, it is best to book two days or leave very early in the morning (which is what the optional
tour operators suggest). However, the effort of
not getting enough sleep is worth it, as the former Mayan capital is one of the best-preserved
ancient cultural complexes in all of Mexico.

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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LECIMY SOBIE DO

KRAKOWA

OD KOŃCA PAŹDZIERNIKA CZAS PODRÓŻY Z POZNANIA DO KRAKOWA ZOSTAŁ ZREDUKOWANY DO
MINIMUM. Z PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA NA KRAKOWSKIE BALICE WYKONYWANE SĄ
3 REJSY TYGODNIOWO. REALIZUJE JE RYANAIR.
TEKST: BEATA NOWAK

J

edziemy sobie do Krakowa, ty też jedź, a jeśli jesteś niegotowa to się spiesz – słowa tej piosenki-zabawy zna chyba każdy obecny (lub były) przedszkolak. Jednak dotarcie
z Poznania do stolicy Małopolski nie zawsze jest tak proste,
jak w dziecięcej wyliczance, a na pewno nie szybkie. Kilkaset
kilometrów można pokonać pociągiem – nie zawsze z miejscówką i nie zawsze punktualnie, samochodem – wliczając
przewidywane i nieprzewidywane autostradowe korki, lub
samolotem z przesiadką w Warszawie. Tak czy inaczej, musieliśmy do tej pory poświęcić na to kilka godzin. W przypadku
jednodniowego wyjazdu biznesowego wiązało się to zawsze

!

z męczącą podróżą. Także wyjazdy weekendowe nie miały
większego sensu – trasa w obie strony zajmowała praktycznie jeden dzień. Paradoksalnie, w lepszej sytuacji byli turyści
z wielu miast europejskich, którzy w dużo szybszym czasie
i komforcie mogli znaleźć się pod Wawelem.
Obecnie problem ten możemy odłożyć do lamusa.
Ryanair 30 października uruchomił trzy połączenia w tygodniu między poznańską Ławicą (POZ) a krakowskimi
Balicami (KRK). Rozkład lotów jest szczególnie atrakcyjny dla
turystów i pozwala na wygodne zaplanowanie mniej lub bardziej wydłużony weekend w tym pięknym mieście.

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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CO ROBIĆ PRZEZ WEEKEND
W KRAKOWIE?
Gdyby nie było Rzymu, Kraków byłby Rzymem – napisał pod koniec XVI wieku przebywający w ówczesnej Polsce włoski duchowny,
Giovanni Paolo Mucante. Przyjmując to za
wskazówkę, można podobnie jak w Wiecznym
Mieście, zaplanować zwiedzanie według określonego klucza tematycznego. Są szlaki, jak
chociażby królewski, opisane w prawie każdym przewodniku czy blogu podróżniczym.
Podobnie jest ze szlakiem żydowskim czy papieskim – to absolutne abc zwiedzania.
Można też jednak poświęcić chwilę na poszperanie w Internecie (lub w bibliotece) i wyruszyć według własnego pomysłu. Podpowiadamy
kilka wątków (w poprzednim numerze pisaliśmy
o szlaku kopców). Szlak gotycki, renesansowy
czy barokowy, szlak wolności (począwszy od
twierdzy konfederatów barskich w opactwie
w Tyńcu), szlak malarski – nie tylko galerie i słynna kolekcja Czartoryskich, ale też Dom Matejki
i polichromie Wyspiańskiego, szlak dawnego
przemysłu, szlak teatralny i muzyczny, szlak fortów (miłośnicy fortów poznańskich będą mogli
skonfrontować je z twierdzami CK Mości), szlak
relikwii i polskich świętych, szlak bohaterów
narodowych i pochówków słynnych Polaków…
Wreszcie szlak kulinarny, bo przecież Kraków
już za Kazimierza Wielkiego był na ustach prawie
całej kulinarnej Europy. We wrześniu 1364 roku
nasz król przygotował spotkanie monarchów –
taki średniowieczny szczyt polityczny. Przybyłych ugościł na przygotowanej przez radę miasta
i krakowskiego mieszczanina, Mikołaja Wierzynka, uczcie. Tradycja dobrego jedzenia w klimatycznych miejscach obowiązuje do dziś.

we have had to spend several hours travelling.
For a one-day business trip, it always involved
a tiring journey. Also, weekend trips did not
make much sense – a round trip took practically
one day. Paradoxically, tourists from many European cities were in a better situation, as they
could reach Wawel Castle in a much quicker
time and in more comfortable conditions.
We can now put this problem behind us.
On 30 October, Ryanair launched three flights
a week between Poznań Ławica (POZ) and
Kraków Balice (KRK). The flight timetable is
particularly attractive for tourists and makes
it convenient to plan a more or less extended
weekend in this beautiful city.

The same goes for the Jewish Trail or the Papal
Trail – the absolute must of sightseeing.
However, you can also take a moment to look
online (or in the library) and set out according
to your own ideas. We suggest a few plots (in the
previous issue we wrote about the Mound Trail).
A gothic, renaissance or baroque trail, a trail of
liberty (starting with the fortress of the Confederates of Bar in the Abbey in Tyniec), a painting
trail – not only the galleries and the famous
Czartoryski collection, but also Matejko's House
and Wyspiański's polychrome paintings, a trail
of old industry, a theatre and music trail, a trail
of forts (lovers of Poznań forts will be able to confront them with the forts of the Imperial Household), a trail of relics and Polish saints, a trail of
national heroes and burials of famous Poles...
Last but not least, a culinary trail, as Krakow
was already on the lips of almost all culinary
Europe during the reign of Casimir the Great.
In September 1364, our king prepared a meeting
of monarchs – a kind of medieval political summit. He hosted his guests at a feast prepared by
the city council and the Cracovian townsman
Mikołaj Wierzynek. The tradition of good food
in atmospheric locations continues to this day.

WHAT TO DO IN KRAKÓW AT
THE WEEKEND?
If there were no Rome, Kraków would be
Rome, wrote Giovanni Paolo Mucante, an Italian clergyman residing in Poland at the time,
towards the end of the 16th century. Taking this
as a guide, it is possible, as in the Eternal City,
to plan a visit according to a specific theme key.
There are routes, such as the Royal Route, described in almost every guidebook or travel blog.

Dzień tygodnia
Day of the week

Odloty

Departures

POZ

POZ

KRK

Czwartek

20:55

21:55

22:20

23:20

Sobota

07:20

08:50

05:55

06:55

Niedziela

21:40

22:55

20:15

21:15

Saturday
Sunday

WE ARE FLYING TO KRAKÓW

Arrivals

KRK

Thursday

IN ENGLISH

Przyloty

We're going to Kraków and so are you, and if
you're not ready then hurry up. – the words of
this nursery play-song are probably known to
every current (or former) pre-schooler. However, getting from Poznań to the capital of the Lesser Poland region is not always as easy as in the
children's nursery rhyme, and certainly not as
quick. Several hundred kilometres can be travelled by train – not always with a seat and not always on time, by car – including predictable and
unpredictable motorway jams, or by plane with
a change of plane in Warsaw. Either way, so far

Fot. 123rf.com

FROM THE END OF OCTOBER, TRAVEL
TIME FROM POZNAŃ TO KRAKÓW
HAS BEEN REDUCED TO A MINIMUM.
THREE FLIGHTS A WEEK ARE
PERFORMED FROM POZNAŃ-ŁAWICA
AIRPORT TO KRAKÓW BALICE. THEY
ARE OPERATED BY RYANAIR.

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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L EĆ JAK VIP

NOWA USŁUGA DL A PASAŻERÓW
P OZNAŃSKIEGO LOTNISK A
JUŻ OD 1 WRZEŚNIA 2022 ROKU PORT LOTNICZY POZNAŃŁAWICA ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z NOWEJ USŁUGI
VIP GATE. DZIĘKI OFEROWANYM UDOGODNIENIOM CZAS
SPĘDZONY W OCZEKIWANIU NA ODPRAWĘ MINIE JESZCZE
SZYBCIEJ I BARDZIEJ KOMFORTOWO!
TEKST: MARTA NOWACKA
ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA

S

trefa VIP Gate znajduje się w terminalu VIP – po prawej
stronie hali Odlotów (od strony „żółtej walizki”). Dzięki
nowej usłudze, dostępnej codziennie w godzinach 4.00-20.00,
każdy pasażer może szybko i wygodnie skorzystać z przyspieszonej odprawy, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć konieczności oczekiwania w kolejce do stanowisk kontroli bezpieczeństwa.

!

Uwaga! Kontrola bezpieczeństwa w ramach usługi
VIP Gate obejmuje jedynie bagaż podręczny. Bagaż rejestrowany należy odprawić w hali check-in.
VIP Gate, oprócz sprawnego przejścia wymaganych
przed wylotem procedur, umożliwia podróżnym także wejście do Salonu BEL (Business Executive Lounge) i skorzystanie z oferowanych w nim udogodnień.

ZASADY KORZYSTANIA Z VIP GATE
• Odpłatnie – dla wszystkich pasażerów, którzy wykupią usługę.
Jednorazowa opłata w wysokości 109,00 PLN za 1 osobę pobierana jest w recepcji Salonu BEL, bezpośrednio po skorzystaniu
z usługi VIP Gate. Usługę należy zrealizować w dniu jej zakupu.
• Bezpłatnie dla:
- pasażerów lecących klasą business – liniami PLL LOT,
Lufthansa i KLM,
- pasażerów posiadających złote karty lojalnościowe wydane przez linie lotnicze będące członkiem Star Alliance

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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(PLL LOT, Lufthansa) lub Sky Team (KLM)
– wraz z jedną osobą towarzyszącą,
- posiadaczy Kart Członkowskich wystawionych przez Port Lotniczy Poznań-Ławica.

SZYBK A ŚCIEŻK A DO
SALONU BEL
Komfort, spokój oraz chwila relaksu przed
podróżą mają ogromne, często wręcz bezcenne znaczenie, dlatego pasażerowie, odlatujący z poznańskiego lotniska Ławica,
mają dostęp do Salonu Business Executive
Lounge. Wśród dodatkowych udogodnień,
oferowanych w ramach opłaty za VIP Gate
lub też całkowicie bezpłatnie, podróżnym
przysługują takie usługi, jak:
• rejestracja pasażerów w recepcji Salonu
przez jego personel,
• możliwość skorzystania z samoobsługowego barku, wyposażonego w szeroki wybór
napojów zimnych, gorących, alkoholowych
oraz słodkich i słonych przekąsek,
• możliwość skorzystania z wydzielonej stre-

fy przeznaczonej do pracy z komputerem, wyposażonej w stanowiska z dostępem do Internetu,
• dostęp do polskiej i zagranicznej prasy
oraz informacji audiowizualnej o planie lotów,
• pomoc personelu posługującego się językiem angielskim.
Zapraszamy wszystkich pasażerów do korzystania z nowej usługi VIP Gate. Dzięki niej można
również zyskać cenny czas, aby dłużej cieszyć
się bezcłowymi zakupami przed wylotem!
IN ENGLISH

FLY LIKE A VIP – NEW SERVICE FOR
PASSENGERS AT POZNAŃ AIRPORT
FROM 1 SEPTEMBER 2022, POZNAŃŁAWICA AIRPORT INVITES YOU TO USE
THE NEW VIP GATE SERVICE. WITH THE
AMENITIES ON OFFER, THE TIME SPENT
WAITING FOR CHECK-IN WILL PASS EVEN
MORE QUICKLY AND COMFORTABLY!

The VIP Gate area is located in the VIP terminal – to the right of the Departures hall
(from the "yellow suitcase" side). Thanks
to this new service, available every day between 4.00 a.m. and 8.00 p.m., every passenger can use the fast-track check-in service in a fast and convenient manner, which
saves time and you do not have to queue at
the security check.
Please note that security checks for the
VIP Gate service only include hand luggage.
Registered baggage must be checked in at
the check-in hall.
The VIP Gate, in addition to providing
a smooth transition through the pre-departure
procedures, also allows travellers to enter the
BEL (Business Executive Lounge) and make
use of the facilities offered there.

TERMS OF USE FOR THE VIP
GATE
• Paid – for all passengers who purchase
the service.
A one-time fee of PLN 109.00 per person is collected at the reception of the BEL, immediately after using the VIP Gate service. The service
must be redeemed on the day of purchase.
• Free of charge for:
- passengers flying business class – with PLL
LOT, Lufthansa and KLM airlines,
- passengers holding a Gold Loyalty Card issued by a Star Alliance member airline (PLL
LOT, Lufthansa) or Sky Team (KLM) – together with one other accompanying person,
- holders of Membership Cards issued by
Poznań-Ławica Airport.

FAST TRACK TO THE BEL
Comfort, peace and quiet and a moment of
relaxation before a journey are of great, often
priceless importance, which is why passengers
departing from Poznań-Ławica Airport have access to the Business Executive Lounge. Among
the additional facilities, offered either as part of
the VIP Gate fee or completely free of charge,
travellers are entitled to such services as:
• registration of passengers at the reception desk of the Lounge by its staff,
• the possibility of using a self-service bar
with a wide selection of cold, hot and alcoholic
drinks as well as sweet and salty snacks,
• the possibility of using a separate area
dedicated to work at a computer with workstations and Internet access,
• access to Polish and foreign press and audio-visual information on the flight schedule,
• assistance of English-speaking staff.
We would like to invite all passengers to use
the new VIP Gate service. It also gives you
valuable time to enjoy duty-free shopping
for longer before your flight!

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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POZNAŃ ZAPRASZA
PAŹDZIERNIK / LISTOPAD
wszystkich na Dni Świętomarcińskie, realizowane na placu Kolegiackim, Wolnym Dziedzińcu
Urzędu Miasta, w Parku Chopina oraz Centrum
Kultury ZAMEK.
Najważniejszą ideą wydarzenia jest promowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu,
polegającego na dbaniu o słabszych i potrzebujących pomocy. Poznański sposób obchodów
Święta Niepodległości jest bowiem wyjątkowy.
W tym roku głównymi tematami działań, z naturalnych powodów, będą solidarność i wsparcie dla uciekających przed wojną mieszkańców
Ukrainy. W programie: Kiermasz Świętomarciński, plenerowe koncerty, prezentacje aktywistów oraz wydarzenia performatywne.

WARTO ZOBACZYĆ!

Wiele / Niewiele – dwie drogi myślenia
w projektowaniu graficznym

26. MIĘDZY NARODOW Y
FESTIWAL FILMÓW
DOKUMENTALNYCH
OFF CINEMA
18-23.10.2022 | Kino Pałacowe CK Zamek
Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA jest jednym z najważniejszych wydarzeń na
mapie kulturalnej Polski w dziedzinie kina dokumentalnego. To kompleksowy przegląd jego
współczesnej kondycji, który za pomocą ruchomych obrazów z największą i najszczerszą uwagą
opowiada o otaczającym nas świecie.
8 sekcji tematycznych, 50 pełnometrażowych filmów dokumentalnych, po raz 26. w Poznaniu. W nowej formule Festiwalu organizatorzy wyszli z oglądania filmów online i skupili się
w całości na OFFie, przede wszystkim na sytuacji
za wschodnią granicą, w kluczowej – dla tegorocznej edycji – sekcji „Bardzo Bliski Wschód”.
Więcej info: https://offcinema.ckzamek.pl/

Co w plakatach jest bardziej interesujące – minimalistyczna forma, oparta na wyraźnym
symbolu, czy kipiąca bogactwem kompozycja?
Wystawa obiektów z kolekcji Galerii Plakatu
i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu
podąża tropem porównania przeciwstawnych
kompozycji, opartych na celowym zagęszczeniu detalu, z tymi o minimalistycznym charakterze. Wśród prezentowanych prac znajdują się

m.in. te z nurtu o nasilonej ekspresji malarskiej
i swoistej nonszalancji graficznej polskiej szkoły
plakatu, silnie oddziałujące na odbiorcę plakaty
psychodeliczne drugiej połowy lat 60. XX w. czy
przykłady reprezentujące różnorodne stylistyki
współczesnego projektowania szwajcarskiego.
Wystawę w Muzeum Sztuk Użytkowych
w Zamku Królewskim w Poznaniu można oglądać do 15 stycznia 2023 r.
IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES
OCTOBER / NOVEMBER

26TH INTERNATIONAL
DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
OFF CINEMA
18-23.10.2022 | Kino Pałacowe CK Zamek
The International Documentary Film Festival OFF CINEMA is one of the most important
events on the cultural map of Poland in terms
of documentary cinema. It is a comprehensive overview of its contemporary standing,
which by means of moving pictures with the
greatest and utmost sincerity comments on
the world around us.
8 theme sections, 50 full-length documentaries, for the 26th time in Poznań. In the new fes-

DNI ŚWIĘTOMARCIŃSKIE
11.11.2022 | przestrzeń miasta
Przez wiele lat 11 listopada wyprawiane były
huczne Imieniny Ulicy Święty Marcin, na które
przybywało tysiące gości, wspólnie bawiąc się
na tej największej w mieście „domówce”. W tym
roku, z powodu trwającego od kilku miesięcy remontu śródmieścia, organizatorzy podjęli decyzję o ich jednorazowym odwołaniu, zapraszając

Jan Sawka (1946-2012), Opus film, sitodruk barwny
Jan Sawka (1946-2012), Opus film, colour silkscreen printing
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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tival formula, the organisers have stepped away
from watching films online and focused entirely
on OFF, above all on the situation beyond the
eastern border in the "Very Middle East" section,
which is crucial for this year's edition.
More information: https://offcinema.ckzamek.pl/

ST. MARTIN'S DAYS
11.11.2022 | city space
For many years, 11 November has seen the
pompous St. Martin's Name Day celebrations,
with thousands of visitors gathering together
to enjoy the city's biggest 'house party'. This
year, due to the renovation of the city centre,
which has been underway for several months,
the organisers decided to cancel it for one time,
inviting everyone to the Saint Martin's Days,
which will be held on Kolegiacki Square, the
City Hall's Free Courtyard, Chopin Park and
the ZAMEK Culture Centre.
The main idea behind the event is to promote attitudes of modern patriotism, which
involves caring for the more vulnerable and
those in need of help. Indeed, Poznań's way of
celebrating Independence Day is unique. This
year, the main themes of the activities, for nat-

ural reasons, will be solidarity and support for
the people of Ukraine fleeing from war. On the
agenda: St. Martin's Fair, open-air concerts,
activist presentations and performative events.

WORTH SEEING!

Many / Few – Two ways of thinking in
graphic design

What is more interesting in posters – a minimalist form based on a clear symbol or a rich
composition? The exhibition of objects from
the collection of the Poster and Design Gallery of the National Museum in Poznań follows the trail of comparing contrasting compositions based on a deliberate concentration
of detail, with those of a minimalist nature.
Among the works on display there are those
from the trend of intensified painterly expression and a peculiar graphic nonchalance
of the Polish poster school, the strongly affecting psychedelic posters of the second half
of the 1960s or examples representing the
diverse styles of contemporary Swiss design.
The exhibition at the Museum of Applied
Arts in the Royal Castle in Poznań can be seen
until 15 January 2023.

Per Arnoldi (1941), Pierre Gagnaire Restaurant,
1988, sitodruk barwny
Per Arnoldi (1941), Pierre Gagnaire Restaurant,
1988, colour silkscreen printing

UWAGA: ARCYDZIEŁO!
ATTENTION: A MASTERPIECE!
Dzieło utrzymane jest w typowej dla kolorów jesieni palecie brązów,
co nadaje mu specyficzny, nostalgiczny nastrój, ukazuje zależność wsi od
natury, ale jednocześnie połączenie nią. Obraz jest częścią ekspozycji
stałej Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
IN ENGLISH
JÓZEF CHEŁMOŃSKI, PLOUGHING, 1896
OIL ON CANVAS, OWNED BY THE RACZYŃSKI FOUNDATION AT THE NATIONAL
MUSEUM IN POZNAŃ

JÓZEF CHEŁMOŃSKI, ORKA, 1896
OLEJ NA PŁÓTNIE, WŁ. FUNDACJA IM. RACZYŃSKICH PRZY MUZEUM NARODOWYM
W POZNANIU

Pośród sennego, majaczącego w porannych blaskach otoczenia,
ukazana jest wyjątkowo dynamiczna scena, którą widz może wręcz
poczuć i usłyszeć. Orkę Chełmoński namalował mieszkając w Kuklówce. Nie była to jednak uchwycona chwila pracy na roli, lecz plenerowa
„produkcja” – przemyślana kompozycja, mająca pokazać istotę polskiej wsi. Opis przygotowań można odnaleźć we wspomnieniach Pii
Górskiej. Artysta wybrał dwa chude woły, zamówił modela, ubrał
go w długą koszulę, przepasał skórzanym pasem i powędrował ze
sztalugami i płótnem w pole.

In the midst of the sleepy surroundings, looming in the morning light, an
exceptionally dynamic scene is depicted, which the viewer can even feel
and hear. Chełmoński painted Ploughing when he was living in Kuklówka. However, it was not a captured moment of work on the land, but an
open-air 'production' – a well-thought-out composition intended to show
the essence of the Polish countryside. A description of the preparations
can be found in Pia Górska's memoirs. The artist chose two lean oxen,
ordered a model, dressed him in a long shirt, girded him with a leather belt and went into the field with an easel and canvas.
The work is rendered in a palette of browns, typical of the colours
of autumn, which gives it a specific, nostalgic mood, showing the village's dependence on nature, but at the same time its connection to
it. The painting is part of the permanent exhibition of the Gallery of
Polish Painting at the National Museum in Poznań.
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LET'S LOOK AROUND

ZŁOTA HINA MAEDA – ZNAMY WYNIKI
16. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO
IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
W NOCY Z 20. NA 21. PAŹDZIERNIKA BR. POZNALIŚMY ZWYCIĘŻCZYNIĘ
16. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO W POZNANIU. ZOSTAŁA NIĄ HINA MAEDA,
20-LATKA REPREZENTUJĄCA JAPONIĘ. DRUGIE MIEJSCE ZAJĘŁA
MERUERT KARMENOVA, 29-LATKA POCHODZĄCA Z KAZACHSTANU,
A TRZECIE – 21-LETNI QINGZHU WENG Z CHIN.
TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA
ZDJĘCIA: FRESH FRAME / TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. H. WIENIAWSKIEGO

J

esteśmy przekonani, że poniesiecie
w świat piękno muzyki Wieniawskiego
i rozsławicie polską kulturę i nasze miasto.
W 1854 roku Henryk Wieniawski podarował
stolicy Wielkopolski «Souvenir de Posen» –
myślę, że każdy z was zapisał w tych dniach
swoje pozdrowienie z Poznania – takie słowa skierowała Prezes Towarzystwa Muzycznego
im. Henryka Wieniawskiego, Alina Kurczewska,
do laureatów Konkursu.
Jury przyznało także trzy równorzędne
wyróżnienia. Otrzymali je pozostali finaliści: reprezentująca trzy kraje – Japonię,
Singapur i Stany Zjednoczone – skrzypaczka Hana Chang, oraz wioliniści koreańscy:
Jane Hyeonjin Cho i Dayoon You.
Pula nagród w Konkursie wynosiła 115 tysięcy euro, z czego 50 tysięcy otrzymała laureatka
pierwszego miejsca, 30 tysięcy – laureatka drugiego miejsca oraz 20 tysięcy – laureat trzeciego
miejsca. Wyróżnienia wynoszą 5 tysięcy euro.
W Konkursie przyznane zostały także nagrody specjalne i pozaregulaminowe, w tym trasa
koncertowa dla laureatów konkursu, obejmująca 60 koncertów w 20 krajach 5 kontynentów.
Konkurs organizowany jest we współpracy
z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie dofinansowano ze środków
budżetowych Miasta Poznania oraz Samorządu
Województwa Wielkopolskiego.
IN ENGLISH

GOLDEN HINA MAEDA – WE
KNOW THE RESULTS OF THE
16TH INTERNATIONAL HENRYK
WIENIAWSKI VIOLIN COMPETITION

ON THE NIGHT OF 20-21 OCTOBER,
THE WINNER OF THE 16TH HENRYK
WIENIAWSKI INTERNATIONAL VIOLIN
COMPETITION IN POZNAŃ WAS
ANNOUNCED. THE WINNER WAS
HINA MAEDA, A 20-YEAR-OLD PIANIST
FROM JAPAN. SECOND PLACE WENT TO
MERUERT KARMENOVA, A 29-YEAROLD FROM KAZAKHSTAN, AND THIRD
WAS AWARDED TO 21-YEAR-OLD
QINGZHU WENG FROM CHINA.
We are convinced that you will carry the beauty of Wieniawski's music into the world and
make Polish culture and our city famous. In
1854, Henryk Wieniawski presented the capital of the Greater Poland region with a "Souvenir de Posen" – I think that each of you has
written down his greeting from Poznań, these
were the words addressed by the President of
the Henryk Wieniawski Musical Society, Alina
Kurczewska, to the winners of the Competition.

The jury also awarded three equivalent
honourable mentions. These were awarded to
the other finalists: violinist Hana Chang, representing three countries – Japan, Singapore
and the United States – and Korean cellists
Jane Hyeonjin Cho and Dayoon You.
The prize pool for the Competition was
€115,000, of which €50,000 went to the first
place winner, €30,000 to the second place
winner and €20,000 to the third place winner. The honourable mentions are €5,000.
The Competition also features special and
non-statutory prizes, including a concert tour
for the winners of the Competition, comprising 60 concerts in 20 countries on 5 continents.
The Competition is organised in cooperation with the National Institute of Music and
Dance from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage. The event is co-financed from the budgetary funds of the City
of Poznań and the Greater Poland Voivodeship Authority.

SPOTTERZY
SPOTTERS

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

Boeing 737-800 Ryanair, fot./photo: Adam Stopa (Poznań Airport Spotters)

Embraer E175STD, KLM Cityhopper, fot./photo: Adam Stopa (Poznań Airport Spotters)

Airbus A320-251N Sky Express SX-TEC, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)
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ARE REQUESTED TO MONITOR
www.ryanair.com
THE
CURRENT
SANITARY
REQUIREMENTS
IN
A
GIVEN
COUNTRY
ON
AN
ONGOING BASIS.
Londyn Luton (LTN) / London Luton

Warszawa (WAW) / Warsaw

!

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)

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

(TFS)
(TFS)

(AGA)
(AGA)

(PMI)
(PMI)

(DBV)
(DBV)

(TGD)

(MAH)
(MAH)

(TIA)
(TIA)

(OLB)
(OLB)

(NBA)
(NBA)

(DJE)
(DJE)

)
OP

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

(TIV)
(TIV)
(TGD)

(CTA)
(CTA)

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

(CHQ)
(CHQ)

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

(SLL)
(SLL)

(P

(RKT)
(RKT)

(FNC)

(SSH)
(SSH)

)
N

(HRG)
(HRG)

U
(C

(FUE)

(TFS)

(AYT)
(RMF)
(RMF)

(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.
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Kefalonia
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:
ALBANIA/ALBANIA
ALBANIA:

PORTUGAL
CHARTERS
DESTINATI
CHARTERS DESTINATIONS
Funchal (FNC)

Tirana (TIA)
Tirana (TIA)

Korfu (CFU)
Korfu (CFU)

PORTUGAL

Funchal (FNC)
POŁĄCZENIA
CHAR
POŁĄCZENIA CHARTEROWE
Faro (FAO)
Faro (FAO)

BUŁGARIA/
:
BUŁGARIA/BULGARIA
BULGARIA:

Kos (KGS)
Kos (KGS)

Rodos
(RHO)ALBANIA:
ALBANIA/
Kefalonia (HER
CHARTERS
DESTINATI
Rodos
(RHO)
CHARTERS DESTINATIONS
Kefalonia (HER)
PORTUGALIA/
TUNEZJA/
:
TUNEZJA/TUNISIA
TUNISIA:

Burgas (BOJ)

Burgas (BOJ)
ALBANIA/
ALBANIA:

PORTUGAL:
Saloniki
(SKG)
Tirana
(TIA)
Korfu (CFU)
Saloniki
(SKG)
Korfu (CFU)
Djerba (DJE)
Djerba (DJE)
Funchal
CHORWACJA/
CROATIA:
Zakintos
(ZTH)BULGARIA:
BUŁGARIA/
Kos(FNC)
(KGS)(HER
CHORWACJA/
CROATIA:
Zakintos
(ZTH)
ALBANIA/
ALBANIA:
Kefalonia
BUŁGARIA/
BULGARIA
:
Kos
(KGS)
Monastry (MIR)
ALBANIA/ALBANIA:
Kefalonia (HER)
PORTUGALIA/
Monastry (MIR)
Faro (FAO)
Dubrownik (DBV)
HISZPANIA/
SPAIN:
PORTUGAL
: (CFU)
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
SPAIN
:
Tirana
(TIA)
Korfu
POŁĄCZENIA
CHARTEROWE
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
TURCJA/
TURKEY
::
Tirana (TIA)
Korfu (CFU)
TURCJA/TURKEY
TUNEZJA/
TUNISIA
:
CYPR/
::
Barcelona
(BCN)
WCYPRUS
SEZONIE
JESIEŃ/ZIMA
Funchal
(FNC)(SKG)
Warna2022/2023
(VAR)
Saloniki
CYPR/
CYPRUS
Barcelona
(BCN)
BUŁGARIA/
BULGARIA:
Kos
(KGS)
Warna
(VAR)
Saloniki
(SKG)
(AYT)
BUŁGARIA/
BULGARIA:
Kos
(KGS) / WINTER 2022 / 2023 Antalya
Antalya (AYT)
CHARTERS
DESTINATIONS
FOR SEASON
AUTUMN
A/ALBANIA:
Kefalonia
PORTUGALIA/
Djerba
(DJE)
Paphos
(PFO) (HER)
Girona
(GRO)
Faro (FAO)
CHORWACJA/
CROATIA:
Zakintos
(ZTH
Paphos (PFO)
Girona
(GRO)
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
PORTUGAL
:
CHORWACJA/
CROATIA
Zakintos
(ZTH)
Bodrum (BJV)
ALBANIA/
ALBANIA
: :
Kefalonia
(HER)
PORTUGALIA/
Burgas (BOJ)
Rodos (RHO)
Bodrum (BJV)
(TIA)
Korfu (CFU)
Monastry
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
PORTUGAL
:(MIR) :SP
TUNEZJA/
TUNISIA
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Warna
(VAR)
Saloniki (SKG)
Funchal
(FNC)
ALBANIA/
ALBANIA
:
Dubrownik
(DBV)
Kefalonia
(HER)
HISZPANIA/
SPAIN
:
PORTUGALIA/
MONTENEGRO
:
Izmir
(ADB)
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
Warna
(VAR) :
Saloniki
(SKG)
BANIA
:
Kefalonia
MONTENEGRO
PORTUGALIA/
Izmir (ADB)
RIA/
BULGARIA
:
Kos (HER)
(KGS)
PORTUGAL
:
TURKEY
:(BC
Teneryfa
(TFS) :/ PORTUGAL: TURCJA/
Funchal
(FNC)
Djerba
(DJE)
DOMINIKANA/
CYPR/
CYPRUS
PORTUGALIA
Barcelona
PORTUGAL
:
Teneryfa
(TFS)
CHORWACJA/
CROATIA
:
Zakintos
(ZTH)
Faro
(FAO)
Tirana
(TIA)
CYPR/
CYPRUS
:
Korfu
(CFU)
Barcelona
(BCN)
Tivat
nowość
/:new
Dalaman
(DLM)(HER
BUŁGARIA/
BULGARIA
::
ALBANIA/
ALBANIA:
Kos
(KGS)
Kefalonia
DOMINICAN
REPUBLIC
CHORWACJA/
CROATIA
Zakintos
(ZTH)
Korfu(TIV)
(CFU)
Tivat
(TIV)
nowość
Dalaman
(DLM)
(BOJ)
Rodos
(RHO)/ new
Funchal
(FNC)
Antalya
(AYT)
Gran
Canaria
(LPA)
Faro
(FAO)
Monastry
(MIR)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
Madera
(FNC)
Funchal
(FNC)
Gran
Canaria
(LPA)
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
TUNEZJA/
TUNISIA:
BUŁGARIA/
BULGARIA
:
Paphos
(PFO)
Kos
(KGS)
Girona
(GRO)
Puerto
Plata
(POP)
Podgorica
(TGD)
ALBANIA/
ALBANIA
:
Kefalonia
(HER)
WŁOCHY/
ITALY
:: SP
PORTUGALIA/
Burgas
(BOJ)
Tirana
(TIA)
Rodos
(RHO)
Korfu
(CFU)
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
SPAIN
:
ULGARIA
:
Kos
(KGS)
Podgorica
(TGD)
WŁOCHY/
ITALY
(VAR)
Saloniki (SKG)
Faro (FAO)
Bodrum
(BJV)
PORTUGAL
:
Lanzarotte
(ACE)
TUNEZJA/
TUNISIA
:
TURCJA/
TURKEY
:(BCN
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
Faro
(FAO)
Lanzarotte
(ACE)
CYPR/
CYPRUS
:
Barcelona
TANZANIA/
TANZANIA
:
Djerba
(DJE)
Burgas
(BOJ)
CZARNOGÓRA/
Rodos
(RHO)
Fuerteventura
(FUE)
EGIPT/
EGYPT
:
Tirana
(TIA)
Korfu
(CFU)
Sardynia
Warna
(VAR)::
BUŁGARIA/
BULGARIA
:
Saloniki
(SKG)
Kos(OLB)
(KGS)
CYPR/
CYPRUS
Barcelona
(BCN)
MONTENEGRO
:
Rodos
(RHO)
EGIPT/
EGYPT
Sardynia
(OLB)
ACJA/CROATIA:
Zakintos
MONTENEGRO
: (ZTH)
TUNEZJA/
TUNISIA:
Izmir
(ADB)
Funchal
(FNC)
Malaga
(AGP)
Djerba
(DJE)
Antalya
(AYT)
Teneryfa
(TFS)
TUNEZJA/
TUNISIA
:
Malaga
(AGP)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
Zanzibar
(ZNZ)
Monastry
(MIR)
Warna (VAR)
Saloniki
(SKG)
Teneryfa
(TFS)
Hurghada
(HRG)
BUŁGARIA/
BULGARIA
:
Kos
(KGS)
Sycylia
(CTA)
CHORWACJA/
CROATIA
:
Burgas
(BOJ)
Zakintos
(ZTH)
Rodos
(RHO)
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
Hurghada
(HRG)
Saloniki
(SKG)
Hurghada
(HRG)
Sycylia (CTA)
wnik (DBV)
HISZPANIA/
Tivat
(TIV) nowość /SPAIN
new :
Djerba
(DJE)
Dalaman
(DLM)
Faro
(FAO)
Ibiza (DJE)
(IBZ) nowość / new
Monastry
(MIR)
Bodrum
(BJV)
Gran
Canaria (
Djerba
Ibiza
(IBZ)
nowość
/
new
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
TURCJA/
TURKEY
:
CHORWACJA/
CROATIA
:
Zakintos
(ZTH)
Gran
Canaria
(LPA)
Marsa
Alam
(RMF)
Burgas
(BOJ)
Rodos
(RHO)
Kalabria
(SUF)
Dubrownik
(DBV)
Warna
(VAR)
HISZPANIA/
SPAIN
:
Saloniki
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Podgorica (TGD)
/CROATIA
Zakintos
(ZTH)
Marsa
Alam
(RMF)
Kalabria (SUF)(SKG)
MONTENEGRO
:
YPRUS
: :
Barcelona
(BCN)
Podgorica
(TGD)
Monastry
(MIR)
WŁOCHY/
ITALY
: : (AC
TUNEZJA/
TUNISIA
:
Palma (PMI)
TURCJA/
TURKEY
MONTENEGRO:
Izmir
(ADB)
Lanzarotte
Monastry
(MIR)
Palma
(PMI)
Teneryfa
(TFS)
Antalya
(AYT)
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
SPAIN
:
Lanzarotte
(ACE)
Warna
(VAR)SPAIN
Saloniki
(SKG)
ZEA/
UAE
::
CYPR/
CYPRUS
:
CHORWACJA/
:
Barcelona
(BCN)
Zakintos
(ZTH
Teneryfa
(TFS)
EGIPT/
EGYPT
: CROATIA
DBV)
HISZPANIA/
:
ZEA/
UAE
Tivat (TIV)
nowość
/ new
s (PFO)
Girona
EGIPT/
EGYPT
: (GRO)
TURCJA/
TURKEY
:
Sardynia
(OLB)
Djerba
(DJE)
GRECJA/
GREECE
:
MAROKO/
MOROCCO
:
Antalya
(AYT)
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
Dalaman
(DLM)
Malaga
(AGP)
TURCJA/
TURKEY
:
GRECJA/
GREECE
:
MAROKO/
MOROCCO
:
Gran
Canaria
(L
Bodrum
(BJV)
CYPR/
CYPRUS
:
Barcelona
(BCN)
Malaga
(AGP)
CHORWACJA/
CROATIA
:
Zakintos
(ZTH)
Ras
Al-Chajma (RKT
Paphos
(PFO)
Dubrownik
(DBV)
Girona
(GRO) (LPA)
HISZPANIA/
SP
Gran
Canaria
Hurghada
(HRG)
Fuerteventura
(FUE)
ZJEDNOCZONE
S
:
Barcelona
(BCN)
Ras
Al-Chajma
(RKT
Podgorica
(TGD)
OGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Hurghada
(HRG)
Antalya(CTA)
(AYT)
Sycylia
Monastry
(MIR)
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)ARABSKIE
Bodrum
(BJV)
Podgorica
(TGD)
WŁOCHY/
ITALY
EMIRATY
Ibiza
(IBZ): now
Antalya
(AYT)
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)
Lanzarotte
(AC
NEGRO:
Izmir
(ADB)
Paphos (PFO)
Girona
(GRO)
Ibiza
(IBZ)
nowość
/
new
Teneryfa
(TFS)
Dubrownik
(DBV)
HISZPANIA/
SPAIN
:
CZARNOGÓRA/
CYPR/
CYPRUS
:
Fuerteventura
(FUE)
Barcelona
(BC
/ UNITED
ARAB
EMIRATES
:
Lanzarotte
(ACE)
Marsa
Alam
(RMF)
)
GironaTeneryfa
(GRO) (TFS)
EGIPT/
EGYPT
:
MarsaEGYPT
Alam
Bodrum
(BJV)
Kalabria
(SUF)
TURCJA/
TURKEY
:
MONTENEGRO
:
Heraklion
(TIV)
Izmir
(ADB)
EGIPT/
:(RMF)
Sardynia
(OLB)
Palma
(PMI)
Bodrum
(BJV) (DLM)
Heraklion (TIV)
Malaga
(AGP)
TIV) nowość / new
Dalaman
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Palma
(PMI)
CYPR/
CYPRUS
:
Barcelona
(BCN)
Paphos
(PFO)
Teneryfa
(TFS)
Girona
(GRO)
Malaga
(AGP)
Dubaj (DXB)
NOWY!
MEKSYK
/MEXICO
:
RA/
Fuerteventura
Hurghada
(HRG)
Gran(HRG)
Canaria
MONTENEGRO
:(FUE)
Izmir
(ADB)
ZEA/
UAE
:(CTA)
Antalya
(AYT)
Tivat
(TIV)
nowość
/ (LPA)
new
Dalaman
(DLM)MOR
Hurghada
Sycylia
GRECJA/
GREECE
:
MAROKO/
O
:
Izmir
(ADB)
Ibiza
(IBZ) now
ica (TGD)
WŁOCHY/
ITALY
:
Teneryfa
(TFS)
GRECJA/
GREECE
:
MAROKO/
MOROCCO
:
Paphos
(PFO)
Girona
(GRO)
CZARNOGÓRA/
Gran
Canaria
(LPA)
Fuerteventura
Cancun
(CUN)
Ibiza
(IBZ)
nowość
/
new
Teneryfa
(TFS)
Marsa
Alam
(RMF)
Lanzarotte
(ACE)
Tivat (TIV)
nowość
/ new
Dalaman
(DLM)
Ras
Al-Chajma
Bodrum
(BJV)
Podgorica
(TGD)
MONTENEGRO
: wiedzy na dzień 15.04.2019
WŁOCHY/
ITALY
: (RKT
* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie
w sprzedaży
wg stanu
r.
Marsa
Alam
(RMF)
Kalabria
(SUF)
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)
owość
(DLM)
* Oferta połączeń znajdujących Dalaman
się aktualnie
w sprzedaży
wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r.
Palma
(PMI)
GYPT:/ new
Sardynia
(OLB)
* Connections offered
for the
season of 2019
as of 15th April.
Gran
Canaria
(LPA)
Chania (CHQ)
Agadir
(AGA)
CZARNOGÓRA/
Fuerteventura
(FUE)
Lanzarotte
Teneryfa (TFS)
* Connections offered
for the(PMI)
season(ACE)
of 2019 as of 15th April.
Palma
Gran Canaria
(LPA)
Malaga
(AGP)
Podgorica
(TGD)
WŁOCHY/
ITALY:
MONTENEGRO
:
Izmir
(ADB)
EGIPT/
EGYPT
:
Tivat
(TIV)
nowość
/
new
Sardynia
ZEA/
UAE
: (OLB)
Heraklion
GD)(HRG)
WŁOCHY/
ITALY
: (TIV) :
GRECJA/
GREECE
MAROKO/
MOR
ada
Sycylia
(CTA)
Lanzarotte
(ACE)
Heraklion
(TIV) :
Teneryfa
(TFS)
Malaga
(AGP)
Gran Canaria (
GRECJA/
GREECE
MAROKO/
MOROCCO:
Lanzarotte
(ACE)
EGIPT/
EGYPT
:
Ibiza(HRG)
(IBZ)
nowość
Sardynia
(OLB)
Tivat
(TIV)
nowość
/ new / new
Dalaman
(DLM)(RKT
Hurghada
Podgorica
(TGD)
Sycylia
(CTA)
Ras
Al-Chajma
Sardynia
(OLB)
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)
Alam (RMF)
Kalabria
(SUF)
Malaga
(AGP)
Gran
Canaria
(LPA)/ new
Lanzarotte (AC
Ibiza
(IBZ)
nowość
Chania
(CHQ)
Agadir
(AGA)
Malaga
(AGP) SITUATION IN EUROPE AND WORLDWIDE,
DUE TO AHurghada
DYNAMIC
EPIDEMIC
YOU ARE REQUESTED TO MONITOR Sycylia (CTA)
(HRG)
Palma
(PMI)
Podgorica
(TGD)
WŁOCHY/
ITALY
:
Marsa
Alam
(RMF)
EGIPT/
EGYPT: * Oferta połączeń znajdujących
Kalabria
(SUF)
RG)
się aktualnie
w sprzedaży w
Sycylia
(CTA)
THE CURRENT SANITARY REQUIREMENTS IN A GIVEN
COUNTRY
ON AN (TIV)
ONGOING BASIS.
Heraklion
ZEA/
UAE
:
Ibiza
(IBZ)
nowość
/
new
* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie
w
sprzedaży
wg
stanu
wiedzy
na
dzień
15.04.2019
r.
*
Connections
offered
for
the
season
of 2
Lanzarotte
(ACE)
Malaga (AGP)
Palma (PMI)
Heraklion (TIV)
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CHARTEROWE
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DESTINATIONS
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CHARTEROWE
CHARTERS DESTINATIONS
POŁĄCZENIA CHA
RTERS DESTINATIONS
POŁĄCZENIA CHARTEROWE
CHARTERS DESTINATI
Warna (VAR)
Warna (VAR)
Tirana (TIA)

CHARTERS DESTINATIONS
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