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Pomysł na podróż

co sprawia, że decydujemy się wyruszyć w podróż? Oczywiście poza obowiązkami zawodowymi
i od dawna zapisanym w kalendarzu urlopem.
Czy zdarzyło się kiedyś, że po wciągającej lekturze
lub poruszającym seansie filmowym zapragnęli
Państwo przenieść się w miejsce opisywanej
akcji? Nas do podróży nierzadko inspirują właśnie
dzieła kultury, często nierozerwalnie związane
z określonym punktem na mapie. W tym numerze
zapraszamy więc do Sandomierza, który zwiedzać
można nie tylko śladami telewizyjnego serialu,
lecz także poczytnego kryminału Zygmunta
Miłoszewskiego. Z kolei za granicę zabiorą nas filmowi bohaterowie z przebojów
dużego ekranu – Penélope Cruz i Javier Bardem zaproszą do Barcelony, a Ralph
Fiennes i Bill Murray zdradzą sekrety Budapesztu.
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Drodzy Czytelnicy,

Poza tym zachęcamy Państwa gorąco do wypadu do Poznania, gdzie jesień
kojarzy się z zabawą i słodkim łakomstwem. W końcu 11 listopada to w stolicy Wielkopolski czas beztroskiego zajadania się rogalami świętomarcińskimi
i tłumnego uczestnictwa w barwnym korowodzie przechodzącym corocznie
przez centrum miasta. I właśnie tego Państwu życzymy – radości i pozytywnych
emocji, na przekór jesiennej słocie!
Ewa Cieślik
Redaktor naczelna
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I TRADYCJA,
I NOWOCZENOŚĆ

STARY BROWAR

SYLW I A M. KU P C Z YK

Centrum handlu, sztuki i biznesu Stary Browar to więcej niż
centrum handlowe – w miejscu dawnego browaru Huggerów
powstał ogromny kompleks handlowo-usługowy (130 tysięcy m2),
w którego przestrzeni spotykają się sztuka i biznes. Mieszczą się
tu także luksusowy hotel i lokale gastronomiczne. W 2005 roku
Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych (ICSC) uznała Stary
Browar za najlepsze centrum handlowe na świecie.

Według statystyk to piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce,
szóste spośród najchętniej odwiedzanych przez turystów i jedno z pierwszych
na liście miejsc w naszym kraju, w których żyje się najlepiej. Poznań to jednak
nie statystyki, lecz oryginalna, tętniąca życiem aglomeracja.

starybrowar5050.com

© FOT. ŁU KAS Z G DAK

Widok z Bramy Poznania
na katedrę

HISTORIA

TU ZACZĘŁA SIĘ
POLSKA
Na Śródce, nad brzegiem Warty, od trzech
lat funkcjonuje centrum
Brama Poznania ICHOT*.
To nowoczesne multimedialne centrum interpretacji
dziedzictwa, które przybliża
historię Poznania i początki
polskiej państwowości.
*Interaktywne Centrum
Historii Ostrowa Tumskiego
bramapoznania.pl
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Ostrów Tumski, dawna wyspa
katedralna nieopodal dzielnicy
Śródka, jest jednym z najbardziej
urzekających miejsc w mieście.
Według historyków istnieje
prawdopodobieństwo, że to tutaj
Mieszko I przyjął chrzest i stąd rządził
księstwem, a w katedrze znajdują
się symboliczne groby pierwszych
władców Polski. Brukowane uliczki
oplatają tu piękne zabytkowe budynki,
a w rezerwacie archeologicznym
Genius Loci zobaczymy zachowany
fragment wału obronnego z X wieku.
Tutaj zatrzymał się czas!

STARY RYNEK
Wytyczony w XIII wieku rynek wraz z okalającymi go
zabytkowymi kamienicami, pałacami, kościołami i wąskimi
uliczkami, w których dziś skrywają się kawiarnie, puby
i restauracje, w ciągu dnia przyciąga turystów i pasjonatów
historii. W nocy staje się centrum życia towarzyskiego.
Spacer po Poznaniu warto rozpocząć od serca Starego
Rynku, czyli renesansowego ratusza mieszczącego
obecnie Muzeum Historii Miasta Poznania.
mnp.art.pl/oddzialy/
muzeum-historii-miasta-poznania/

KOZIOŁKI
– ATRAKCJA NIE TYLKO
DLA DZIECI
Dwa urocze koziołki zamieszkują wieżę poznańskiego Ratusza
od XVI wieku. Legenda głosi, że gdy hucznie świętowano jego
odbudowę po wielkim pożarze, w Poznaniu gościły ważne
osobistości. Koziołki, które miały zostać podane gościom, przez
nieuwagę młodego kucharza uciekły aż na gzyms wieży. Ten
widok tak rozbawił zgromadzonych, że dla upamiętnienia ich
wyczynu skonstruowano specjalny mechanizm. Odtąd co dnia,
w samo południe, gdy trębacz odgrywa hymn, tłumy małych
i dużych widzów zadzierają głowy, by podziwiać trykające
się rogami zwierzątka. Stary mechanizm koziołków można
obejrzeć w muzeum w Ratuszu. Natomiast niedaleko, bo przy
placu Kolegiackim, można zobaczyć koziołki z bliska – stoi tam
rzeźba, przy której chętnie fotografują się turyści.

W

POCIĄGIEM DO
ARCHITEKTURA

„ŁE JERY, TEJ!”

SZLAKIEM MODERNIZMU

Gwara poznańska to nie tylko charakterystyczny zaśpiew,
ale cały słownik, którym do dziś posługują się mieszkańcy
miasta i okolic. Gdyby Brzechwa był poznaniakiem,
znalibyśmy nie „Lokomotywę”, lecz… „Banę”.
LOKOMOTYWA (w gwarze poznańskiej)
Stoi na stacji wielgachno bana
cało w oliwie jest opypłana.
Para z ni bucho i poświstuje
a palacz ciyngiym wef ni hajcuje.
Wuchte wagonów mo zahoczone
wef kożdym klunkrów jest nawalone.
Jest tych wagonów cóś ze śtyrdzieści
wcale nie wiada co sie tam zmieści (…).

Zamek Cesarski, którego monumentalna bryła
powstała na początku XX wieku jako symbol
dominacji Niemiec, gościł cesarza Wilhelma II dwa
razy. Z kolei Hitler zdążył przebudować zamek w stylu
III Rzeszy i zrekonstruować tu (istniejący do dziś
i często występujący w roli filmowej scenografii)
swój berliński gabinet. Do defilujących tłumów miał
przemawiać z podgrzewanego tarasu. Führer jednak
nigdy do Poznania nie dotarł. Dzisiaj zamek to jeden
z największych ośrodków kulturalnych w kraju –
co roku odbywa się w nim nawet 2500 wydarzeń:
wystaw, koncertów, spektakli, festiwali i spotkań
literackich. Mieszczą się tu również Teatr Animacji,
Centrum Sztuki Dziecka, Muzeum Powstania
Poznańskiego 1956, kluby, kawiarnia i kino studyjne.
ckzamek.pl

Marek Szymański, „W antrejce na ryczce”

RELAKS
PO ZWIEDZANIU

LOKALE WARTE POZNANIA

Minister Cafe

TWIERDZA POZNAŃ

Zespół rzeźb
Nierozpoznani"
"
na Cytadeli
w Poznaniu

Poznań i jego okolice to raj dla miłośników
fortyfikacji – dawniej miasto okalał
system umocnień, z których wiele
reliktów i fortów przetrwało do dziś. Warto
zorganizować wycieczkę Poznańskim
Szlakiem Fortecznym i obejrzeć
pozostałości fortu Winiary (Cytadelę)
czy odpocząć w pobliżu murów blokhauzu
Colomb, gdzie obecnie mieści się pub.
forty.poznan.travel

8

POZA MIASTEM
Ponad jedną czwartą województwa wielkopolskiego
zajmują lasy zielone – Wielkopolski Park Narodowy czy
Puszcza Zielonka z Dziewiczą Górą przyciągają całe
rodziny o każdej porze roku. Miejsca, które po prostu
trzeba zobaczyć to malowniczo usytuowane Pałac
w Rogalinie z legendarnymi kilkusetletnimi dębami oraz
Zamek w Kórniku z najstarszym i największym w Polsce
arboretum (ogrodem dendrologicznym).

Nowe miejsca na kulinarnej mapie miasta pojawiają się co chwila.
W pobliżu dworca PKP, kierując się w stronę dzielnicy Łazarz, znaleźć
można lokale, w których najbardziej wymagający smakosze znajdą
coś dla siebie, np. Vege Pizza (według koneserów najlepsza w Polsce
pizzeria serwująca pizzę wegetariańską i wegańską) czy Podwieczorek
(bezglutenowe i wegańskie wypieki). Będąc w innych dzielnicach
warto też zasiąść w… Oślej Ławce, a także sprawdzić menu Pyra
Baru i restauracji A nóż widelec (Maciej Kuter, szef kuchni, został
nagrodzony w ostatnim wydaniu Żółtego Przewodnika Gault & Millau).
Więcej informacji można znaleźć w zakładce „Gdzie zjeść?" na portalu
poznan.travel.
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ZAMEK CESARSKI
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W przewodnikach najczęściej pisze się,
że w centrum Poznania warto podążyć
architektonicznym tropem Dzielnicy
Cesarskiej (m.in. Zamek, Teatr Wielki,
budynki Collegium Maius i Minus),
ale budynki, które budowano w tym
mieście po wojnie są równie ciekawe.
W stolicy Wielkopolski nie wyburzano
architektury modernistycznej
– co więcej, stała się ona swego rodzaju
wizytówką miasta. Najsłynniejszy jest
Okrąglak projektu Marka Leykama,
ale uwiecznić na fotografii z podróży
warto też zabudowania inspirowanego
Le Corbusierem Osiedla Piastowskiego,
halę Arena i Collegium Novum.
Obecnie prowadzona jest rewitalizacja
ulicy Święty Marcin, która pozwoli
na jeszcze lepsze wyeksponowanie
położonych tam wieżowców Alfa.

© FOT. M I N I STE R C AFE
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Vege Pizza

KAWOWA ALTERNATYWA
W Poznaniu wypijemy najlepszą kawę parzoną alternatywnie, czyli
bez użycia ekspresu ciśnieniowego. Będąc w centrum, przysiądź
koniecznie w słynnej Minister Cafe. Oprócz doskonałej kawy
skosztować tu można najlepszych piw rzemieślniczych oraz zjeść
coś pysznego na słodko i wytrawnie. Będąc przy Bramie Poznania,
zajrzyj do La Ruiny, a w pobliżu Rynku, na ul. Św. Wojciech,
zrelaksuj się w Piece of Cake. ~
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POZNAŃ
Do stolicy Wielkopolski dojedziesz pociągami
PKP Intercity – zarówno ekspresami, jak
i połączeniami ekonomicznymi.
Znajdź dogodne połączenie na intercity.pl
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CYKL POLSKIE PARKI

Pieniński Park Narodowy
W dolinie Dunajca
A N N A H O FM A N

Już w latach 20. XX wieku podjęto starania na rzecz powstania
na obszarze Pienin pierwszego w Polsce parku narodowego.
Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem i do dziś możemy cieszyć się
pięknem polsko-słowackich gór.

Utworzony 1 czerwca 1932 roku jako
pierwszy park narodowy w Polsce
Powierzchnia: 2346,16 ha

Zamek Dunajec w Niedzicy,
przy Jeziorze Czorsztyńskim
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ieniński Park Narodowy był
pierwszym parkiem pogranicznym założonym w Europie – znajduje się przy granicy
Polski i Słowacji. Obszar parku
to 2346,16 ha, lecz ten stosunkowo niewielki teren charakteryzuje
się wyjątkową różnorodnością
flory i fauny oraz zapierającym
dech w piersiach krajobrazem.
PIENIŃSKI PARK NARODOWY
JEST NAJCZĘŚCIEJ
ODWIEDZANYM PARKIEM
NARODOWYM W POLSCE.

PIENINY Z LOTU PTAKA
PPN obejmuje najcenniejsze
krajobrazowo i przyrodniczo tereny Pienin Właściwych – Masyw
Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki oraz przełom Dunajca. Na tym obszarze powstało
35 kilometrów górskich szlaków,
na których można podziwiać
nietypowe ukształtowanie terenu.
Przepiękne panoramy są również
widoczne z galerii widokowych
znajdujących się na szczytach
dwóch pienińskich gór – Trzech
Koron oraz Sokolicy.
NAD PIĘKNYM MODRYM
DUNAJEM
Jedną z największych atrakcji
turystycznych parku jest spływ
przełomem Dunajca. Podróż
tratwą z pienińskimi flisakami
to niezapomniane przeżycie –
15-kilometrowa trasa jest pełna
wspaniałych widoków. Podczas
spływu dostrzeżemy szczyty
Cisowca, Zamczyska, Flaków,
Rabsztyna, Macelaka oraz objętą

ścisłą ochroną Macelową Górę.
Z tratwy w całej okazałości zobaczymy też Trzy Korony – najwyższy szczyt parku. Ponadto flisacy
pokażą nietypowe miejsca na trasie
– odcisk kierpców Janosika, ścianę
Facimiecha, na której znajduje
się wizerunek orła, oraz gniazdo czarnego bociana na jednej
ze skał. Pamiętajmy jednak, że z tej
atrakcji będziemy mogli skorzystać
wiosenną porą.
Spływ rozpoczyna się na przystani
w Sromowcach-Kątach. Wycieczka, w zależności od pogody i stanu
wody, trwa od 2 do 3 godzin.
W KRAINIE MOTYLI
Urozmaicona rzeźba terenu i nietypowy mikroklimat sprawiły, że
Pieniny zachwycają również różnorodnością flory i fauny. Do dziś
w pienińskich lasach żyją na
wolności rysie, żbiki, borsuki, czarne bociany czy puchacze. Z kolei
tamtejsze łąki to raj dla motyli
(opisano tu już 1555 gatunków!),
a w czystych wodach Dunajca
pływa głowacica, zwana łososiem
Dunaju. Obecnie na terenie parku
trwa też reintrodukcja gatunków
pierwotnie zamieszkujących Pieniny, m.in. sokoła wędrownego.
O występujących w PPN gatunkach roślin i zwierząt można
dowiedzieć się więcej w pięciu
pawilonach umieszczonych przed
głównymi wejściami do parku.
Ponadto w Krościenku, Sromowcach Niżnych i Szczawnicy zostały
założone ogródki skalne, w których
z bliska obejrzymy charakterystyczne dla tego obszaru rośliny.
W okolicach parku znajdziemy też
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WARTO ZOBACZYĆ
Oprócz przyrody, w Pienińskim Parku Narodowym
zachwyca również architektura. Będąc na szlaku, warto
odwiedzić:

Spływ Dunajcem z flisakami
to obowiązkowy punkt
programu każdej wycieczki
w Pieniny

Średniowieczny Zamek
w Niedzicy z historią Inków
w tle. Podobno w latach
40. odnaleziono na nim
tajemnicze kipu – inkaskie
pismo węzełkowe.
Ruiny rozbudowanego
przez Kazimierza Wielkiego
zamku w Czorsztynie. Około
1790 roku jego dach spłonął
od uderzenia pioruna.
Zamek Pieniński, położony
na wysokości 799 m n.p.m.
Podobno Bolesław Wstydliwy zbudował go specjalnie
dla swojej żony Kingi, która
w murach zamku schroniła
się przed najazdem Tatarów
w 1287 roku. Po tej budowli
pozostał jedynie 90-metrowy
mur obronny, zarys komnaty
oraz zabytkowa cysterna
do wody bijącej z cudownego
źródełka św. Kingi.

wiele przepięknych klimatycznych
kościółków i cerkwi. Miłośnicy
architektury drewnianej powinni
odwiedzić budowle w Krościenku
(przy okazji warto spróbować
tutejszych uzdrowiskowych wód
mineralnych ze źródeł Stefan
i Michalina), Jaworkach, Szczaw-

nicy i Grywałdzie, gdzie ołtarz ozdobiony jest
XVI-wiecznym tryptykiem w stylu późnogotyckim.
Z kolei na słowackiej stronie można udać się do
odrestaurowanego Czerwonego Klasztoru, zbudowanego w XIV wieku przez Kokosza Berzeviczego
jako zadośćuczynienie za popełnione przez niego
morderstwo. ~

PIENIŃSKI PARK NARODOWY
Wybierając się do Pienińskiego Parku Narodowego,
możesz dojechać pociągiem PKP Intercity
do Nowego Targu, a pozostały odcinek pokonać
komunikacją lokalną.
Znajdź dogodne połączenie na intercity.pl
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Panorama stolicy Słowacji
z widokiem na Zamek Bratysławski

BRATYSŁAWA
JEDYNA TAKA STOLICA NA ŚWIECIE
MA R C I N M. DR EWS

Osoby zakochane w tym mieście
twierdzą, że tak piękne stolice jak
Praga i Budapeszt muszą oddać
mu palmę pierwszeństwa. Bratysława
dumnie wznosi się nad malowniczym
zakolem modrego Dunaju.
To miasto zachwyci wszystkich, którzy
Europę lubią zwiedzać również poza
utartym szlakiem.

B

ratysława to jedyna stolica na świecie, która
graniczy z dwoma państwami jednocześnie –
Węgrami i Austrią. Wyróżnia ją jednak przede
wszystkim bogata przeszłość. Właśnie tu krzyżowały
się dwa najważniejsze handlowe trakty Europy –
szlak bursztynowy, który łączył Bałtyk z Morzem
Śródziemnym, i dunajski, wiodący nad Morze Czarne.
Zawiłe dzieje miasta z pewnością zachwycą nie tylko
pasjonatów historii. Dość powiedzieć, że Bratysława
była świadkiem aż jedenastu koronacji królewskich!
Co ciekawe, stolicą wolnej, niezależnej Słowacji
została dopiero w 1993 roku.
W
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ŚREDNIOWIECZNA
WAROWNIA
Nad dawnym skrzyżowaniem
szlaków kupieckich górują do dziś
pozostałości po zamku Devín,
którego straż pilnowała niegdyś
porządku i bezpieczeństwa. Został
wzniesiony na potężnej skale,
w miejscu, gdzie Morawa łączy się
z Dunajem. Warownię doszczętnie zniszczyły wojska Napoleona
w 1809 roku. Pozostały po niej
malownicze ruiny, które koniecznie należy odwiedzić choćby dla
samych widoków. Udostępniono
je turystom w 1961 roku. W latach
80., w czasach żelaznej kurtyny,
część terenu została zamknięta
z uwagi na fakt, iż skarpa wznosiła
się nad granicą austriacką. Obawiano się więc, że ktoś spróbuje
tędy uciec na Zachód. Miejskie
legendy mówią wręcz o udanych
próbach sforsowania Dunaju przez
lotniarzy, lecz źródła historyczne
nie potwierdzają tych romantycznych opowieści o podniebnej
drodze do wolności.

cześć swoim bóstwom, w X wieku
postawiono kamienną budowlę,
którą po 500 latach przekształcono w prawdziwą fortecę.
Bratysławski Zamek był jeszcze
dwukrotnie przebudowywany –
w stylu renesansowym i barokowym, jednak w 1811 roku został
spalony przez francuską armię.
Odbudowano go dopiero w połowie minionego wieku i dziś służy
jako niezwykle ciekawe muzeum.
BŁĘKIT NIEBA
Ten charakterystyczny kolor jest znakiem szczególnym
kościoła św. Elżbiety. Secesyjna,
jednonawowa świątynia została
ufundowana przez cesarza FranKościół
św. Elżbiety

GDZIE MODLILI SIĘ
CELTOWIE
Devín nie jest jedynym zamkiem, jaki strzegł Bratysławy.
Na szczycie wzgórza, gdzie w starożytności Celtowie oddawali

ciszka Józefa I. Nieco bajkowy
z wyglądu kościół zadziwia zarówno nietypową eliptyczną wieżą,
jak i niebiańskim błękitem, który
zdobi nie tylko elewację, lecz
w dużej mierze także wnętrze.
Twórcą niecodziennej budowli był
Ödön Lechner, słynny węgierski
architekt.
Z WIZYTĄ U PREZYDENTA
Będąc w Bratysławie nie można
pominąć Pałacu Prezydenckiego. Oczywiście nie spotkamy
się z głową państwa, jednak
przepiękny przypałacowy ogród

Pałac
Prezydencki

Zamek Devín położony u ujścia
rzeki Morawy do Dunaju
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KANALARZ
CELEBRYTA
Čumil (po polsku „gap”)
to rzeźba z brązu przedstawiająca kanalarza wychylającego
się ze studzienki i podglądającego przechodniów. To chyba
najchętniej i najczęściej
fotografowany przez turystów
pomnik w Słowacji. Choć jego
autor, Viktor Hulík, twierdzi,
że rzeźba nie przedstawia żadnej postaci historycznej, nie
brak w Bratysławie barwnych
opowieści na temat kanalarza
i jego życiorysu. Sympatycznego gapia warto pogłaskać
po głowie. Podobno przynosi
to szczęście!

w stylu francuskim dostępny jest
dla wszystkich zwiedzających.
Podziwiać tu można chociażby
pomnik Johanna Nepomuka
Hummela, słynnego bratysławskiego kompozytora, który nauki
pobierał u Mozarta, Haydna
i Salieriego. Sam pałac wzniesiony
został w 1760 roku poza murami
okalającymi miasto.
OBIAD W KOSMICZNYM
STATKU
Most Słowackiego Powstania
Narodowego otwarty w 1972 roku
to najbardziej charakterystyczna
tego typu budowla w stolicy.
Szczyci się niezwykle oryginalnym
pylonem zwieńczonym obiektem
w kształcie spodka. Bratysławskie
UFO wznosi się na wysokości
aż 84 metrów, a w środku mieści
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Bryndzové halušky

ekskluzywną restaurację. Jak
do niej trafić? W lewym filarze pylonu znajduje się winda, w prawym
natomiast schody ewakuacyjne.
Nad restauracją, 95 metrów
nad ziemią, znajduje się taras
widokowy. Panorama zapiera dech
w piersiach, a przy dobrej pogodzie
dostrzec można nawet Alpy!
COŚ DLA PODNIEBIENIA
Bryndzové halušky, czyli drobne
kluski z ziemniaków przecierane przez sito, które podaje się
z bryndzą,roztopioną słoniną
i skwarkami, to tradycyjne
słowackie danie. Z pewnością
zaskoczy nas granadír – makaron z kartoflami, a lubiący słodkości powinni spróbować białego
chleba z owocami czy klusek gotowanych na parze serwowanych
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z dżemem. Restauracji z tradycyjnymi daniami można szukać
na Starym Mieście. Ale uwaga!
Miłośnicy Bratysławy ostrzegają,
że z miejsca można zakochać się
w uroczych, wąskich uliczkach
starówki! Czeka nas tu więc
uczta nie tylko kulinarna, lecz
także duchowa. Kościoły,
kamieniczki, brukowane trakty,
zabytkowe bramy, kuszące kawiarenki i multum innych atrakcji – kto raz przespaceruje się
przez Stare Miasto, ten zostawi
tu serce na zawsze. ~

BRATYSŁAWA
Do Bratysławy codziennie kursują
dwa pociągi – przedpołudniowy
oraz nocny. Podróż z Warszawy trwa
niecałe 7 godzin, a z Katowic nieco
ponad 4 godziny. Bilety można kupić
w promocyjnej cenie już od 19 euro.
Sprawdź na intercity.pl
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Najciekawsze zabytki

RADIOSTACJA
W GLIWICACH
Historia tego obiektu sięga
1925 roku. Początkowo służył
do retransmisji programu rozgłośni wrocławskiej – Reichssender
Breslau. Natomiast wieżę antenową zbudowano w 1935 roku –
to drewniana konstrukcja sięgająca 111 metrów. Zlokalizowany
w sąsiedztwie nadajnika budynek
radiostacji mieści dziś jeden z oddziałów Muzeum w Gliwicach.
Można w nim zobaczyć nie tylko
historyczne urządzenia stacji,
lecz także świetnie zachowane
wyposażenie oraz film dokumentalny o prowokacji gliwickiej,
czyli rzekomym polskim ataku
na stację 31 sierpnia 1939 roku.
Radiostacja w Gliwicach

2

TECHNIKI

Od muzeów przez historyczne obiekty industrialne, maszyny
i fabryki aż do radiostacji i czynnych do dzisiaj zabytkowych
mostów kolejowych – wybraliśmy pięć obiektów, które
zachwycą nie tylko miłośników techniki i przemysłu.

PAWEŁ HA Ł A BUDA
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Kolejowy most zwodzony
nad Regalicą w Szczecinie
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KOLEJOWY MOST ZWODZONY
NAD REGALICĄ W SZCZECINIE
Jego pierwowzór powstał w 1877 roku,
został jednak zniszczony w 1945 roku przez
wycofujących się Niemców. Zrekonstruowany po 1949 roku działa do dzisiaj, będąc
unikalnym obiektem tego typu w Polsce
i Europie. Konstrukcja mostu i rozwiązania, które umożliwiają przejazd pociągów
elektrycznych, sprawiają, że obiekt ten jest
szczególnie interesujący dla miłośników
historii kolejnictwa.
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SZLAK
ZABYTKÓW
TECHNIKI
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

CZĘSTOCHOWA

ŻARKI

TARNOWSKIE GÓRY

STARA FABRYKA W BIELSKU-BIAŁEJ
Bielsko-Biała, miasto leżące u stóp Beskidów, zostało połączone dopiero w 1951 roku.
Śląskie Bielsko i małopolską Białą dzieliła jedynie rzeka. Od XVI wieku oba miasta łączył
jednak rozwój włókiennictwa, który został udokumentowany w Starej Fabryce. Obecnie w obiekcie możemy zobaczyć maszyny i urządzenia związane z tą gałęzią przemysłu
– niezwykle ważną, ponieważ w dwudziestoleciu międzywojennym miasto nazywano
śląskim Manchesterem. Obiekt, mieszczący się w dawnej fabryce sukna Büttnerów,
prezentuje właśnie tę bogatą industrialną historię miasta.

ZAWIERCIE

R ADZIONKÓW
DĄBROWA
GÓRNICZA

GLIWICE

CHORZÓW

ZABRZE

MYSŁOWICE

RUDA ŚL ĄSKA

KATOWICE

3

RUDY
ŁAZISKA GÓRNE

CZERWIONA-LESZCZYNY

TYCHY

RYBNIK

SZLAK ZABYTKÓW
TECHNIKI WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
Ten liczący 470 kilometrów szlak
dostarczy wrażeń i pomysłów nawet
na kilka wyjazdów. To jedna z najważniejszych pozycji na mapie polskiej
turystyki industrialnej. Na trasie,
przebiegającej od Częstochowy
do Żywca, znajdują się aż 42 obiekty warte odwiedzenia – muzea,
browary, sztolnie, kopalnie czy kolejki
wąskotorowe. Zabytki te zostały
uznane za dziedzictwo przemysłowe
województwa śląskiego.
Dodatkową atrakcją jest Industriada,
festiwal kultury dziedzictwa poprzemysłowego. W czerwcu tego roku
imprezy odbyły się w 47 obiektach
w 28 miejscowościach. Już teraz
warto zarezerwować czas na przyszłoroczną edycję.

PSZCZYNA

BIELSKO-BIAŁA
CIESZYN
USTROŃ
ŻYWIEC

ZABYTKI TECHNIKI
Do miast, w których znajdziesz wymienione w artykule
zabytki techniki, dojedziesz pociągami PKP Intercity.
Znajdź dogodne połączenie na intercity.pl
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SIEMIANOWICE ŚL ĄSKIE
CZEL ADŹ

ŚWIĘTOCHŁOWICE

5
MUZEUM HISTORII KOMPUTERÓW I INFORMATYKI
W KATOWICACH
Warto je odwiedzić szczególnie ze względu na walory edukacyjne. Zebrane w nim
przedmioty świetnie pokazują, jak olbrzymi postęp dokonał się w świecie techniki
w ciągu zaledwie 40 lat. Zmiany, które zaszły w tym czasie w informatyce, odpowiadają
kilku wiekom w architekturze. Na wystawie znajdziemy ponad 3900 eksponatów,
w tym ponad 550 komputerów pokazujących ewolucję tego urządzenia. Wiele z nich
działa do dzisiaj, dzięki czemu można zobaczyć, jak w przeszłości pracowano na już
historycznych programach.

Muzeum Historii Komputerów
i Informatyki w Katowicach
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na ośmiotysięczniki. Moment,
w którym byłem przygotowany
na to psychicznie, bo głównie
o to chodziło, to końcówka
lat 80. Wtedy zdecydowałem się na pierwszą wyprawę
na Gaszerbrum II i wiedziałem,
że w tym świecie chcę zostać.

W PUSTCE
CZUJĘ SIĘ ŚWIETNIE
Rozmawiamy z Piotrem Pustelnikiem – zdobywcą korony Himalajów
i Karakorum – o wydanej niedawno autobiografii, młodym pokoleniu
wspinaczy i planach zdobycia bieguna południowego.
ROZMAWIAŁ A: ZUZANNA BR AT KOWS KA
Z DJĘCIA Z KSIĄŻK I JA, PUSTE LN IK. AUTOBIOG R AFIA. AR C H I W U M P I OT R A P U ST E LNI KA

Jak czuje się Pan na nizinach?
Od urodzenia mieszkam na płaskim terenie i jest
to asumpt do tego, żeby ten krajobraz często
zmieniać. Jednak nie cierpię przez to. Miałem tylko
jeden problem – żeby dotrzeć, mówiąc kolokwialnie,
do pofałdowanego terenu, musiałem przejechać minimum 200 kilometrów. Cały czas marzę o górach,
śnią mi się one, jednak nie popadam w skrajności i nie
muszę natychmiast gdzieś wyjechać. Jestem zaangażowany w pracę i inne zajęcia i choć czasem zamarzy
mi się, by jak w piosence „rzucić wszystko i pojechać
w Bieszczady”, nie mam aż takiej potrzeby, żeby robić
to co miesiąc.
Pana autobiografię pt. „Ja, pustelnik”
rozpoczyna cytat Waltera Bonattiego:
„Góry są środkiem, człowiek jest celem.
Nie chodzi o to, aby wejść na szczyt,
robi się to, aby stać się kimś lepszym”.

Która z górskich wypraw wywołała
w Panu największą zmianę?
To ładne zdanie, które oddaje istotę wspinania.
Jest to proces, a nie zjawisko, które nagle zmienia
charakter. Góry nieustannie wpływają na człowieka
i rozwijają w nim cechy, które bardzo przydają się
na nizinach – spowalniają życie, budują cierpliwość.
Wzmacniają przyjaźń, tolerancję inności ludzi oraz
lojalność wobec nich. Pozwalają też nabrać dystansu
do spraw przyziemnych, a to jest klucz do szczęścia.
Kiedy człowiek wróci na niziny, te cechy w nim zostają
i to jest bardzo cenne.

Jak wygląda przygotowanie do wyprawy
na ośmiotysięcznik?
Kiedy zacząłem swoje podróże
po ośmiotysięcznikach, byłem
już dobrze wykształconym alpinistą. Wszystkim, czego potrzebowałem, aby dobrze przygotować
się do Himalajów, była świetna
wydolność organizmu. Osiąga się
ją bardzo prosto – poprzez biegi,
jazdę na rowerze, gry zespołowe – koszykówkę, piłkę nożną.
Dwa, trzy razy w tygodniu trzeba
uprawiać sport. Wydolność trzeba wypracować – jest szalenie
istotna w górach. Bez niej można
być świetnie wyszkolonym technicznie, ale co z tego, gdy serce
i płuca dalej nikogo nie puszczą.

Na jakim etapie kariery poczuł
Pan, że Himalaje są wyzwaniem,
na które jest Pan gotowy?
Nie było punktu zwrotnego, to była drabina. Przenosiłem się w coraz to wyższe góry. Kiedy pojawiłem się w siedmiotysięcznikach, byłem już gotowy
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Zaczynał Pan swoją
karierę wysokogórską
w latach 80. Jak rozwój
technologii – sprzętu,
urządzeń – przeobraził
współczesną wspinaczkę?

Która z osób związanych
z górami wywarła na Panu
największe wrażenie?
Jedną z takich osób jest Słowak
Peter Hámor, który ukończył koronę Himalajów w tym roku. To mój
serdeczny przyjaciel, jego postać
wielokrotnie pojawia się w książce. Wspinałem się też z dwoma
Koreańczykami, panem Parkiem
oraz panem Umem. Imponowali

W ciągu 20 lat poprawiłem swoją
wydolność o 40-50%, a jakość
sprzętu zmieniła się trzy-, czterokrotnie. Jest on lżejszy, bardziej
ergonomiczny, łatwy w obsłudze
i przede wszystkim… jest. Kiedy
zaczynaliśmy, to sprzętu zwyczajnie nie było – nie pozostało nic
innego, jak samodzielnie go zrobić
w sposób kompletnie nieprofesjonalny. Bywało, że człowiek
zawiódł się na nim. Na szczęście
to już przeszłość.

mi przede wszystkim niezwykłą,
typowo wschodnią zawziętością.
Zdobywanie gór było dla nich
jak zaciekła bitwa. Inną osobą
był Juanito Oiarzabal, Bask.
Po zdobyciu Himalajów nie umiał
przestać. Ja przestałem i uważam
to za dobrą decyzję. Każda z tych
osób, choć miały pewne wady,
imponowała mi skutecznością.
W górach poznałem mnóstwo
ludzi, którzy byli wspaniałymi
partnerami.

Nie można też zapominać
o typowym treningu wspinaczkowym, lecz to już bardziej
przyjemność niż obowiązek.

23

W

WYWIAD

W

Czy zdarza się Panu
spędzać urlop inaczej niż
w górach – na wczasach,
których celem jest wyłącznie odpoczynek?
Tak, w zeszłym roku byłem z rodziną dwa tygodnie nad morzem.
Dużo biegałem, jakoś z tym
morzem sobie poradziłem!

Niektórych spotykałem raz w życiu, ale to wystarczyło, żeby zrobili
na mnie kolosalne wrażenie. Często wspinałem się też z osobami,
z którymi chciałbym mieć kontakt
na co dzień.
Co było dla Pana największym wyzwaniem w górach? Wysokość, niska
temperatura, warunki?
Zawsze zadawałem sobie pytanie
o to, czy mój organizm da sobie
radę. Jako dziecko wiele chorowałem, dlatego stale bałem się,
czy moje zdrowie jest na daną
górę wystarczające. Każda z nich
dawała mi dowód na to, że było.
Pomimo tego ten atawistyczny
strach tkwił we mnie. Największą
wartością było więc powrócenie
z gór żywym.
A co jest ważniejsze w górach – siła fizyczna czy
mocna psychika?
Człowiek jest jak ryba, psuje się
od głowy. Trzeba mieć bardzo
mocną psychikę. Jeśli głowa jest
mocna, nogi dadzą radę. Kiedy
głowa jest słaba, to choćby człowiek miał nie wiadomo jak świetną
kondycję, zawsze będzie skłonny
do tego, aby odpuścić.
Czy w górach
obowiązuje etos?
Kiedy ja byłem w górach ten
etos był, ale myślę, że w dalszym
ciągu jest i będzie. Nic się nie
zmieniło, jeśli chodzi o ludzi.
Wciąż są wobec siebie bardzo
solidarni. Góry są terenem,
w którym istnieje ogromna
potrzeba współpracy.

A czy podróżuje
Pan koleją?
Oczywiście. Mieszkam w Łodzi,
ale centrala mojej firmy jest
w Warszawie – często tam jeżdżę. Jeśli połączenie jest dobre,
a jest ich coraz więcej, jeżdżę
pociągiem. To większa wygoda
niż podróżowanie samochodem.
Zupełnie szczerze – komfort
podróży koleją w Polsce się
zmienił, jeździ się miło i przyjemnie. Jeśli mogę, wybieram
pociąg.

Wiemy, że ma Pan
w planach eksplorację
bieguna południowego.
Zanim wpadło mi do głowy,
żeby zostać alpinistą, co stało
się dopiero, kiedy miałem 21 lat,
już w wieku 12 lat chciałem
być polarnikiem. Dziś, kiedy
himalaizm nie jest dla mnie
najważniejszy – dodam, że teraz
na pierwszym miejscu jest życie
osobiste – chciałbym wyruszyć
na biegun południowy. A jeśli
udałoby się do niego dojść
od strony wybrzeża, byłbym
przeszczęśliwy. To przepiękny
kawałek świata – bardzo dziki,
bez ludzi i zwierząt, a ja w pustce świetnie się czuję.
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Które ze szlaków, np.
w Tatrach, są dla Pana
najbardziej wyjątkowe?
Takim miejscem jest Dolina
Kieżmarska na Słowacji, często tam
bywam. W Tatrach wolę słowacką
stronę – jest większa, dziksza
i mniej przeludniona. Jako młody
człowiek wiele letnich sezonów
spędziłem w Dolinie Wielickiej
i Kieżmarskiej. Dziś często wspinamy się tam, gdy odwiedzam słowackich przyjaciół. Na ulubionym
szczycie mojego przyjaciela Petera
– Sławkowskim (2452 metrów
n.p.m., przyp. red.) byłem chyba
pięć razy. Wbiegamy na tę górę
i czerpiemy z tego niezwykłą przyjemność. To przepiękne miejsce.

Jest Pan prezesem Polskiego Związku Alpinizmu.
Jakie są największe potrzeby młodego pokolenia wspinaczy i czym
różnią się oni od starszych
kolegów?
Alpiniści przestali być panami
w wełnianych golfach z fajką
w ręku – są atletami, trenują jak
sportowcy, stosują diety i mają
podejście bardzo konkurencyjne.
To ludzie nastawieni na sukces,
w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To pokolenie, które otwarcie mówi o wszystkim, co robi,
publikuje w mediach społecznościowych. Już nie muszę czytać
raportów – otwieram Facebooka
i wiem, co moi koledzy ze Związku
zrobili w górach.
Podkreślał Pan,
że zdobycie K2 zimą
w tym stuleciu będzie niezwykle trudne. Czy podtrzymuje
Pan tę opinię? Jak odnosi się Pan do polskiej
wyprawy na K2?
Tak, podtrzymuję. Musi być
spełnionych mnóstwo warunków, aby się udało. I nic pod
tym względem się nie zmieniło.
Alpiniści są coraz lepsi, mądrzejsi,
sprawniejsi i lepiej wyposażeni –
od tej strony szanse rosną. Ale
najwięcej zależy od pogody. Jeśli
Ja, pustelnik. Autobiografia
Piotr Pustelnik
Wysłuchał Piotr Trybalski
Wydawnictwo Literackie

będzie okno pogodowe, które
pozwoli wspinaczom działać
w dobrych warunkach powyżej
8500 metrów, wtedy góra ich
wpuści. Jeśli wciąż będzie wiał
wiatr w granicach 150 km/h,
obiektywnie jest to niemożliwe.
Jeśli warunki zmienią się
na 5-6 dni, to ekipa, która
teraz jedzie, jest w stanie wejść
na wierzchołek.
Czy wydanie autobiografii jest dla Pana
symbolicznym zamknięciem etapu wspinaczki
na ośmiotysięczniki?
Czy decyzja o „himalajskiej emeryturze”,
o której mowa w książce, jest nieodwołalna?
Tak, decyzja o tym, że w Himalajach nie będę działał,
jest nieodwołalna i taka była
już 7 lat temu – właśnie tyle
czasu minęło, od kiedy powiedziałem koniec, do momentu
ukazania się autobiografii.
Potrzebowałem sporo czasu,
żeby mieć to, o czym mówiliśmy wcześniej – dystans
do wszystkich spraw, które przez
20 i więcej lat działy się w moim
życiu. W końcu udało mi się
wszystko „przetrawić” w sobie,
by móc przelać to na papier,
i to właśnie było genezą
powstania tej książki. ~
Więcej zdjęć z wypraw
Piotra Pustelnika można
obejrzeć na
wpodroz.com.pl
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BOLKO

TROCHĘ HISTORII
Pierwsze wzmianki o opolskiej wyspie na Odrze
pochodzą z 1213 roku – wówczas określano ją jako
Kampe, czyli „kępę”. Nazywano ją również Bolkową
Kępą czy Lasem Minorytów, a od XIV wieku, na cześć
piastowskiego księcia i za zgodą władz kościelnych,
nadano jej miano wyspy Bolko. Od północy i wschodu
ograniczona jest Odrą, od zachodu Kanałem Ulgi,
a od północnego zachodu pozostałością Kanału
Wińskiego, który został zasypany w trakcie prac
nad umocnieniem powodziowym miasta w latach
1968-1978. Określenie „wyspa” zachowało się
jednak zwyczajowo.
W

-opolski zakątek

W stolicy najmniejszego województwa w kraju znajduje się wyspa Bolko.
Ten kompleks parkowy jest dla opolan miejscem spacerów i rekreacji.
Turystów zaskoczy pięknem przyrody i swoją historią.
AGNIESZK A DYNIAKO WS KA
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PARK I ZOO
W przeszłości na wyspie przeważały gęste lasy i pola uprawne, lecz
w 1910 roku radni Opola postanowili zamienić je na Park Ludowy
(Volkspark Bolko). Lasy w większości wykarczowano, pozostawiając jednak najokazalsze dęby
(np. 400-letni Dąb Piastowski
o obwodzie 410 centymetrów), buki i graby. Posadzono
aż 12 tysięcy młodych drzew
i krzewów, powstały aleje
i tarasy widokowe, a w latach
30. XX wieku utworzono prywatne
minizoo wykupione później przez
miasto i zamienione w prawdziwy ogród zoologiczny, który
funkcjonuje do dziś. Po powodzi
w 1997 roku został on gruntownie przebudowany, powiększony
i zmodernizowany – obecnie jest
jednym z najnowocześniejszych
zoo w kraju, odnoszącym spore
sukcesy w hodowli i rozmnażaniu zwierząt zagrożonych
wyginięciem. Można w nim
zobaczyć m.in. goryle nizinne
czy uchatki kalifornijskie.
WOJENNE
SPUSTOSZENIA
Park Ludowy na wyspie Bolko
w latach 30. XX wieku był jedynym tego typu obszarem na Górnym Śląsku, a ogród zoologiczny –
drugim co do wielkości w Polsce.
Jednak wojenna zawierucha
nie ominęła Opola – Niemcy,
opuszczając miasto, wysadzili most
prowadzący na wyspę, niektóre
zwierzęta zostały wywiezione
z zoo do Rzeszy, a resztę zabito.
Po wojnie obiekty te zaczęły

ponownie działać. Nowy most
powstał w 1960 roku – wcześniej
mieszkańcy, przeważnie w weekendy oraz święta, przeprawiali się
łodziami na drugi brzeg.
W następnych latach rozbudowano zoo, powstały korty tenisowe,
wytyczono nowe alejki i ustawiono
ławki.

Pomiędzy parkingiem na wyspie
Bolko a mostem kolejowym
powstanie nowy park,
który ma upamiętnić rocznicę
800-lecia Opola. Władze miasta
planują posadzenie 1600 drzew,
3200 różnych, mniejszych
roślin i ponad 12 000 krzewów.
Mieszkańcy będą mogli sami
posadzić swoje drzewa!
otp.opole.pl

© FOT. U RZĄD M I ASTA O P O L A
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Podczas obserwacji
prowadzonych w ramach Europejskich
Dni Ptaków na wyspie
Bolko sfotografowano
trzmielojada, rzadkiego
ptaka objętego ścisłą
ochroną, którego
populację w Polsce
szacuje się na zaledwie
2 tysiące par.

Po raz pierwszy
hipopotamy
sprowadzono
do opolskiego zoo
w 1936 roku.

© F OT. ŁUKASZ BER LIK
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BOLKO DZIŚ
To malownicze miejsce zna każdy
mieszkaniec Opola. Nie brakuje
tu spacerowiczów i rowerzystów,
na wyspie znajduje się także kilka
stawów i kanałów, plac zabaw,
wypożyczalnia sprzętów wodnych
(w tym smoczych łodzi), pub, kawiarnia oraz tzw. Polana – miejsce
spotkań młodzieży. Jednak Bolko
to coś więcej niż rekreacyjny teren
- prowadzone są też obserwacje
przyrodnicze i ornitologiczne.
Na wyspę można dojechać
samochodem, ale warto wybrać się
na spacer z centrum miasta – idąc
ścieżką rekreacyjną wzdłuż brzegów
Odry podziwiać można nie tylko
piękne widoki, lecz także skorzystać z ogólnodostępnej siłowni czy
placów zabaw. ~
OPOLE
Do Opola jeżdżą
pociągi PKP Intercity wszystkich kategorii,
także Express InterCity Premium –
Pendolino.
Sprawdź na intercity.pl
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Śladami

Jiro śni o sushi
reż. David Gelb
Dokument o japońskim mistrzu sushi to obraz dla miłośników kulinarnych podróży. W tokijskim metrze znajduje się mały, niepozorny bar,
w którym za posiłek trzeba zapłacić kilkaset dolarów, a na rezerwację
stolika czeka się przynajmniej miesiąc. Wszystko za sprawą mistrza
Jiro, dla którego sushi jest życiową pasją. Widz obserwuje powstawanie
małych dzieł sztuki – od wyprawy na rybny targ, poprzez proces przygotowywania, aż po serwowanie dań. Nie ma innej możliwości – po tym
filmie zamarzycie o wyprawie do Kraju Kwitnącej Wiśni.

30
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Grand Budapest Hotel
reż. Wes Anderson
To wizualne arcydzieło z dużą
dawką inteligentnego humoru
i zaskakująco rozwijającą się
historią. Jego akcja dzieje się
w murach stylowego hotelu
prowadzonego przez ekstrawaganckiego konsjerża Gustave'a H.
Co prawda zarówno w Budapeszcie, jak i całej Europie
Środkowo-Wschodniej trudno
będzie znaleźć miejsce z tak
wyjątkowym wystrojem i załogą.
Jednak „Grand Budapest Hotel”
inspiruje do tego, by na parę dni
wybrać się do luksusowego hotelu w stolicy Węgier, w którym
na gości czekają wykwintne dania
i profesjonalna obsługa.

Vicky Cristina Barcelona
reż. Woody Allen
Film Woody’ego Allena pokazuje, że wakacje
w Hiszpanii nie mogą być nudne. Dwie dziewczyny
z Nowego Jorku przyjeżdżają odpocząć do Barcelony,
by zobaczyć architekturę Gaudiego oraz poczuć klimat
Katalonii. Jednak scenariusz ich wyprawy szybko się
zmienia – na horyzoncie pojawia się przystojny malarz,
który zabiera przyjaciółki na weekend do położonego
na północy Oviedo. Wieczorne rozmowy przy winie,
namiętne romanse, rozkoszowanie się sztuką i dobrym
jedzeniem – Vicky i Cristina najlepsze dni swoich
wakacji spędziły nie w turystycznej Barcelonie, lecz
w mieście niedaleko Gijón. Planujecie wakacje w Hiszpanii? Może zamiast kolejnej paelli przy La Rambli
warto wypożyczyć auto, by odnaleźć swoje własne
magiczne Oviedo? ~

© FOT. DYSTRYBUTOR A, GUTEK FILM

DYST RY BU TOR A, G U TE K FI LM
© F OT.

© FOT. DYSTRYB UTO R A, IM P E RI AL C I N E P I X

Odkrywanie nowych miejsc ma wiele wspólnego z dobrym kinem –
niezapomniane widoki, nietuzinkowi bohaterowie spotkani na drodze,
nieprzewidywalne scenariusze… Szukacie inspiracji do następnej
podróży? Tych pięć filmów na pewno zachęci was do odkrywania
miejsc z klimatem.

© FOT. DYST RYBU TO R A, I M P E RI A L CI NE PI X

filmowych bohaterów

Jestem miłością
reż. Luca Guadagnino
Dzieło ze wspaniałymi zdjęciami,
genialną muzyką i świetną rolą
Tildy Swinton. Film opowiada historię rosyjskiej żony
włoskiego bogacza, której życie
w Mediolanie diametralnie
zmienia się po poznaniu młodego pasjonata kuchni. Jednak
poza ciekawą intrygą „Jestem
miłością” jest przede wszystkim
prawdziwą ucztą dla oka, a scena
kolacji z krewetkami z pewnością
zapadnie w pamięć. Marzy wam
się romantyczny weekend we
Włoszech? Po obejrzeniu tego
melodramatu zrozumiecie,
czym jest prawdziwe dolce vita.

Morderstwo w Orient Expressie
reż. Kenneth Branagh
„Morderstwo w Orient Expressie” to pełna napięcia kolejowa podróż z takimi gwiazdami, jak Johnny
Depp, Willem Dafoe i Penélope Cruz. Ekranizacja
kryminału Agathy Christie przypomina o czasach, gdy
pociąg na kilkanaście dni stawał się drugim domem
podróżnych. Warto zatem częściej wsiadać do pociągu
(nie) byle jakiego. W końcu daleka podróż koleją brzmi
niezwykle intrygująco.

ANNA H OF M AN
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HUBA

CZAS
NA POLSKIE MARKI

Rodzimy rynek odzieżowy przez wiele lat był w dużej
mierze zdominowany przez zagraniczne koncerny
dyktujące trendy na całym świecie. Polskiej modzie
brakowało świeżego spojrzenia i oryginalnych
projektów,które byłyby dostępne dla każdego. Obecnie
tę pustkę zapełniają młodzi i zdolni modowi twórcy,
kreujący własne zasady stylu.

I G A W OJ C I EC H O WS K A
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D

o niedawna polski rynek mody mógł chwalić się głównie projektantami high fashion,
których produkty kierowane były do dość wąskiego grona odbiorców. Klientom brakowało alternatywy umożliwiającej zakup odzieży do codziennego użytku, lecz innej niż
ta proponowana przez wielkie sklepy sieciowe. Zapotrzebowanie na ubrania dobre gatunkowo,
oryginalne, a przy tym w przystępnej cenie, skłoniło utalentowanych projektantów do zakładania
własnych biznesów. Zaczęły powstawać marki, którym przyświecała jedna idea – ubieraj się tak,
aby czuć się swobodnie i wyjątkowo, bo to, co na siebie wkładasz, odzwierciedla ciebie.

LISTOPAD 2017

33

© FOT. AGA BILSK A

NENUKKO
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THE ODDER SIDE

NERKA I W DROGĘ
Oryginalne i praktyczne – nerki
Huba to produkt, który dzięki rozmiarowi zastępuje często
nieporęczne torebki, umożliwiając
swobodne poruszanie się. Zmieszczą wszystko to, co najważniejsze
zarówno w podróży, podczas
zakupów, jak i wieczornego wyjścia
i tańców do rana – a do tego świetnie wyglądają! Produkty projektu
Anity Bednarek są propozycją dla
tych, którzy szukają niebanalnych
rozwiązań, a akcesoria traktują
jako wyraz własnego stylu. Huby
występują w różnych wzorach
i rozmiarach (od mini aż do oversize,
w których zmieści się nawet laptop).
Wykonane są z trwałych materiałów
zapewniających wysoką odporność
na przetarcia i zniszczenia. Marka
niedawno wprowadziła do swojego
asortymentu również pojemne torby, które mogą służyć jako poduszki
do jogi.

NIEŚMIERTELNA
KOBIECOŚĆ
Ukłon w stronę kobiecości
prezentuje marka The Odder
Side, która tworzy coś więcej
niż zwykłe koszulki czy topy
– to proste wzory subtelnie
podkreślające kobiecą naturę.
Marka oferuje ponadczasowe
rozwiązania, uszlachetniając je
wyrafinowanym wykończeniem
– odkryte plecy czy wiązane w pasie sukienki i okrycia
wierzchnie stanowią flagowy
element większości projektów.
Kolekcja podstawowa, dostępna
przez cały rok, oraz sezonowe
projekty to doskonałe przykłady
nowoczesnej mody. Dobrze
skrojone stroje oraz wysoka
jakość – czyli wszystko to, czego
oczekuje od ubrań świadoma
kobieta.

THE BEAST

Z CHARAKTEREM
A gdyby tak połączyć trendy
z nutą szaleństwa i wyobraźni? Marka The Beast dowodzi,
że wyjście poza schemat to
stylowa zabawa z piorunującym
efektem. Projekty są skierowane
do osób lubiących klasyczne
kroje w połączeniu z efektownymi
wykończeniami i fakturami. Klasyka plus ekstrawaganckie detale
ACEPHALA

© FOT. ACEPHAL A

WŁÓŻ TEN TYSZERT!
W garderobie każdej miłośniczki
mody powinny znaleźć się koszulki,
bluzki czy topy – przydają się
niemalże na każdą okazję.
Wie o tym doskonale marka
Tyszert, która wyszła naprzeciw
potrzebom osób poszukujących
w modzie wygody i komfortu.
Klasyczne projekty wykonane
z wysokiej jakości materiałów
nawiązują do nieprzemijającej
klasyki. Ponadczasowe wzornictwo,
modne kolory oraz staranne wykończenie mają podkreślić kobiecą
naturalność oraz nienaganny, ale
swobodny styl. W ofercie oprócz
t-shirtów dostępne są również koszulki z długim rękawem i sukienki.

© FOT. T H E BE AST

MIEJSKI SZYK DLA
INDYWIDUALISTÓW
Jedną z marek odzieżowych
łączących miejską wygodę
i oryginalne wzornictwo jest
Nenukko. Tu nowatorskie projekty
oparte są na prostych formach
i niekonwencjonalnych rozwiązaniach, które podkreślają charakter
noszących je osób. Ideą marki
jest przede wszystkim tworzenie
produktów codziennego użytku
dla kobiet i mężczyzn, które będą
uniwersalne, lecz także piękne.
Indywidualizm, wyróżniający
z miejskiego tłumu, pełni tutaj
ważną rolę. Każda kolekcja jest
limitowana i wytwarzana z wegańskich materiałów.

© FOT. T H E O D D E R S I D E
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sprawiają, że produkty The Beast
są odważne, ale i wysmakowane
jednocześnie. Ubrania tej marki
udowadniają, że można iść pod
prąd, zachowując minimalistyczną,
stonowaną formę – są idealne
szczególnie na wieczorowe wyjścia!
WIĘCEJ NIŻ UBRANIE
Jeśli od modowej marki oczekujemy projektów wychodzących poza
codzienną użyteczność, na pewno
warto zwrócić uwagę na Acephalę,
która w świecie mody zyskała miano najlepiej rokującego polskiego
projektu. Duet, jaki tworzą Monika
Kędziora i Bartek Korzeniowski,
swój pokaz zaprezentował na wybiegu Fashion Stage – przestrzeni
modowej od kilku lat towarzyszącej festiwalowi Open’er. Są na niej
co roku prezentowane prace
projektantów młodego pokolenia.
Kolekcje tej marki to eksperyment
na typowo męskich i kobiecych
formach i krojach. Jej twórcy
lubią też modę łączyć ze sztuką –
jesienią warto będzie śledzić ich
projekt łączący te dwie dziedziny:
„Fashion: curated”, realizowany w warszawskim Acephala
Concept Store. ~
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A DAM BU Ś KIE WICZ

CENTRA NAUKI
W POLSCE,

HYDROPOLIS:
CENTRUM NAUKI
I WIEDZY O WODZIE
WE WROCŁAWIU
Wrocławskie Hydropolis zostało
uznane przez National Geographic Polska za jeden z siedmiu nowych cudów naszego
kraju. Znajduje się w zabytkowym
zbiorniku wody czystej powstałym
w 1893 roku. Hydropolis jest
interesującą wystawą edukacyjną
w całości poświęconą wodzie.
Znajdujące się tu ekspozycje
są podzielone na kilka stref
tematycznych, przedstawiających
życie w oceanach, znaczenie
wody dla ludzkości, historię
inżynierii wodnej i właściwości
fizyczno-chemiczne tej cieczy.
Wystawy interaktywne prezentują
najbardziej znane wraki statków
i okrętów. Ciekawym eksponatem
jest też rzeźba kinetyczna, za
pomocą której można wywołać efekty towarzyszące burzy.
Centrum jest bardzo popularne
– po dwóch latach działalności
niedawno świętowało odwiedziny
półmilionowego gościa.

CZYLI JAK
POŁĄCZYĆ
NAUKĘ
Z ZABAWĄ
Dzieciom nauka często
kojarzy się z siedzeniem
nad książkami,
wkuwaniem na pamięć
nudnych regułek
i rozwiązywaniem zadań
z matematyki. Na szczęście
nie musi tak być –
najlepsze centra nauki
w Polsce umożliwiają
zaprzyjaźnienie się
z wiedzą.

© FOT. HYD RO PO LIS

hydropolis.pl
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CENTRUM NAUKI KOPERNIK
W WARSZAWIE
Jedna z najbardziej znanych, nowoczesnych
i interdyscyplinarnych placówek naukowo-dydaktycznych w Polsce. W Centrum znajduje się
siedem wystaw stałych, w tym także taka, która
jest przeznaczona specjalnie dla najmłodszych
zwiedzających, czyli dzieci do 6. roku życia.
Ekspozycje obejmują zagadnienia z zakresu ruchu
w fizyce, funkcjonowania człowieka i środowiska,
historii ludzkiej cywilizacji, a także socjologii,
psychologii oraz robotyki. Astronomii jest poświęcone położone w pobliżu planetarium Niebo
Kopernika. Prawa rządzące przyrodą poznaje się
w Centrum poprzez samodzielnie przeprowadzane eksperymenty oraz przez uczestnictwo
w wystawach interaktywnych. Odbywa się tu
mnóstwo wydarzeń kulturalnych, debat i warsztatów związanych z popularyzacją nauki. Na
zwiedzanie warto przeznaczyć cały dzień, a bilety
zarezerwować wcześniej, by nie stać w kolejkach.

© F OT. CE NT RUM GEO E D U KAC JI W KI E LC AC H

kopernik.org.pl

CENTRUM GEOEDUKACJI
W KIELCACH
Centrum funkcjonuje jako jeden z wielu obiektów
w ramach Geoparku Kielce, znajdującego się
na trasie Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego. Centrum Geoedukacji to nowoczesna placówka muzealna. Zwiedzającym udostępniana jest Galeria Ziemi i wystawy czasowe.
Znajdują się w nich eksponaty z zakresu geologii,
takie jak skamieniałości oraz prehistoryczne figury zwierząt i roślin. Atrakcją jest kapsuła 5D, która
zabiera zwiedzających w podróż w głąb Ziemi
i pozwala poznać wnętrze naszej planety wszystkimi zmysłami. Dodatkowo centrum organizuje
warsztaty terenowe w okolicach Kielc, gdyż Góry
Świętokrzyskie to świetne miejsce do edukacji
geologicznej: można w nich znaleźć zarówno
skamieniałe koralowce, jak i tropy dinozaurów.

CENTRUM NAUKI EXPERYMENT
W GDYNI
Centrum Nauki Experyment jest jedną
z pierwszych tego typu placówek w Polsce.
Pierwotnie, w 2007 roku, otwarto je w parku
naukowo-technologicznym w Gdyni, a obecnie
ma zupełnie nową siedzibę. Nauka jest tutaj
popularyzowana poprzez wystawy organizowane
w formie pokazów i interaktywnych instalacji.
Poruszane dziedziny to: fizyka, chemia, astronomia, matematyka i archeologia. Elementy
edukacji łączą się tu z zabawą, aby w odkrywanie
praw rządzących światem wciągnąć zarówno
najmłodszych, jak i dorosłych zwiedzających.
Organizowane są także warsztaty, wykłady,
zajęcia dla szkół i przedszkoli.
experyment.gdynia.pl
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CENTRA NAUKI
Do Wrocławia, Warszawy, Torunia, Kielc i Gdyni
dojedziesz nowoczesnymi i komfortowymi składami
PKP Intercity.

centrum-geoedukacji.pl

Sprawdź na intercity.pl
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CENTRUM NOWOCZESNOŚCI
MŁYN WIEDZY W TORUNIU
Centrum, powstałe w 2013 roku, umieszczono
w zabytkowym dawnym Młynie Richtera –
jednym z najważniejszych toruńskich zabytków.
We wnętrzu budowli znajdują się cztery wystawy
stałe i wiele wystaw czasowych, wypożyczanych
Centrum przez inne muzea zarówno z Polski, jak
i z zagranicy. Obecnie obiekt jest w trakcie rozbudowy, dzięki której powstanie sala multimedialna przygotowywana specjalnie dla nastolatków.
Pozwoli ona poznać i zrozumieć siebie, a przede
wszystkim przybliży i wytłumaczy burzliwe zmiany
zachodzące w ich ciałach i umysłach w okresie
dojrzewania. Pomoże także określić swoje indywidualne pasje i zainteresowania. Dla najmłodszych
z kolei utworzono specjalną pracownię kreatywną.
mlynwiedzy.org.pl
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K ATA R ZY N A L EW I Ń SK A

Polski skarb

UNESCO
Kopalnię soli w Wieliczce wpisano na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO w 1978 roku. 35 lat później w Phnom Penh w Kambodży została
podjęta decyzja o poszerzeniu wpisu o kopalnię soli w Bochni. Co kryje się
w tych podziemiach?

K

opalnie soli w Wieliczce
i Bochni należały do Żup
krakowskich, które działały
od połowy XIII wieku do końca
XVIII wieku. Dziś nazwalibyśmy to solne przedsiębiorstwo
potentatem – o tym, jak prężnie
funkcjonowało świadczy fakt, że
w XIV wieku dostarczało 1/3 dochodów do królewskiego skarbca.
Zyski przeznaczano również
na budowę kamienic, domów,
pałaców czy kościołów w ówczesnej stolicy Polski. Ten finansowy
sukces gwarantowały złoża soli.

"
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WIELICZKA
Trzykilometrowa trasa turystyczna już na początku zachwyca
najstarszą w kopalni kaplicą
św. Antoniego, która w całości
została wykonana z soli. Znajduje
się ona na głębokości 64 metrów.
Pierwszą mszę odprawiono w tym
miejscu pod koniec XVII wieku.
Jednak najstarszy w Wieliczce

Kaplica św. Kingi wraz z płaskorzeźbą
Ostatniej wieczerzy" według Leonarda da Vinci
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jest szyb Goryszowski z II połowy
XIII wieku – ten średniowieczny
obiekt górniczy jest ewenementem na skalę światową, ponieważ
działa do dziś. Dzięki niemu
możemy zobaczyć, jak ewoluowało górnictwo w poszczególnych
epokach. Będąc w wielickim skarbie UNESCO, nie sposób pominąć kaplicy św. Kingi. Ten okazały
obiekt (o długości – 54,5 metra,
szerokości – 18 metrów i wysokości – 12 metrów) ze wspaniałymi płaskorzeźbami, ołtarzem oraz
posadzką wyrzeźbioną w solnej
bryle to największa podziemna
świątynia na świecie. Znajdują się
tutaj również relikwie św. Kingi,
patronki górników solnych.
KOPALNIA W WIELICZCE
ROZCIĄGA SIĘ
NA 9 POZIOMACH
I LICZY
360 KILOMETRÓW.

W
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W robiących wrażenie wnętrzach kopalni
są organizowane pokazy filmowe i imprezy,
np. bale sylwestrowe

W

ZAMEK ŻUPNY
W przeszłości był siedzibą
zarządu Żup krakowskich. Składa
się z czterech budowli: Zamku
Środkowego (XIII–XIV wiek),
Północnego (XV wiek), Południowego (XIX–XX wiek) oraz baszty
(XIV wiek). Niestety od chwili
powstania obiekt niszczyły
pożary, wojny i liczne oblężenia,
a w 1945 roku został on zbombardowany przez armię radziecką.
Obecnie znajduje się w nim
Muzeum Żup Krakowskich.
BOCHNIA
To najstarsza w Polsce kopalnia, w której rozpoczęto
wydobycie soli kamiennej. Działa
od 1248 roku. Prawie osiem wieków eksploatacji spowodowało,
że współcześnie wygląda niczym
podziemne miasto, w którym mo-

W KAPLICY
ŚW. KINGI – OPRÓCZ
UROCZYSTOŚCI
O CHARAKTERZE
RELIGIJNYM
– ODBYWAJĄ SIĘ
RÓWNIEŻ KONCERTY
MUZYKI POWAŻNEJ.
żemy podziwiać niepowtarzalne
wyrobiska, rzeźby, kaplice wykute
w solnych bryłach oraz urządzenia wykorzystywane w przeszłości do prac kopalnianych.
To zjawiskowe miejsce można
zwiedzać pieszo oraz... łodziami.
Dzięki Podziemnej Ekspozycji Multimedialnej zwiedzanie
bocheńskiej żupy przypomina
podróż w czasie, która rozpoczyna się w epoce panowania księcia
Bolesława Wstydliwego i księżnej
Kingi. ~
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Wieliczkę można zwiedzać,
wybierając jedną z kilku tras
turystycznych
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Słodki listopad

ROGALE ŚW. MARCINA
AG ATA B L AC H O WS K A
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Do ciasta potrzebny jest m.in. jeden funt mąki „ino normalnej
do pieczenia”. A do nadzienia „pińc deko okruchów ze starej chałki”
i „ździebko kandytatyzowanej skórki jak oskubiesz pomerańczo”.
Jeśli oczywiście chce się rogale świętomarcińskie zrobić samemu.
Najlepiej jednak spróbować tych sprawdzonych przez „wuchtę
wiary”, czyli przygotowanych przez mistrzów cukierniczych
z Poznania.

Barwny korowód z okazji
Imienin Ulicy Święty Marcin

OD PODKOWY
DO ROGALA
11 listopada to dzień św. Marcina
– patrona ubogich i żołnierzy,
skromnego biskupa z Tours broniącego słabszych. W Poznaniu
świętuje się wówczas imieniny
jednej z głównych ulic miasta.
Właśnie wtedy w Wielkopolsce piecze się i je tysiące rogali
świętomarcińskich, a w centrum
Poznania odbywa się wyjątkowy,
kolorowy festyn organizowany
przez Centrum Kultury Zamek.
Te coroczne Imieniny Ulicy
Święty Marcin rozpoczyna
przejazd na białym koniu postaci
przebranej za jej patrona. A skąd
wzięła się tradycja związana z rogalami? W 1891 roku proboszcz
jednej z poznańskich parafii
zaapelował do wiernych, aby –
podobnie jak św. Marcin – przygotowali coś dla biednych. Jeden
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z cukierników upiekł trzy blachy
rogali, które rozdał ubogim.
W późniejszych latach dołączyli
do niego także inni ciastkarze.
Z rogalami wiąże się również
pewna legenda. Dawno, dawno
temu jednemu z poznańskich cukierników przyśnił się św. Marcin
jadący na koniu, który zgubił
podkowę. Mężczyzna podniósł ją
i stwierdził, że będzie piekł ciastka
o takim właśnie kształcie.
W

SMAKOWITA
LEKCJA HISTORII
Więcej na temat rogali
świętomarcińskich można
dowiedzieć się w Rogalowym Muzeum Poznania.
Program pokazów obejmuje m.in. zapoznanie się
z recepturą i składnikami
używanymi do produkcji
tego poznańskiego specjału
oraz legendą o jego powstaniu. Oczywiście nie brakuje
też wspólnego wypieku przy
użyciu tradycyjnych narzędzi
oraz degustacji. Wizytę
wzbogacą również multimedialna prezentacja o historii
Poznania i nauka elementów
poznańskiej gwary. Wszystko
odbywa się w pięknej,
renesansowej kamienicy
z widokiem na Ratusz i słynne koziołki, które codziennie
w samo południe trykają się
dwanaście razy rogami.
rogalowemuzeum.pl

W Rogalowym Muzeum poznamy
recepturę i składniki rogali

W
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LICZY SIĘ WNĘTRZE
Rogale świętomarcińskie powstają
według ściśle określonej receptury, ich masa musi wynosić między
150 a 250 gramów. Ponieważ posiadają status Chronionego Oznaczenia
Geograficznego Unii Europejskiej,
dodatkowo mogą powstawać tylko
w Wielkopolsce. Z pewnością warto
odwiedzić Poznań 11 listopada, ale jeśli
nie ma się takiej możliwości, nic straconego! Rogale można zamówić przez
internet, np. na stronie rogalemarcinskie.pl. W tym przysmaku niezwykle
istotny jest jeden składnik, biały mak
– delikatniejszy w smaku niż niebieski,
bogaty w kwasy omega-3 i omega-6.
Wartościowe są również orzechy
włoskie czy migdały, ale uwaga – jeden
rogal to średnio ponad 500 kcal!
Większe wrażenie zrobi jednak liczba
sprzedanych w listopadzie poznańskich
słodkości – szacuje się, że wynosi ona
około 600 ton.

ZRÓB TO SAM
Przygotowanie rogali świętomarcińskich jest dość trudne
i czasochłonne. Oto przepis na smakołyk inspirowany oryginałem.

© FOT. M ATE RI AŁY RO G ALO W E M U Z E U M P OZ N AN I A
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„NA MARCINA GĘŚ
NA STOLE, KTÓRĄ NADE
WSZYSTKO WOLĘ”
Z postacią św. Marcina wiąże się również
tradycja pieczenia gęsi. Kolejna legenda
głosi, że gdy św. Marcinowi chciano
nadać sakrę biskupią, ukrył się – można
przypuszczać, że mnich wolał wieść swoje
dotychczasowe skromne życie. Jednak
jego kryjówkę zdradziły gęgające gęsi.
Dlatego oprócz rogali, w Poznaniu
11 listopada podaje się również gęsinę –
warto poszukać jej tego dnia w restauracjach, które w menu proponują autorskie
pozycje. Tradycja spożywania tego mięsa
sięga XVI wieku. Co ciekawe, kiedyś
wróżono z kości gęsi – białe przepowiadały zimę obfitującą w śnieg, czerwone
– mroźną, a plamiaste – deszczową. ~
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Nadzienie:
1,5 szklanki cukru pudru
200 g migdałów i orzechów
100 g białego maku
śmietana
Ciasto:
1 kg mąki pszennej
6 jaj
pół kostki masła
50 g drożdży
2 łyżki cukru
szklanka mleka
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1. Najpierw przygotuj nadzienie. Mak zalej wrzątkiem i poczekaj, aż ostygnie,
a orzechy mocz przez kilka godzin, by pozbyć się gorzkich skórek.
2. Następnie mak i orzechy przepuść przez maszynkę. Utrzyj razem z cukrem
i śmietaną, aż uzyskasz gęstą masę.
3. Drożdże rozpuść w odrobinie mleka. W garnuszku roztop masło.
4. Jaja utrzyj z cukrem i połącz z masłem. Wciąż ucierając, stopniowo dodawaj
mąkę, mleko i drożdże.
5. Zacznij rękoma wyrabiać ciasto. Gdy zauważysz na jego powierzchni pierwsze
pęcherzyki, odstaw do wyrośnięcia w ciepłe miejsce.
6. Następnie rozwałkuj i pokrój w prostokąty. Przełóż je do lodówki na godzinę,
następnie rozwałkuj ponownie.
7. Z prostokątów powycinaj trójkąty. Na każdy nałóż trochę nadzienia i roluj
ciasto, aż uformujesz rogaliki.
8. Piecz godzinę w piekarniku nagrzanym do temp. ok. 230°C.
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WEGAŃSKA
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Redakcja HappyCow, międzynarodowego serwisu poświęconego
restauracjom wegańskim i wegetariańskim, okrzyknęła Warszawę
trzecim najbardziej przyjaznym weganom miastem na świecie.
Zapraszam więc w subiektywną podróż po polskiej stolicy
kuchni roślinnej i najlepszych warszawskich lokalach, w których
nie znajdziecie mięsa i mleka, a wyjdziecie najedzeni – i zachwyceni.

Moje absolutnie ulubione wegańskie
miejsce w stolicy. To niepozorny lokal
na parterze PRL-owskiego bloku,
nieco na uboczu, a jednak przeważnie
trudno tu znaleźć wolne miejsce (tym
bardziej cieszy, że właściciele zapowiedzieli rychłe otwarcie drugiego,
większego lokalu, także przy al. Solidarności, naprzeciwko Sądów). Sława
Vegemiasta, wynikająca w równej
mierze z doskonałej kuchni łączącej
smaki z różnych stron świata i z niezobowiązującej atmosfery, dawno już
wyszła poza czysto wegańskie kręgi.
Tutejsze dania (np. „cudaki” – pieczone, faszerowane ziemniaczki, chrupka
pakora, świetna tortilla) najlepiej smakują z organicznym winem lub dobrą
kawą. Moją ulubioną pozycją pozostaje
czekoladowiec z wiśniami, dla którego
warto tu wracać.

THINK LOVE JUICES
& VEGAN FOOD
ul. Francuska 14
Jeśli szukacie miejsca nieco bardziej eleganckiego, warto wybrać
się na ul. Francuską do Think Love
Juices. To nieduża restauracja (latem
wystawia uroczy ogródek), podobnie
jak Vegemiasto wyspecjalizowana
w kuchni międzynarodowej. Można
tu zjeść włosko, azjatycko, skusić się
na lekką sałatkę, zdrowotny napar lub
obfite śniadanie. A wszystko pyszne,
pięknie podane i do tego na Saskiej
Kępie, w jednej z najbardziej urokliwych okolic w Warszawie. Aha, przy
odrobinie szczęścia spotkacie tu także
gwiazdy małego i dużego ekranu!

© FOT. ARC H I W U M TH I N K LO VE JU I C E S

WARSZAWA

VEGEMIASTO
al. Solidarności 60A
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Jeden z wielu, gdzie słowo „vegan”
w nazwie może być zaskoczeniem.
Jak to wegański ramen, bez mięsnego wywaru i jajka? Tak! Co więcej
– nie tylko „się da”, ale i efekt jest
rewelacyjny. Właściciele nieustannie jeżdżą do Kraju Kwitnącej Wiśni
w poszukiwaniu inspiracji i receptur...
i to można tu poczuć! Restauracja jest
nieduża i zawsze pełna gości. Prawdopodobnie niedługo otwarta zostanie
kolejna, ale już dziś należy koniecznie
odwiedzić Saską Kępę, w pobliżu
Stadionu Narodowego. To może być
najlepszy ramen w waszym życiu.

© FOT. VEGEMIASTO
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VEGAN RAMEN SHOP
ul. Finlandzka 12a

KULINARNA MAPA

KULINARNA MAPA

© FOT. T E L AV I V FOOD & WI NE / U R BA N FOOD

© FOT. YOU M I KO VEGA N S U S H I

Wegańskie sushi? Bez ryby?
To nie tylko możliwe, lecz także
przepyszne. Szczególnie, że Youmiko
stawia zarówno na jakość przyrządzanych dań, jak i na sposób ich
podania. Posiłek tutaj to prawdziwa
uczta. Kolejne kawałki sushi pojawiają
się przed gośćmi okraszone kilkoma
zdaniami wprowadzenia, podane
w odpowiedniej kolejności – to mały
kulinarny spektakl. Ale nie tylko sushi
jest tu wyborne. Spróbujcie pysznych zup, kimchi lub wyśmienitych
azjatyckich grzybów!

LEONARDO VERDE
ul. Poznańska 13
Początki Leonarda to miejsce o mówiącej wszystko nazwie Vegan Pizza.
Wegańskie wariacje na temat włoskiego placka podbiły serca warszawiaków,
więc logiczną konsekwencją było
otwarcie przez właścicieli większego
lokalu nieopodal. Leonardo Verde
to włoska restauracja oferująca dania
kuchni półwyspu w wersjach roślinnych – można tu więc zjeść bistecca
con patate, lasagne, caponatę, ale
to doskonała pizza wciąż pozostaje
znakiem firmowym restauracji. Lokal
jest nie tylko wegański, ale i bezcukrowy, a osoby na diecie bezglutenowej
także znajdą tu coś dla siebie.

© FOT. TEL AVIV FOOD & WINE / UR BAN FOOD

Falafel Bejrut to instytucja! Bar
od początku prowadzony przez przesympatycznego Libańczyka Mike’a,
dorobił się zasłużonej sławy lokalu
serwującego bodaj najlepszą kuchnię
bliskowschodnią w Warszawie. Tutejszy
falafel jest wzorcem kotlecika z ciecierzycy, hummus – idealnie zrównoważony, dodatki świeże i pyszne, a największy
zestaw – trudny do przejedzenia nawet
we dwoje. Jest tu jednak dość „streetfoodowo” – na elegancką kolację przy
świecach raczej się nie nastawiajcie.

CHWAST FOOD
ul. Waryńskiego 8
Kuchnię „uliczną” reprezentuje także
Chwast Food – najlepsza w mieście
wegańska burgerownia w niedużym pawilonie, dwa kroki od placu Konstytucji.
Klimat jest tu mocno alternatywny, meble własnej roboty (zrobione np. z bębnów od pralek i części rowerowych),
a burgery – wybitne. Jeśli chcecie
spróbować jednego, niech będzie to ten
z sejtanem (wegańskim zamiennikiem
mięsa) – dobrze wysmażonym, o konsystencji solidnej karkówki. Koniecznie
z ostrym sosem!

© FOT. FA L AF E L BE JRU T

LOKAL VEGAN BISTRO
ul. Krucza 23/31
Lokal Vegan Bistro to propozycja dla
osób, które chciałyby spróbować tradycyjnych polskich smaków w wersji
wegańskiej. Schabowy? Łazanki?
Sałatka jarzynowa? Nie ma problemu.
Wszystko smakuje tak, jak powinno,
a jednocześnie nie budzi poczucia winy
u osób wrażliwych na los zwierząt. Co
ciekawe, lokal popularny jest także
wśród smakoszy preferujących dietę
tradycyjną – a to o czymś świadczy!
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WARSZAWA
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FALAFEL BEJRUT
ul. Nowolipki 15,
Piękna 28/34

Tel Aviv zaczynał na Poznańskiej, ale lokale
tej (już) sieci znajdziecie teraz także
w kilku innych miejscach Warszawy
– te otwarte później mają w nazwie dopisek
„Urban Food”. To jedyna w pełni wegańska
restauracja w mieście wyróżniona w przewodniku Gault & Millau. O ile lokal przy
Poznańskiej to od niedawna restauracja
w konwencji fine dining, to pozostałe
Tel Avivy są bardziej niezobowiązujące.
Jednak wszystkie oferują doskonałą
kuchnię izraelską czy raczej telawiwską:
mezze, hummusy, shawarmę, a nawet
obfite burgery. Można tu też zjeść dobre
śniadanie!

© FOT. ANNA M A RIA R AK
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YOUMIKO VEGAN SUSHI
ul. Hoża 62

TEL AVIV FOOD & WINE /
URBAN FOOD
ul. Poznańska 11

Na wegańską ucztę dojedziesz pociągami
PKP Intercity wszystkich kategorii. Bilety na połączenia
pociągami Pendolino (Express InterCity Premium)
kupisz już od 49 zł.
Znajdź dogodne połączenie na intercity.pl
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TŁ UMACZYŁ A: JANA UDIČOVÁ-GĄS I OR OWS KA

Język w podróży
słowacki

Co roku jeździmy na wakacje w słowackie Tatry,
ale Bratysława również jest wspaniała!

Každý
rok chodíme na prázdniny
do slovenských Tatier, ale Bratislava
je tiež nádherná!

Z którego peronu
odjeżdża pociąg
do Warszawy?
Z
 ktorého
nástupišťa
odchádza vlak
do Varšavy?

Przepraszam, jak dotrzeć na dworzec kolejowy?
Prepáčte,

ako sa dostanem
na železničnú stanicu?

Jutro chcemy zwiedzić Zamek Devín.
Nie możemy się doczekać!

Ten muskat jest znakomity.
Ten

muškát je vynikajúci.

Zajtra

chceme navštíviť hrad Devín.
Už sa nemôžeme dočkať!

Napój Kofola świetnie
gasi pragnienie!

Naprawdę odpoczęliśmy, spacerując wzdłuż Dunaju.
Pri prechádzke popri Dunaji
sme si naozaj oddýchli.

N
 ápoj Kofola vynikajúco
hasí smäd!

Te wąskie uliczki i kamienice są wyjątkowo urocze.

Błękit w kościele
św. Elżbiety
jest naprawdę
zachwycający.

Tie

úzke uličky a domy sú výnimočne krásne.

Modrý Kostol
sv. Alžbety
je naozaj
očarujúci.

Na pewno udamy się jeszcze raz na Słowację.
Nigdy wcześniej nie jadłem/nie jadłam
makaronu z ziemniakami.

Určite

navštívime Slovensko ešte raz.

 ikdy predtým som nejedol/nejedla
N
cestoviny so zemiakmi.
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OKO W OKO

Pałac

na torach
ZDJĘCIA DZIĘK I UP RZEJMOŚCI BEL MOND – VENI C E S I M P LO N-OR I E NT E X P R E S S
I L UXURY TR AIN CL U B

Orient Express to marka luksusowego pociągu pasażerskiego, którego
trasa wiodła z Paryża do Konstantynopola (obecnie Stambuł). Pierwsza
podróż odbyła się 4 października 1883 roku i trwała blisko 70 godzin.
Pociąg ten kojarzy się – i słusznie – z przepychem i wyjątkowo
komfortowymi warunkami. Po II wojnie światowej zlikwidowano większość
połączeń, a ostatni przejazd ze stolicy Francji do Stambułu odbył
się w 1977 roku.
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NA POCZĄTKU LAT 80.
MILIONER JAMES SHERWOOD
ZAŁOŻYŁ SPÓŁKĘ VENICE
SIMPLON-ORIENT-EXPRESS.
KOLEJE FRANCUSKIE
NIE WYRAZIŁY ZGODY
NA UŻYWANIE DAWNEJ
NAZWY, CO JEDNAK NIE
ZMIENIA FAKTU, ŻE „PAŁAC
NA TORACH” POWRÓCIŁ
W PIĘKNYM STYLU.
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PORADNIK PODRÓŻNIKA

ZADBAJ

O PODRÓŻE SŁUŻBOWE!
Kolorowe Karty to doskonałe
rozwiązanie dla tych, którzy
często podróżują służbowo
pociągami różnych przewoźników.
Szeroki wachlarz kart pozwoli
każdemu dopasować ofertę
do swoich potrzeb.

K

olorowe Karty Intercity to bilety sieciowe uprawniające do nieograniczonej
liczby przejazdów krajowych pociągami
PKP Intercity – Twoje Linie Kolejowe (TLK),
InterCity (IC), Express InterCity (EIC) oraz
Express InterCity Premium (EIP), a także pociągami innych przewoźników kolejowych (Przewozy
Regionalne, Szybka Kolej Miejska w Trójmieście,
Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Mazowieckie
– KM, Koleje Dolnośląskie).

Więcej informacji o Kolorowych Kartach znajdziesz na intercity.pl.
Jeżeli masz dodatkowe pytania, zadzwoń pod numer 697 048 959
lub wyślij e-maila na adres karty@intercity.pl.
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RODZAJE KART
Podróżni mają do wyboru
cztery rodzaje kart:
roczną (złotą),
półroczną (srebrną),
kwartalną (niebieską),
miesięczną (zieloną).

Karty imienne

Od listopada zeszłego roku
posiadaczy Kolorowych Kart
nie obowiązuje dodatkowa opłata
do przejazdu pociągami Express
InterCity Premium. Pasażerowie
są zobowiązani do pobrania przed
rozpoczęciem podróży wyłącznie
bezpłatnej miejscówki. Można
to zrobić zarówno w kasie biletowej, jak i przez internet.
CENA
Ceny Kolorowych Kart pozwalają
na szybki zwrot poniesionych
kosztów. Jeżeli na przykład

Klasa 1.

(Cena - taryfa normalna)

Złota (Roczna)

11 000

15 800

Srebrna (Półroczna)

6 000

8 400

Niebieska (Kwartalna)

3 300

4 500

Zielona (Miesięczna)

1 650

2 250

Karty bezimienne

Kolorowe Karty dostępne
są zarówno w 1., jak i w 2. klasie
w dwóch wariantach
– imiennym i na okaziciela.

Klasa 2.

(Cena - taryfa normalna)

Klasa 2.

Klasa 1.

(Cena - taryfa normalna)

(Cena - taryfa normalna)

Złota (Roczna)

15 800

23 000

Srebrna (Półroczna)

8 400

12 000

Niebieska (Kwartalna)

4 500

6 300

Zielona (Miesięczna)

2 250

3 150

wybierzesz kwartalną kartę
imienną na przejazdy w 1. klasie,
wystarczy, że zdecydujesz
się na podróż pociągiem trzy
razy w tygodniu, aby już po
ośmiu tygodniach podróżować bezpłatnie! Na stronie
intercity.pl możesz sprawdzić
opłacalność Kolorowej Karty,
podając szacowaną liczbę
przejazdów w tygodniu.
GDZIE KUPIĆ?
Kolorowe Karty Intercity
są dostępne w Centrum Ob-

sługi Klienta na dworcu Warszawa Centralna. Zamówienie
można jednak złożyć osobiście
w każdym COK-u (Gdańsk,
Gdynia, Szczecin, Poznań,
Wrocław, Katowice, Kraków,
Warszawa) lub przez formularz
dostępny na stronie internetowej. Bilet sieciowy jest
dostarczany zamawiającemu
zgodnie z miejscem i sposobem
odbioru wskazanym w formularzu zamówienia.
Kolorowe Karty można kupować
z 90-dniowym wyprzedzeniem.

Szanowni Czytelnicy,
w tekście „Pupil w pociągu” opublikowanym w październikowym numerze magazynu „W Podróż” wkradł się
błąd. Pragniemy sprostować, że małe psy mogą bezpłatnie podróżować w transporterze, nie mogą jednak
odbyć bezpłatnej podróży bezpośrednio na kolanach właściciela.
Konieczność zakupu biletu na przewóz psa dotyczy także psów asystujących. Wyjątkiem jest pies przewodnik
osoby niewidomej, dla którego należy wykupić bilet na przejazd z ulgą 95%. Zarówno pies przewodnik, jak
i pies będący asystentem mogą przebywać w wagonie gastronomicznym, a na ich przewóz nie jest wymagana zgoda współpodróżnych.
Przepraszamy za pomyłkę.
Z poważaniem
Redakcja
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INTER INFO

INTER INFO

Poznaj

tabor PKP Intercity

Flirt3

klimatyzowana,
bezprzedziałowa
przestrzeń pasażerska

ergonomiczne
fotele

gniazdka
elektryczne przy
każdym miejscu
do siedzenia

bezprzewodowy
internet w każdym
składzie

przestrzeń
na bagaż w każdym
z wagonów

automatyczne
drzwi wewnętrzne
i zewnętrzne

elektroniczny
system informacji
pasażerskiej,
wewnętrzne
nagłośnienie

system
monitoringu
przedziałów
pasażerskich

nowoczesne
toalety
z przewijakami
dla niemowląt

przedział
barowy

wysuwane stopnie
zakrywające
szczelinę między
pojazdem a peronem

Fast Light Innovative Regional Train
czyli szybki, lekki, innowacyjny pociąg
regionalny.
stojaki
na rowery

Elektryczne zespoły trakcyjne Flirt3 to nowoczesne pociągi
o podwyższonym komforcie, posiadające liczne udogodnienia
dla pasażerów. Niezależnie od tego, czy podróżujesz z rodziną, czy
załatwiasz sprawy służbowe – na miejsce dojedziesz szybko i wygodnie.

UDOGODNIENIA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

FLIRT3 W LICZBACH
©

FO
ANASZAK
B. B
T.

20 składów Flirt3, wyprodukowanych
w Siedlcach przez konsorcjum przedsiębiorstw Stadler i Newag, dołączyło
do floty PKP Intercity w grudniu
2015 roku.

Flirt3 jest wyposażony w Europejski
System Sterowania Pociągiem ETCS,
który zapewnia większe bezpieczeństwo
podróżowania.

OLSZTYN

SZCZECIN
IŁAWA
BYDGOSZCZ

POZNAŃ

• Skład złożony jest z 8 zespolonych
członów.
• Długość całego składu to 152,9 m,
• W pociągu jest 360 miejsc siedzących
(w tym 60 w 1. klasie).
• Prędkość eksploatacyjna wynosi
160 km/h.

W sąsiedztwie przedziału barowe-

TRÓJMIASTO

ŚWINOUJŚCIE

KUTNO

WARSZAWA

ŁÓDŹ

RADOM
CZĘSTOCHOWA

KATOWICE

KIELCE

KRAKÓW

ZAKOPANE
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go w trzecim członie składu
znajdują się dwa wydzielone miejsca dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich, a dostęp
do pociągu ułatwia winda znajdująca się w pobliżu tych miejsc.
Pociągi są dostosowane
do potrzeb osób niewidomych
– podłoga na jednej wysokości
ułatwia poruszanie się po składzie,
a numery siedzeń są oznaczone
również alfabetem Braille'a.
Dla niepełnosprawnych pasażerów dostępna jest specjalnie
przystosowana toaleta, w której
znajduje się przycisk SOS umożliwiający przywołanie drużyny
konduktorskiej.

INTER INFO

KOLEJ NA KULTURĘ

INWESTYCJA W SERCU

1,67 mld zł

Wartość projektu

KRAKOWA

19,6 km
Długość linii objętych
projektem

KRAKÓW

WARSZAWA

PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczą ponad 4 mld złotych na inwestycje
usprawniające komunikację w aglomeracji krakowskiej. Obejmą one m.in. linię
kolejową E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice. Będą dwa nowe
i cztery przebudowane przystanki, nowe mosty i dodatkowe tory m.in. na odcinku
Kraków Główny – Kraków Płaszów.

Powstaną 2 nowe przystanki kolejowe – Kraków Grzegórzki i Kraków
Złocień, co umożliwi utworzenie dogodnych węzłów
komunikacyjnych w centrum
Krakowa i usprawni ruch
drogowy w mieście.

KRAKÓW
TOWAROWY

Dzięki budowie 850-metrowej estakady na odcinku
od ul. Kopernika do ul. Miodowej miasto zyska nową
przestrzeń publiczną.

KRAKÓW
KATOWICE

OSOBOWY

KRAKÓW
GRZEGÓRZKI

KRAKÓW

KRAKÓW
PROKOCIM

budowa dodatkowego toru
nowe przystanki

KRAKÓ W
KOKOTÓW

WIELICZKA

budowa dodatkowej pary
torów aglomeracyjnych

ZAKOPANE

modernizowany odcinek

Zmodernizujemy stacje i przystanki osobowe – Kraków Łobzów,
Kraków Główny Towarowy, Kraków
Główny Osobowy, Kraków Płaszów,
Kraków Prokocim, Kraków Bieżanów, Kokotów i Węgrzce Wielkie.
Wszystkie obiekty zostaną wyposażone w nowe wiaty, dynamiczny
system informacji pasażerskiej
oraz udogodnienia dla osób
o ograniczonej możliwości poruszania się.

KRAKÓW

KRAKÓW

LEGENDA

Modernizacja linii kolejowej oraz 56 obiektów
inżynieryjnych, w tym
2 dodatkowych mostów
nad Wisłą o długości
227 m oraz 233 m, sprawi,
że podróż po Krakowie
stanie się bardziej komfortowa.

modernizowane stacje i przystanki osobow
e

WIELKIE

RZESZÓW

budowa estakady

www.plk-sa.pl

www.plk-inwestycje.pl

K ATA R Z Y N A L E W I Ń S K A

ZIARNO PRAWDY
O SANDOMIERZU

W kryminałach Zygmunta Miłoszewskiego główny bohater Teodor Szacki prowadzi
zawiłe śledztwa. W „Uwikłaniu” bada sprawę morderstwa uczestnika terapii grupowej, a w „Ziarnie prawdy” szuka sprawcy brutalnego zabójstwa szanowanej działaczki społecznej. Z kolei w „Gniewie” prokurator mierzy się z problemem przemocy
domowej. Akcja tych powieści toczy się w różnych miastach – kolejno w Warszawie, Sandomierzu i Olsztynie. I właśnie ten drugi zaskakuje najbardziej.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie
odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

www.krakow-rudzice.pl
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W kryminale Miłoszewskiego
Sandomierz to miasto składające się z trzech miast: „Trzecie
to tak zwana huta po drugiej
stronie rzeki (…). Miasto numer
dwa to był Sandomierz, w którym faktycznie toczyło się życie.
(…) Miasto numer jeden to był
pocztówkowy Sandomierz ojca
Mateusza i Jarosława Iwaszkiewicza, usadowiony na skarpie
cukiereczek, którego panorama
zachwycała niezmiennie każdego
i w której zakochał się swego
czasu Szacki”.

Stara Synagoga,
ul. Żydowska 4
Synagoga powstała w 1768 roku. W pierwszej
połowie XIX wieku dobudowano do niej dom kahału
(hebr. kehilla), czyli gminy żydowskiej. Podczas
II wojny światowej została doszczętnie zniszczona
przez wojska niemieckie, lecz po 1945 roku budynek
odbudowano. W „Ziarnie prawdy” to niezwykle
ważne miejsce – w jej pobliżu, w krzakach porzucono ciało zamordowanej Elżbiety Budnik. Tego makabrycznego odkrycia dokonuje jednak nie Szacki,
a archiwista Roman Myszyński. Obecnie w bożnicy
znajduje się państwowe archiwum.

„Ziarno prawdy”, s. 39,
Wydawnictwo W.A.B.,
wydanie V
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WARTO TEŻ ZOBACZYĆ:
Kościół św. Ducha, ul. Opatowska 10 z XVI-wieczną figurą
Chrystusa Frasobliwego.

© FOT. DARI U S Z C I E RP I AŁ

SANDOMIERZ
ŚLADAMI SZACKIEGO

Podziemna Trasa Turystyczna,
ul. Oleśnickiego 1
System piwnic z XIV i XV wieku
pełniących w przeszłości rolę
magazynów – spotkamy się
także z nazwą lochy lub podziemia. To mroczne miejsce
ze średniowiecznym rodowodem
obrosło legendami – jedna z nich
głosi, że w tych pełnych tajemnic
korytarzach zasypano córkę kasztelana sandomierskiego – Halinę
Krępiankę – wraz z Tatarami.
Co w lochach odkrył Szacki?
Zaintrygowanych odsyłamy
do kryminału.

© FOT. BY KARO L (C H ARLE S) D E P RE V OT [P U BLI C D O M AI N], V I A W I K I M E DI A COM M ONS

W

mieście na siedmiu wzgórzach Szacki
miał zacząć „nowe wspaniałe życie”
– zmęczony stolicą przeprowadził się
w Świętokrzyskie. Miał „(…) biegać co rano nad
Wisłą, rozkoszować się powietrzem, przeżywać
przygody i uniesienia, a w końcu znaleźć najprawdziwszą miłość swojego życia i zestarzeć się przy niej
w obrośniętym winem domku gdzieś koło Piszczeli”.
Jednak kryzys wieku średniego daje się we znaki,
a spokojnym Sandomierzem wstrząsa brutalna
zbrodnia. Na całe szczęście to fikcja literacka,
a na stronach powieści znajdziemy nie tylko podejrzanych i opisy szczegółów morderstw, lecz również
odkryjemy piękno Sandomierza.

KOLEJ NA KULTURĘ

Katedra,
ul. Katedralna 1
Gotycka świątynia z II połowy XIV wieku, której
wnętrze zachwyca freskami, licznymi obrazami
i rzeźbami oraz rokokowym zespołem ołtarzy wykonanych przez Macieja Polejowskiego, wybitnego
lwowskiego mistrza. Miłośnicy prozy Miłoszewskiego wiedzą jednak, że to właśnie tu znajduje się
jeden z obrazów Karola de Prevota, przedstawiający
rytualny mord dzieci przez Żydów. Kontrowersyjne
płótno polskiego malarza włoskiego pochodzenia obudziło demony przeszłości i przypomniało
o skomplikowanych stosunkach polsko-żydowskich.
Z pewnością naszą uwagę zwróci również „Kalendarium” – 12 malowideł ze scenami męczeństwa
pierwszych chrześcijan. ~
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Bramę Opatowską,
ul. Opatowska 9, którą ufundował Kazimierz Wielki. Na
jej szczycie znajduje się taras
widokowy, z którego zobaczymy
panoramę Sandomierza.
Dom Długosza,
ul. Długosza 9 z 1476 roku
– dziś mieści się w nim Muzeum
Diecezjalne.
Kawiarnię „Małą”, ul. Sokolnickiego 3, w której prokurator
odnajdywał chwile wytchnienia,
popijając kawę z pianką i cukrem
pudrem.

KOLEJ NA KULTURĘ

KOLEJ NA KULTURĘ

KULTURALNY LISTOPAD

4

czytanie

konkursowa „Nowe kino Azji” zaprezentuje najoryginalniejsze obrazy z Indonezji, Tajwanu, Malezji czy Bangladeszu. W programie również projekcje kina z Bhutanu – kraju,
w którym pierwszy film nakręcono w 1988 roku! Retrospektywa reżyserska w tym roku
poświęcona zostanie tworzącej w Hongkongu Ann Hui. Po raz pierwszy w programie
Pięciu Smaków znajdzie się przegląd współtworzony z Akademią Azjatyckich Nagród
Filmowych. Sekcja Asian Cinerama obejmie sześć ważnych tytułów – laureatów
i kandydatów do tegorocznych Azjatyckich Nagród Filmowych – oraz spotkania z producentami i reżyserami, takimi jak Heiward Mak oraz Yang Chao i Yang Jing.

ckzamek.pl/podstrony/71-imieniny-ulicy
marcin.poznan.travel

NA MIARĘ XXI WIEKU

Z

ULICY ŚWIĘTY MARCIN

© FOT. FOT. M AT. O RG AN I Z ATO RÓ W

W Stanach Zjednoczonych już 20 procent książek jest sprzedawanych
w wersji elektronicznej, jednak w Polsce wiele osób nadal nie
F ESTIWAL FILMOWY PIĘĆ SMAKÓW
wyobraża
sobie czytania na smartfonie czy ekranie laptopa. I choć
15-22.11.2017
nad
Wisłą
książka wciąż mocno opiera się cyfryzacji, z roku na rok
WARSZAWA
przybywa
czytelników
e-booków
i słuchaczy
audiobooków.
Festiwal promuje sztukę filmową Azji,
często nieobecną
w polskich kinach.
Sekcja
1

piecsmakow.pl

I MIENINY

11.11.2017
POZNAŃ
Dzień Święta Niepodległości w Poznaniu jest wyjątkowy. To właśnie 11 listopada
poznaniacy objadają się słodkimi rogalami świętomarcińskimi i świętują imieniny
jednej z głównych ulic miasta. Położone ul. Św. Marcin Centrum Kultury Zamek
co roku organizuje huczne obchody – barwny korowód, koncerty i kiermasze.
W tym roku ważnym punktem programu będą też spotkania z przedstawicielami
licznych organizacji pozarządowych, zajmujących się problemami z różnych
obszarów życia społecznego. W tym roku korowód rozpocznie się o godz. 13.30
i przejdzie od ronda Kaponiera do Centrum Kultury Zamek. Wieczór uświetnią
koncerty zespołów Dikanda, Orkiestra Prowincjonalna i Raz Dwa Trzy.

5

achętą do wyboru książek w wersjiJAZZOWA
elektro- JESIEŃ
pisarzy i 2017
zadbać o to, by nie musieli rozglądać
nicznej czy audiobooków są z pewnością
14-19.11.2017 się za innym zajęciem. Szukajmy e-booków
ich ceny – często o kilkanaście złotych
BIELSKO-BIAŁA
i audiobooków wyłącznie w legalnych źródłach.
niższe niż wydań papierowych – a w przypadku
Wysoki poziom i różnorodność
Proponujemy
imprezysubiektywny
zapewnia jegoprzegląd
dyrektor artystyczny
przydat- Tomasz
książki mówionej także głosy znanychStańko,
i lubianych
kompozytor inych
wybitny
miejsc
trębacz
w jazzowy.
sieci, wŚląski
których
festiwal
znajdziemy
to wydarzenie
książki
znacznie
aktorów. Wybierając nowoczesne rozwiązania,
wykraczające poza rangę
elektroniczne
krajową. Opiekę
i mówione,
programową
udostępnione
objęła nad nimzgodnie
ECM,
pamiętajmy jednak, aby wspierać ulubionych
jedna z ważniejszych wytwórni
z prawem
jazzowych.
i wolą ich
Widzowie
twórców.
mogą się spodziewać muzyki

LA LA LAND IN CONCERT
15-24.11.2017

2

GDYNIA, POZNAŃ, WARSZAWA, KRAKÓW, WROCŁAW

„La La Land”, filmowy przebój z Emmą Stone i Ryanem Goslingiem, zdobył
6 Oskarów (m.in. za najlepszą ścieżkę dźwiękową i najlepszą piosenkę) i 7 Złotych
Globów. Film uwiódł widzów nie tylko niezwykłą historią, lecz także doskonałą muzyką Justina Hurwitza. W maju w USA odbyła się premiera światowej
trasy koncertowej, obejmującej m.in. Kanadę, Meksyk, Włochy czy Turcję.
Od 15 listopada w pięciu polskich miastach zostaną zaprezentowane nagrania
partii wokalnych Emmy Stone, Ryana Goslinga i Johna Legenda wraz z muzyką
na żywo orkiestry symfonicznej i zespołu jazzowego. Bilety można zakupić poprzez
serwis trixer.pl.

na najwyższym poziomie, zaskakujących konfiguracji artystycznych i światowych
gwiazd. Jazzową Jesień rozpocznie występ Jan Garbarek Group, a zakończy koncert
jazzu tradycyjnego.
jazzowajesien.pl

sollus.pl

NARRACJE

JESIENNE WYDARZENIA

9. „POZA SEZONEM”

17-18.11.2017
GDAŃSK, BRZEŹNO
Festiwal jest poświęcony odkrywaniu nowych miejskich wątków i historii. Podczas
tegorocznej edycji 21 artystów z Polski i zagranicy za pomocą różnych środków
przekazu, m.in. performansu, instalacji czy dźwięku, będzie zgłębiać tematy związane
z architekturą, przestrzenią i jej zmysłowym odbiorem, procesami wspólnotowymi
i relacjami międzyludzkimi. Motywem przewodnim wydarzenia jest Brzeźno, a główna
oś opowieści – jak mówi Anna Czaban, kuratorka Narracji 2017 – będzie prowadzić
przez prawdziwe lub funkcjonujące jedynie w legendach historie o uzdrowiskowym
charakterze tego miejsca.
narracje.eu
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Na wszystkie wydarzenia dojedziesz pociągami
PKP Intercity.

Oferta polskich książek elektronicznych i audiobooków
to kilkadziesiąt tysięcy tytułów. Odnalezienie się w ich
gąszczu na pewno ułatwią
porównywarki cen, takie jak
ebooki.swiatczytnikow.pl
czy upolujebooka.pl.

Znajdź dogodne połączenie na intercity.pl

REKL AMA
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3

ANNA HOFMAN

Gwiazdy światowego kina, pokazy filmowe, koncerty
i wystawy… 11 listopada 2017 rozpoczyna się jeden
z największych na świecie festiwali festiwali
poświęconych sztuce operatorskiej. W jubileuszowej
edycji nie zabraknie premier, debiutów i ciekawych gości.

25.

CAMERIMAGE
FILM FESTIVAL

Z PERSPEKTYWY
(ZŁOTEJ) ŻABY
Międzynarodowy Festiwal
Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage to wyjątkowe wydarzenie kulturalne.
Dlaczego? Po pierwsze, impreza
skoncentrowana jest przede
wszystkim wokół twórczości operatorów filmowych,
zwracając widzom uwagę na
to, jak ważna dla X muzy jest
ich praca. Współczesny twórca
zdjęć to artysta, który kamerą maluje ruchome obrazy.
Co roku na festiwal zjeżdżają studenci i profesjonaliści
z całego świata, by wziąć udział

© FOT. J ONATH A N R. BECKE R M A N

KOLEJ NA KULTURĘ

Phillip Noyce

w seminariach, warsztatach
i prelekcjach na temat tajników
pracy po drugiej stronie kamery.
Najlepszym twórcom przyznawane są nagrody – Złote,
Srebrne i Brązowe Żaby wędrują
w ręce autorów zdjęć do filmów
fabularnych, a etiudy studenckie nagradzane są… Kijankami.
Poza tym na Camerimage
Film Festival można obejrzeć
najlepsze wideoklipy, filmy 3D
oraz debiuty reżyserskie.
GOŚCIE, GOŚCIE
Camerimage Film Festival
to także doskonała okazja,
25. EDYCJA FESTIWALU
CAMERIMAGE
11-18 listopada 2017,
Bydgoszcz
Pełen program na:
camerimage.pl
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by spotkać się z największymi
gwiazdami światowego kina.
W poprzednich edycjach
na zaproszenie organizatorów
do Polski przyjechali m.in. Keanu
Reeves, Roman Polański i Oliver
Stone. Organizatorzy honorują
gości specjalnymi nagrodami.
W tym roku Nagrodę za Całokształt Twórczości odbierze
John Toll, dwukrotny zdobywca
Oscara (za „Braveheart” i „Wichry namiętności”). Ponadto
25. edycję festiwalu odwiedzą
wybitny amerykański dokumentalista Frederick Wiseman
oraz australijski reżyser Phillip
Noyce. Ten drugi, twórca takich
filmów, jak „Czas patriotów”
z Harrisonem Fordem czy „Salt”
z Angeliną Jolie, odbierze w Bydgoszczy Nagrodę za Całokształt
Twórczości dla Reżysera.
W

KOLEJ NA KULTURĘ

fów – Henri Cartier-Bressona,
Man Raya, Dorothei Lange czy
Cindy Sherman. „In the stream
of time” to kolekcja stworzona
przez hiszpańską kuratorkę Lolę
Garrido, która pokazuje historię
fotografii od połowy XIX wieku
do lat 90. XX wieku. Poza
90 pracami z kolekcji znanej
historyczki sztuki na wystawie pojawią się też fotografie
Lindy McCartney, żony członka
legendarnej grupy The Beatles.
Fani muzyki filmowej zwrócą
uwagę na koncert nominowanego w 2016 roku do Oscara
za film „Lion. Droga do domu”
kompozytora i pianisty Volkera
Bertelmanna, tworzącego pod
pseudonimem Hauschka. ~

FOT.: FOTO G R AFO W I E.CO M/ARC H I W U M C AM E RI M AG E
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NIE TYLKO
RUCHOME OBRAZY
W tym roku gościem festiwalu
po raz kolejny będzie David
Lynch, którego pozafilmowa
twórczość będzie tematem
specjalnej przekrojowej wystawy
w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej. W galerii
zobaczymy około 400 prac
znanego reżysera, od jego
szkiców z lat 50. aż po obrazy
współczesne. Miłośnicy fotografii
docenią też niezwykłe, tajemnicze zdjęcia nowojorskiego
artysty Gregory’ego Crewdsona.
Cykl „Cathedral of The Pines”
powstawał przez 2 lata w stanie Massachusetts, a intymne
i budujące napięcie prace fotografa przywodzą na myśl obrazy
Edwarda Hoppera czy filmy
Alfreda Hitchcocka. W bydgoskiej Galerii Miejskiej BWA
będzie można również obejrzeć
zdjęcia znakomitych fotogra-

David Lynch
będzie gościem
tegorocznego
festiwalu Camerimage

U NTIT LE D (LO DZ) © DAVI D LYN C H

W

KOLEJ NA KULTURĘ

Plakat 25.
Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego
CAMERIMAGE
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STREFA BIZNES

STREFA BIZNES

A DAM BU Ś KIE WICZ

Rowling
95 MLN $

Brytyjska pisarka zdobyła światową sławę
dzięki serii książek o Harrym Potterze.
To właśnie ta seria sprawia, że J.K. Rowling
utrzymuje się na najwyższej pozycji w tym
zestawieniu. Z pozoru prosty pomysł
na powieść zrodził się, gdy Rowling podróżowała opóźnionym pociągiem, jadącym
z Manchesteru na dworzec King’s Cross
w Londynie. Kiedy książka była już ukończona, autorka miała problemy ze znalezieniem
wydawcy. Dzisiaj zapewne ci, którzy jej
wówczas odmówili, bardzo tego żałują, choć
wtedy nikt nie spodziewał się spektakularnego sukcesu, jaki wkrótce nastąpił. Saga
o młodym czarodzieju jest już zakończona,
a wszystkie jej części trafiły na ekrany kin
jako superprodukcje. Obecnie zyski przynoszą także dodatki do serii, np. niedawno
wydany scenariusz sztuki teatralnej „Harry
Potter i przeklęte dziecko”.

2

James Patterson
87 MLN $

Sławę przyniósł mu thriller „W sieci pająka”,
którego głównym bohaterem był policjant
Alex Cross. Dzięki sukcesowi pierwszego
wydania James Patterson mógł całkowicie
poświęcić się dalszej karierze pisarskiej,
a o przygodach Alexa Crossa powstała cała
seria. Autor często pisze też wspólnie z innymi pisarzami. Jego powieści kryminalne
regularnie pojawiają się na listach amerykańskich bestsellerów, stanowią także inspiracje
dla producentów filmowych oraz gier – na
podstawie serii „Kobiecy klub zbrodni”
powstały zarówno serial telewizyjny, jak
i gra komputerowa. W badanym okresie
sprzedano w Ameryce 9,5 mln powieści
firmowanych jego nazwiskiem.
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5

Stephen King
15 MLN $

Podobnie jak Dan Brown, zanim
rozpoczął swoją przygodę jako
powieściopisarz, również pracował
w szkole – uczył języka angielskiego. Tworzy głównie szeroko
pojętą literaturę grozy, w której
mieszają się wątki kulturowe
i społeczno-obyczajowe, a także
paranormalne i fantasy. Pierwszy
sukces na większą skalę odniósł
dzięki książce „Carrie” wydanej
w 1974 r. Od tego czasu napisał
ponad pięćdziesiąt dzieł i niemal
wszystkie stawały się światowymi
bestsellerami, sprawiając, że dziś
King jest jednym z najpoczytniejszych pisarzy na świecie. Wiele jego książek doczekało
się chwalonych przez krytykę i publiczność
ekranizacji („Lśnienie”, „Zielona mila”).
W tegorocznym zestawieniu zajął dopiero 5.
miejsce, ale uważany jest za najbogatszego
pisarza na świecie – przez lata kariery zdołał
zgromadzić majątek w wysokości 2,5 mld $.
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Dan Brown
20 MLN $

Twórca powieści
sensacyjnych. Zanim
na dobre rozwinęła
się jego kariera pisarska, próbował swoich
sił jako muzyk i pracował w szkole jako
nauczyciel angielskiego. Największy rozgłos
zyskał za sprawą powieści „Kod Leonarda
Da Vinci”, głównie dzięki kontrowersjom,
jakie książka wzbudziła nie tylko wśród czytelników, ale również historyków i ludzi wierzących. Dan Brown w intrygujący sposób
łączy w swoich dziełach elementy historii,
sztuki, religii i teorii spiskowych. Trzy z jego
książek doczekały się adaptacji na wielkim
ekranie – w głównego bohatera, Roberta
Langdona, wciela się w nich Tom Hanks.

John Grisham
14 MLN $

Z wykształcenia prawnik, był także
politykiem w stanie Missisipi. Autor
thrillerów i kryminałów prawniczych,
ale również kilku książek młodzieżowych. Polityczną karierę zawiesił
po ukazaniu się dwóch pierwszych
książek, thrillerów „Czas zabijania”
i „Firma”. Wtedy całkowicie poświęcił
się pisaniu, a zyski ze sprzedaży pozwoliły
mu w krótkim czasie osiągnąć sukces, który
ugruntował „Raport pelikana”, przeniesiony
z sukcesem na ekran kinowy rok po publikacji.
Napisał ponad 30 powieści, a w przygotowaniu są kolejne.
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iedawno magazyn Forbes opublikował listę
najlepiej zarabiających pisarzy na świecie
(zyski liczone są od czerwca 2016 do końca
maja tego roku). Okazuje się, że przychody współczesnych twórców mogą stanowić całkiem pokaźne
sumy. Wielu z nich zawdzięcza swój sukces nie tylko
talentowi pisarskiemu i odrobinie szczęścia, lecz
także w dużej mierze umiejętności autopromocji
i zdolnościom biznesowym. Część profitów autorów
stanowią również przychody z ekranizacji ich dzieł.
Prezentujemy sylwetki sześciu najlepiej zarabiających
autorów na świecie.

© FOT. K SIĄŻEK KOL EJNO: MED IA R ODZIN A, WY DAWNI CT WO A LB ATR OS, WY DAWNI CT WO N AS ZA KS I ĘG ARN I A, S O N I A D R AG A, W YDAW N I C TW O ALBAT ROS.

Wielu ludzi uważa, że z pisania książek nie da się w dzisiejszych czasach godnie
żyć. W kontrze do tego stwierdzenia stoją dochody najlepiej zarabiających pisarzy,
cieszących się – podobnie jak gwiazdy sportu czy aktorzy – sławą i uwielbieniem
fanów na całym świecie.

Ten twórca jest nie tylko pisarzem, lecz też
rysownikiem, grafikiem i twórcą gier online.
Popularność zyskał dzięki bestsellerowej
serii książek przeznaczonych dla młodzieży
wydawanych pod wspólną nazwą „Dziennik
cwaniaczka”. Ich bohater opowiada o swoich
codziennych przygodach wśród rówieśników
i rodziny, a tekstowi towarzyszą charakterystyczne, zabawne ilustracje. Jeffowi
Kinney’owi udało się uwieść czytelników
swoim talentem rysownika oraz poczuciem humoru. Dwie pierwsze części serii
„Dziennik cwaniaczka” doczekały się już
ekranizacji w postaci pełnometrażowych
filmów familijnych.
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NAJBOGATSI
PISARZE NA ŚWIECIE

Jeff Kinney
21 MLN $

© FOT. SCOT T BR ENNER
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CZAS NA RELAKS

CZAS NA RELAKS

W

MUZYCZNA LISTA
OD PABLOPAVO

KSIĄŻKOWE
PREMIERY MIESIĄCA

W

Wydawnictwo Czarne

Wydawnictwo Poznańskie

W debiutanckim zbiorze
siedemnastu opowieści Tom
Hanks dowodzi, że świat nie ma
żadnych granic. Stworzeni przez
niego bohaterowie są tak samo
różnorodni i nieoczywiści, jak
jego aktorskie kreacje. Podróżują
wokół ziemskiej orbity samodzielnie zbudowaną rakietą albo
cofają się w czasie do 1939, tam
zakochują się i decydują pozostać.
Opowiadania spaja motyw maszyny do pisania – wehikułu marzeń,
przedmiotu o magicznej mocy
otwierania na świat, przekraczania barier czasu i przestrzeni,
w końcu – czynienia nieśmiertelnym. W erze smartfonów, iPadów
i laptopów Hanks pokazuje, jak
wielką radość można czerpać
z tradycyjnego pisania. I jeszcze
większą – z czytania.
Wydawnictwo Wielka Litera
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facebook.com/Pablopavo

to muzyk, w którego twórczości tak
samo ważne jak dźwięki, są również
słowa piosenek. W 2009 roku na rynku
pojawił się debiutancki krążek formacji
Pablopavo i Ludziki, zatytułowany „Telehon”. W 2011 roku ukazał się ich drugi
album „10 piosenek”, a w 2014 roku
trzeci – „POLOR”. Tę płytę poprzedziło
wydanie kilku singli, z których „Koty”
zaprezentowane zostały nietypowo,
bo w formie związanej z piosenką gry
typu arcade (http://www.karrot.pl/koty).
W tym roku premierę miał czwarty
album, zatytułowany „Ladinola”.
W międzyczasie Pablopavo wydał
również album solowy, zdecydowanie
bardziej surowy w brzmieniu i mocno
akustyczny, nagrał także płytę „WIR”,
sygnowaną jako trio Pablopavo/Iwanek/Praczas. Na krążku kolektywu
Zjednoczenie Soundsystem pokazał
z kolei, że doskonale sprawdza się
w konwencji reggae raggamuffin (taką
muzykę gra również Vavamuffin, zespół,
którego jest wokalistą). Laureat Paszportu Polityki. Jesienią 2017 r. ukazała
się jego pierwsza książka „Mikrotyki”.
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MILES DAVIS – KIND OF BLUE

2

THE DOORS – STRANGE DAYS

3

E WA DEMARCZYK ŚPIEWA PIOSENKI ZYGMUNTA
KONIECZNEGO

4

MACIEJ MALEŃCZUK – HISTORIA OBYCZAJU

5

BLACK UHURU – LIVE IN NEW YORK CITY

6

BLIND LEMON JEFFERSON – KING OF THE COUNTRY BLUES

7

BUŁAT OKUDŻAWA – LE SOLDAT EN PAPIER

8

PARTIA – DZIEWCZYNY KONTRA CHŁOPCY

9

R.E.M. – AUTOMATIC FOR THE PEOPLE

10

LEONARD COHEN – NEW SKIN FOR OLD CEREMONY
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Charles Foster chciał wiedzieć, jak
naprawdę wygląda życie z perspektywy zwierzęcia i postanowił doświadczyć tego na własnej skórze. Przez
kilka tygodni niczym borsuk mieszkał
w norze i odżywiał się dżdżownicami.
Jako wydra pływał nocą w rzekach
północnej części hrabstwa Devon.
Wzorem żyjącego w mieście lisa
szukał jedzenia w śmietnikach
londyńskiego East Endu, a jako jeleń
szlachetny stał się przedmiotem
polowania, jakie mogłoby się odbyć
w górzystej części Szkocji. Podążając
trasą migracyjną jerzyka, odbył
podróż z Oksfordu do Afryki Zachodniej. Ta wyjątkowa książka łączy
wiedzę z neurobiologii, psychologii
i przyrodoznawstwa z konwencją pamiętnika, przemawiając do zwierzęcia
tkwiącego w każdym z nas.

iększość podróżnych umila
sobie czas w pociągu,
oddając się lekturze lub
słuchając muzyki. Niekiedy chcemy
odpocząć od ulubionych płyt i dobrze
znanych utworów. Do muzycznej
zmiany może zainspirować również
propozycja najlepszych płyt i piosenek przygotowana dla Czytelników miesięcznika „W Podróż”
przez Pablopavo.

PABLOPAVO

Tom Hanks
„Kolekcja nietypowych zdarzeń”

FOT. I T EKST: MAT ERIAŁY PR A S OWE

Charles Foster
„Jak zwierzę”

Zbiór opowiadań Pawła Sołtysa, znanego pod pseudonimem Pablopavo,
muzyka, autora kilkunastu płyt. Akcja
książki toczy się w pewnym mieście
po prawej stronie rzeki, w którym
wciąż stoi bar Stokrotka, a w nim profesor Kruk opowiada, jak nokautować
tomem Iwaszkiewicza.
Anka, uczennica szkoły fryzjerskiej,
żartuje, starając się nie myśleć
o swej twarzy. Nieopodal niedbale
o huśtawkę opiera się wielki jak hala
Marian i wszyscy wiedzą, że lepiej
go omijać. W tym mieście nadal
grają Modern Talking, Limahl, Shakin'
Stevens, Lionel Richie i całą resztę,
a chłopaki ćmią sobieki. Opowiadania
Pawła Sołtysa są jak piosenki z naszej
młodości – nie można ich zapomnieć.

© FOT. BARTE K M U R AC K I

Paweł Sołtys
„Mikrotyki”

MAŁY PODRÓŻNIK

Jaukżo?
d

MAŁY PODRÓŻNIK

ZNAJDŹ

Policz owady
i zapisz ich liczbę!
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Znajdź dwie takie same
biedronki.

