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Łódź.
Szlakiem włókienniczej
przeszłości

LIFESTYLE

kolej,
czyli pasja

Wiedzą Państwo, kim są mikole? To niezwykli, pełni
pasji ludzie. Ich miłość do wszystkiego, co jest związane
z kolejnictwem, nie zna granic. Dart nie kojarzy im się
z rzucaniem strzałkami do tarczy, a flirt z zalotną rozmową,
lecz z nowoczesnym taborem. Godzinami mogą oglądać
przejeżdżające pociągi, bezbłędnie rozpoznają typy
lokomotyw i znają na pamięć szczegóły specyfikacji technicznej składów. Czy można im się dziwić? W końcu kolej
fascynowała od samego początku. Na jej temat powstało
mnóstwo obrazów, książek i filmów, a podróż pociągiem,
kojarzona ze stukotem kół pędzących po szynach,
to wolność, radość i podekscytowanie. „Wystarczy miejsce
w kącie przedziału, by stać się jednym z tych, którzy
nie ustają w ruchu, suną po torach i nigdy nie docierają
do celu; nawet nie czują, że powinni – jak ten szczęśliwy Włoch, który przeszedł na emeryturę i dzięki darmowym biletom w ogóle nie wysiadał z pociągu”.
Cytowane słowa z książki Paula Theroux „Wielki bazar kolejowy” najpewniej czytają
Państwo właśnie podczas jazdy pociągiem. W takim razie zachęcam, aby zajrzeć
do artykułów rozpoczynających się na stronach 20 i 24. Przygotowaliśmy bowiem specjalne zestawienie – opisywane miejsca zachwycą każdego, kto kolej traktuje jako coś więcej
niż zwykły rodzaj transportu. Gorąco polecam też Państwa uwadze nowość wydawniczą,
nad którą objęliśmy patronat medialny. Reportaż Torbjørna Færøvika „Orient Express.
Świat z okien najsłynniejszego pociągu” to literacka podróż, w trakcie której poruszamy się
po torach łączących przeszłość z teraźniejszością. Zapraszam do wspólnego przedziału!
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ŁÓDŹ
SZLAKIEM WŁÓKIENNICZEJ
PRZESZŁOŚCI
M O NI KA GAJE K,
pr zewodniczka po Łodzi

Dzieje Łodzi splatają się z historią przemysłu tekstylnego podobnie jak
nitka i osnowa w tkaninie. Współcześnie jedyną nieprzerwanie działającą
fabryką – czynną od ponad 120 lat! – jest Ariadna, ale na każdym
kroku spotkać tu można ślady świadczące o dawnej świetności miasta:
monumentalne industrialne budynki i pałace fabrykantów oraz świadectwa
ludzi przez całe życie związanych z przemysłem.

Łódź Fabryczna zachwyca
nowoczesną formą

Ł

ódź industrialna ma krótką, niespełna
200-letnią historię. Było to niezwykle
dynamicznie rozwijające się miasto
wielokulturowe, zamieszkane przez Niemców,
Żydów, Polaków i Rosjan. Niezniszczone przetrwało II wojnę światową, mimo to, przez następne dziesiątki lat postrzegane było jako szare
i nijakie „miasto włókniarek”. Od pewnego czasu
jednakże wiele się zmienia – Łódź odzyskuje
dawny blask, szczyci się odnowioną, czerwoną
cegłą fabryk i bogactwem detali na tysiącach
kamienic.

To swego rodzaju miasto w mieście, które jeszcze
niedawno traktowane było przez starszych mieszkańców
jako odrębne od Łodzi. Znajdziemy tu olbrzymią przędzalnię bawełny, domy robotnicze (po łódzku nazywane
famułami), ponad 140-letnią szkołę, dawne sklepy (tak
zwane konsumy), remizę straży pożarnej i Pałac Herbsta,
a w jego pobliżu– kościół i dwa szpitale. W drugiej
połowie XIX wieku wszystko to należało do niemieckiego
fabrykanta Karola Scheiblera (lub zostało sfinansowane
przez niego i jego potomnych). Obecnie całe osiedle
przechodzi gruntowny proces rewitalizacji.
W pięknie odnowionej fabryce znajdują
się nowoczesne lofty, remontowane są
domy robotnicze, w Pałacu Herbsta
(zięcia Scheiblera) funkcjonuje
muzeum wnętrz fabrykanckich,
prężnie działają restauracje, kluby
i pracownie artystyczne. Jedną
z tych ostatnich prowadzi znana
projektantka mody i stylistka Ewa
Kozieradzka, absolwentka Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi. Można tu
znaleźć unikatowe ubrania wykonane z najlepszych materiałów, a także zamówić strój
spełniający indywidualne wymagania.

Zabytkowe osiedle
robotnicze Księży Młyn
po rewitalizacji budzi
zachwyt odwiedzających

ULICA PIOTRKOWSKA

PIETRYNA – WIZYTÓWKA MIASTA
Po zwiedzeniu Księżego Młyna czas na sprawdzenie,
jak naprawdę wyglądała praca włókniarek, prządek,
dziewiarek i szwaczek. Najlepiej zrobić to w Centralnym
Muzeum Włókiennictwa w Białej Fabryce. Tu, na wystawie prezentującej maszyny w ruchu, możemy przekonać
się, dlaczego nazwa „przemysł lekki” ma niewiele
wspólnego z rzeczywistością. Ekspozycja multimedialna
przybliża z kolei działanie maszyny parowej i selfaktora
produkującego przędzę. Niezwykle ciekawe są także
wystawy czasowe, prezentujące szerokie spektrum
zagadnień związanych z tkaniną (od 6 października
zwiedzać można ekspozycję dotyczącą ubrań z metką
Mody Polskiej). Polecamy też wyjątkowe wydarzenie,
jakim jest Triennale Tkaniny – odbywający się co 3 lata
międzynarodowy festiwal, którego najbliższa edycja

W Pałacu Herbsta funkcjonuje
muzeum wnętrz fabrykanckich

CEL PODRÓŻY: ŁÓDŹ FABRYCZNA
Turystów, którzy zjawią się na supernowoczesnym
dworcu kolejowym, może zastanowić nazwa stacji:
Łódź Fabryczna, a nie Centralna czy Główna. Miasto
zyskało połączenie kolejowe w drugiej połowie
XIX wieku głównie dzięki wysiłkom łódzkich fabrykantów. Początkowo kolej służyła wyłącznie do przewozu
surowców i wyprodukowanych towarów, a z biegiem
czasu dołączono obsługę pasażerów.
Aby poczuć charakter dawnego przemysłowego
ośrodka, pierwsze kroki z dworca warto skierować
na zabytkowe osiedle robotnicze Księży Młyn.

Biała Fabryka przy ulicy Piotrkowskiej
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planowana jest na październik 2019 roku.
Z Białej Fabryki wychodzimy na ulicę
Piotrkowską, najważniejszą arterię miasta.
Pietryna – jak nazywają ją mieszkańcy –
wbrew mniemaniom wielu nie jest najdłuższą
ulicą Łodzi i nie ma zabudowy secesyjnej,
tylko eklektyczną. Została podzielona
na dwie strefy, z których bardziej popularna
wśród turystów jest część z ograniczonym
ruchem samochodowym. Spacerując
dalej po Piotrkowskiej, koniecznie trzeba
zatrzymać się przy Ławeczce Tuwima
i potrzeć (na szczęście!) nos
słynnego poety, zrobić selfie

Ławeczka
Juliana Tuwima

Stajnia Jednorożców
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NA WSPÓLNYM PODWÓRKU
Stąd już niedaleko do Manufaktury,
dawnego imperium bawełnianego Izraela
Poznańskiego, jednego z trzech – obok
Ludwika Geyera i Karola Scheiblera –
łódzkich królów bawełny. Dziś to tętniąca
życiem przestrzeń rozrywkowo-handlowa,
której budynki dawniej pełniły funkcję przę-

OFF PIOTRKOWSKA

Pałac Izraela Poznańskiego
zachwyca bogatymi
zdobieniami.

Od Stajni Jednorożców, czyli centralnego przystanku
tramwajowego, już niedaleko do kultowego OFF Piotrkowska.
To projekt skupiający przedstawicieli branży kreatywnej,
który swoją lokalizację znalazł w dawnej fabryce Ramischa,
żyjącego w XIX wieku przemysłowca i działacza. Przestrzeń obfitująca w doskonałe restauracje oraz wyjątkowe sklepy jest uwielbiana przez młodych i starszych.
Na szczególną uwagę zasługuje siedziba marki odzieżowej „Pan tu nie stał” – stworzonej przez łodzian
inspirujących się wzornictwem epoki PRL-u. Jeśli
natomiast wolimy styl retro, powinniśmy udać się
do znajdującego się w OFF-ie „Peggy’s Boutique”
z modą lat 50. i 60. XX wieku. W ofercie butiku
znajdziemy zarówno oryginalne stroje z tamtych lat,
jak i współcześnie uszyte ubrania w stylu pin-up girl.

PAŁAC IZRAELA
POZNAŃSKIEGO

z Misiem Uszatkiem oraz przysiąść się do fortepianu
Artura Rubinsteina. Aby podziwiać XIX-wieczne detale
na odnowionych kamienicach, warto popatrzeć w górę,
ponad partery budynków. Dwukilometrowy odcinek ulicy
w stronę placu Wolności można również pokonać rikszą.
Za niewielką opłatą dostaniemy się w ten sposób do Pasażu
Róży, gdzie w podwórku przy ul. Piotrkowskiej 3 ujrzymy
wyjątkową kamienicę, mieniącą się tysiącami lusterek.
Pasaż Róży

Plac Wolności
i widok na ulicę
Piotrkowską
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Zwiedzanie możemy zakończyć, kierując
się do pałacu Poznańskiego. Ten jeden
z najbardziej charakterystycznych
budynków miasta nie bez powodu
nazywany jest łódzkim Luwrem. Oprócz
oryginalnego wnętrza (w którym obecnie
mieści się Muzeum Miasta Łodzi), wzrok
przyciągają także pamiątki po znanych
łodzianach – między innymi oryginalna
statuetka Oscara przyznana Arturowi
Rubinsteinowi czy Prezydencki Medal
Wolności, pośmiertnie przyznany Janowi
Karskiemu przez Baracka Obamę.
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dzalni, tkalni, wykończalni, a nawet elektrowni i siedziby straży pożarnej. Oglądając
sąsiadujące z Manufakturą domy robotnicze, na rogu ulic Gdańskiej i Ogrodowej
natkniemy się na popularny butik odzieżowy „Ryba – jestem inna”, z ubraniami
dla kobiet 25+. Danuta Ryba-Obraniak,
projektantka i właścicielka marki tworzy
klasyczne ubrania z domieszką szaleństwa,
które spodobają się eksperymentującym
i bawiącym się modą kobietom. Dzieje
miasta doskonale podsumowuje nowoczesna wystawa „Na wspólnym podwórku”.
Dzięki niej będziemy mogli cofnąć się
do czasów wielokulturowej przedwojennej
Łodzi, kiedy przy podwórkowej pompie
razem bawiły się dzieci żydowskie, polskie
i niemieckie. ~

ŁÓDŹ
Na wyprawę szlakiem włókienniczej
przeszłości wyrusz pociągiem! Zwiedzanie
rozpocznij z Łodzi Fabrycznej lub z innego
łódzkiego dworca, do którego wygodnie
dotrzesz składami PKP Intercity.
Znajdź dogodne połączenie
na intercity.pl
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BO G U S Ł AWA G AR U S

Rumunia
Dzielnica biznesowa w Bukareszcie
1

łacińska wyspa
na wschodzie

Rumunia nieczęsto
przychodzi na myśl jako
cel wyprawy turystycznej.
A szkoda! Na miejscu
zetkniemy się bowiem
z gościnnymi mieszkańcami,
poznamy bogactwo
tradycji, doświadczymy
piękna przyrody,
a do tego zwiedzimy
urokliwe średniowieczne
miasteczka i fortece.
Czarny Kościół w Braszowie

BUKARESZT – MIASTO
KONTRASTÓW
Obok pięknych secesyjnych kamienic wyrasta wieżowiec w stylu
słynnego Empire State Building,
wille bojarów sąsiadują z blokami z czasów komunistycznych,
a wśród budynków starego miasta
wyróżnia się najstarszy zajazd,
pamiętający czasy panowania
Imperium Osmańskiego – Hanul
lui Manuc. Bukareszt to miejsce
graniczne, historyczna brama pomiędzy Zachodem i Wschodem,
Europą i Azją. Nie dziwi więc,
że w tkance miejskiej widoczne są wpływy obu kultur.
Poznawanie stolicy
rozpocznijmy od jej najstarszej części Centrul
Vechi, w której kręte,
brukowane uliczki
tętnią życiem niemal
przez całą dobę. Liczne
restauracje zapraszają na tradycyjne dania:
przypominające polskie
gołąbki mamaliga cu sarmale,
czyli mięso mielone (zawijane
Aleja Zwycięstwa w Bukareszcie

Sighişoara
Braszów
Sybin

Bukareszt

Panorama Sybina z widokiem
na rumuńskie pasmo Karpat
Południowych i szczyt Negoiu
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Bulevardul Unirii (Bulwar Unii)
w Bukareszcie, w tle Pałac Parlamentu

Arcul de Triumf,
czyli Łuk Triumfalny w Bukareszcie

w liście kiszonej kapusty lub
winogron) serwowane z kaszą
kukurydzianą, oraz deser
papanași – serowe pączki
obficie polane śmietaną
i konfiturami.
Nie sposób przeoczyć
Pałacu Parlamentu
(Palatul Parlamentului) –
to największy po Pentagonie
budynek administracyjny
na świecie! Jego budowę rozpoczęto
za czasów Nicolae Ceaușescu, a na jej potrzeby
rozebrano znaczną część starego miasta oraz przesiedlono ok. 40 tys.
ludzi. Uwagę turystów przykuwa też pomnik wilczycy kapitolińskiej
przypominający o Dacji – rzymskiej prowincji obejmującej tereny
obecnej Rumunii, w której mieszkańcy kraju upatrują swych korzeni.
Będąc w stolicy, warto przespacerować się reprezentacyjną ulicą Calea
Victoriei, która została wytyczona w 1692 roku jako szlak do Broszowa
i pierwotnie wiodła do pałacu Mogoșoaia, znajdującego się wtedy poza
miastem. Dziś mieszczą się przy niej rozliczne butiki, ekskluzywne hotele, restauracje, kawiarnie oraz muzea. Koniecznie zajrzyjmy do Muzeum
Narodowego Historii Rumunii i Muzeum Sztuki w Bukareszcie.
Miłośników muzyki klasycznej (i nie tylko!) zainteresuje z pewnością
XIX-wieczna sala koncertowa zwana Rumuńskim Ateneum oraz dom
George’a Enescu w pałacu Cantacuzino, w którym mieszkał i tworzył
najwybitniejszy kompozytor tego kraju.
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Zamek Râşnov (20 km od Braszowa)

W

BRASZÓW –
W SERCU TRANSYLWANII
Dotrzemy tam łatwo bezpośrednim pociągiem ze stolicy. Znajdujące się na obszarze
Siedmiogrodu (inaczej Transylwanii) miasto
zostało założone przez kolonistów saskich. Stąd
na tablicy przy wjeździe, oprócz określeń w języku rumuńskim (Brasov) i węgierskim (Brassó),
widnieje też nazwa niemiecka (Kronstadt).
Co ciekawe, właśnie w Braszowie mieściła się
pierwsza szkoła, w której nauczano w języku
rumuńskim. Tutaj również przyszedł na świat
polski malarz, rysownik i grafik pochodzenia
ormiańskiego – Teodor Axentowicz.
Malowniczo położona u podnóża wzgórza Tâmpa
miejscowość szczyci się rozległym starym
miastem z trójkątnym rynkiem i dominującym
w centrum ratuszem, sięgającym swoją historią
1410 roku. Do spaceru zachęcają kolorowe
kamienice, wąskie brukowane uliczki, a także zachowane w dużej części mury obronne
z basztami, wieżami oraz bramą Katarzyny.
Najbardziej charakterystyczna uliczka to Strada
Sforii – jest najwęższa w całej Rumunii, a jej
szerokość waha się od 111 do 135 centymetrów.
Wśród zabudowań wyróżnia się gotycki Czarny
Transylwański zamek Drakuli w Branie
(30 km od Braszowa)

Piata
, Sfatului z widokiem na ratusz, Braszów

Kościół (Biserica Neagră), zawdzięczający swą
nazwę okopceniu po wielkim pożarze w 1689 roku.
Jego strzelistą wieżę, a także panoramę całego
miasta oraz mury obronne można podziwiać
ze wspomnianego wcześniej wzgórza. Wjedziemy
na nie wygodnie kolejką linową.

SYBIN – NAJWIĘKSZE MIASTO
HISTORYCZNEGO SIEDMIOGRODU
Kolejna aglomeracja o saskich korzeniach
(stąd inna nazwa – Hermannstadt) na terenie
Transylwanii i główny ośrodek tego historycznego
regionu to Sybin (Sibiu). W 2007 roku przyznano
mu dumne miano Europejskiej Stolicy Kultury
(razem z Luksemburgiem), a rok później jego
stare miasto znalazło się na 8. miejscu w rankingu magazynu „Forbes” wśród najlepszych miejsc
do życia w Europie. To właśnie kultura stanowi
mocną stronę Sybina. Co roku odbywają się tam
festiwale (teatralny i średniowieczny) oraz szereg
wydarzeń muzycznych. Mieści się w nim także
najstarsze muzeum na terenie dzisiejszej Rumunii –
Muzeum Brukenthala, którego zbiory udostępniono
zwiedzającym już około 1817 roku! Z kolei w Muzeum ASTRA można zwiedzić największy rumuński
skansen. Do Sybina szczególnie warto przyjechać
zimą – to tutaj zorganizowano bowiem pierwszy
w kraju Targ Świąteczny. W 2013 roku jeden z portali turystycznych ogłosił to cykliczne wydarzenie
jednym z najpiękniejszych targów bożonarodzeniowych w Europie. W miasteczku zachowała się
znaczna część średniowiecznych zabudowań oraz
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fortyfikacji, a w trakcie spaceru wąskimi uliczkami
poczujemy na sobie spojrzenia budynków z charakterystycznymi oknami w attykach, które przypominają
oczy. Stare miasto obejmuje część górną i dolną oraz
posiada trzy place, z czego największym jest – jak
sama nazwa wskazuje – Plac Wielki (Piața Mare),
będący centrum wydarzeń kulturalnych. Na Plac
Mniejszy prowadzi słynny żeliwny most Kłamców.
Jak głosi legenda, zawali się on, gdy przejdzie po nim
osoba dopuszczająca się kłamstwa. Wielu żartuje,
że nie może być to prawda, bo mostem, który
nadal stoi, przechadzał się sam Nicolae Ceauşescu.
Panoramę miasta i wznoszące się nad horyzontem
Góry Fogaraskie najlepiej podziwiać z Wieży
Schodów (Turnul Scărilor) oraz Wieży Rady (Turnul
Sfatului). Z góry będziemy mieć doskonały widok
na jedną z najpiękniejszych dróg w Europie – trasę
Transfogaraską (Transfăgărășan).

Wieża Zegarowa, Sighişoara

jednoznacznie kojarzonego z Rumunią. Listę licznych
zabytków miasta otwiera Wieża Zegarowa (Turnul cu
Ceas), w której niegdyś odbywały się posiedzenia rady
miejskiej, a dziś mieści się muzeum. Wieża stanowi
również znakomity punkt widokowy. W tym położonym na pagórkach mieście znajdziemy też zadaszone
Schody Szkolne, które podczas niepogody służyły
uczniom i nauczycielom jako bezpieczne przejście
do położonego na szczycie wzgórza gimnazjum.
Tuż za szkołą mieści się kościół Na Wzgórzu (Biserica
din Deal) – gotycki budynek sakralny wzniesiony
na podwalinach wcześniejszego kościoła romańskiego.
Stamtąd udamy się na spacer wzdłuż dobrze zachowanych murów miejskich wraz z wieżami: Powroźników,
Rzeźników, Kuśnierzy, Krawców, Szewców, Kowali,
Garbarzy i Blacharzy, a także basztami i bramami miejskimi. Pociągiem wygodnie dojedziemy też do innych
słynnych miast: należącej również do Siedmiogrodu
Kluż-Napoki, Konstancy, z omywanymi przez fale
Morza Czarnego plażami, czy Jassy, z której blisko już
do mołdawskich winnic. Rumunia czeka na odkrycie! ~

Rynek w Sybinie

SIGHIŞOARA –
TU URODZIŁ SIĘ DRAKULA
Przemierzając koleją Transylwanię, dotrzemy
do innego miasta założonego przez kolonistów
saskich – po polsku zwanego Segieszowem – które
również zachwyca zabytkową architekturą. Sighișoara
to jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych
zespołów urbanistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, wpisany na listę światowego dziedzictwa
kultury UNESCO. Wielu turystów przybywa do niej
jednak z jednego, szczególnego powodu. To właśnie
na tutejszej starówce znajduje się Dom Drakuli (Casa
Vlad Dracul) – miejsce narodzin Włada Palownika,
pierwowzoru literackiej postaci okrutnego wampira,

PAŹDZIERNIK 2018

RUMUNIA Z INTERRAIL
W ramach oferty Interrail One Country Pass masz
do wyboru bilet typu flexi na 3, 4, 6 albo 8 dni
przejazdów, do wykorzystania w ciągu miesiąca
na podróże pociągiem po wybranym kraju.

Dowiedz się więcej na:
intercity.pl/interrail
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język w podróży
rumuński

Vama Veche to ostatnia
mekka hipisów w Europie.
W tym mieście odbywa się
festiwal Stufstock, nawiązujący
do słynnego Woodstocku.

Zimą udajemy się w Karpaty
Południowe, by pojeździć na nartach.
În timpul iernii mergem în Carpaţii
Meridionali pentru a schia.

Vama Veche este ultima Mecca
a hipsterilor din Europa. In
acest oraş are loc festivalul
Stufstock, care face referire la
celebrul Woodstock.

Ulice Bukaresztu przypominają
labirynt – możesz mi wskazać
drogę do najbliższego pubu?
S
 trăzile din Bucureşti seamănă
cu un labirint – îmi puteţi
indica drumul spre cel mai
apropiat pub?

Czy można wejść
na wulkan Noroiosi?
Czy na zamku
w Branie można
spotkać Drakulę?

Se poate intra în
vulcanii Noroioşi?

Î l putem întâlni
pe Dracula la
castelul din Bran?

Na którą plażę nad
Morzem Czarnym
najlepiej się wybrać?
Wszystkie są piękne!
La care plajă de la
Marea Neagră este cel
mai bine să mergem?
Toate sunt frumoase!

Z przysmaków
lokalnej kuchni
najlepsze
są ciorbă de
burtă, sarmale
oraz mici.
Dintre
delicatesele
bucatariei
locale cele
mai bune
sunt ciorba
de burtă,
sarmalele şi
micii.

W Rumunii płaci się lejem,
a banknoty wykonane są z plastiku.
Î n România se plăteşte cu
moneda leu, iar bancontele sunt
confecţionate din plastic.
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Chcemy się udać do jednego
z uzdrowisk, gdzie wykonuje się
lecznicze zabiegi przy użyciu wody.
Vrem să mergem la una dintre
staţiunile balneare unde se
efectuează tratamente terapeutice cu
utilizarea apei.
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Czy mają
Państwo
dostępne
broszury
po polsku?
Aveţi brosuri
disponibile
în limba
polonă?
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WINNICE NAD WISŁĄ
W Polsce najwięcej upraw winorośli znajduje się
w województwach lubuskim, małopolskim i podkarpackim. Rodzime winnice są raczej małe i liczą od
kilkunastu arów do kilkunastu hektarów. Największe
są zlokalizowane w województwach małopolskim
i zachodniopomorskim. Często stanowią atrakcję,
która przyciąga gości, jak np. Winnica Płochockich
(powiat sandomierski), gdzie organizowane są degustacje połączone ze sprzedażą wina.
Tomasz Kolecki, trzykrotny mistrz Polski sommelierów (2007–2010), ekspert i juror winiarski,
podzielił się z nami cennymi informacjami.
– Znam lub mogę polecić z relacji znajomych
przede wszystkim Piwnice Półtorak i takie winnice,
jak Pańska Góra, Jasiel na Podkarpaciu, Winnica
Płochockich na Sandomierszczyźnie, Wieliczka oraz
Srebrna Góra w Małopolsce, Adoria na Dolnym
Śląsku, Winnica Pałac Mierzęcin w Wielkopolsce

o niedawna winnym szlakiem podróżowaliśmy głównie po krajach Europy Zachodniej i Południowej. W ostatnich latach
na winiarskiej mapie świata pojawiła się także Polska.
Około 2014 roku wielkość upraw w skali całego
kraju zwiększyła się trzykrotnie, a coraz więcej
rodzimych winnic otwiera się dla zwiedzających.
Rośnie też jakość polskich win – już dziś nie brakuje
trunków, które w degustacjach wygrywają z konkurencją o znacznie bogatszych tradycjach winiarskich,
zyskując uznanie i nagrody w międzynarodowych
zestawieniach, takich jak np. Galicja Vitis. Z pewnością warto się wybrać na enoturystyczną wyprawę,
tym bardziej że polscy winiarze słyną z radosnego
usposobienia i wielkiej gościnności.

Enoturystyka polega na odwiedzaniu regionów związanych
z uprawą winorośli oraz miejsc, w których produkowane jest
wino. Pozwala ona łączyć odpoczynek, przebywanie na łonie
natury i zwiedzanie z degustacją tego szlachetnego trunku oraz
zdobywaniem wiedzy na jego temat.

W

© FOT. MAT. PR A S. SREBR NA G ÓR A

W 2009 roku zarejestrowano w Polsce
28 producentów wina, a w 2017 już 150, jednak
pomimo tego wzrostu w naszym kraju wytwarza
się bardzo mało owego trunku.

Winnica Srebrna Góra
spowita poranną mgłą
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wina ze szczepami Vitis vinifera.
Ta część kraju kojarzy się przede
wszystkim z aromatycznymi
winami białymi wszystkich stopni
słodyczy, winami likierowymi oraz
wytrawnymi winami czerwonymi i różowymi. Warto także
odnotować coraz śmielsze próby
podejmowane przez polskich
winiarzy w kierunku produkcji
metodą klasyczną win musujących
– tłumaczy Tomasz Kolecki.
Polskie wina nie należą do najtańszych, ponieważ koszty ich
produkcji są wysokie. Wynika
to z kilku przyczyn, m.in. z uwarunkowań klimatycznych. Butelka
polskiego trunku może kosztować
50 złotych lub więcej. Z tego powodu większość producentów win
to hobbyści, którzy są w stanie
zainwestować w założenie uprawy
nawet 100 tys. złotych i nie
liczą na szybki sukces finansowy
na tym polu.

Na terytorium naszego kraju najdłużej uprawiano
winogrona w okolicach Zielonej Góry, leżącej wówczas
w Niemczech. W okresie międzywojennym w okolicach tego miasta istniało około 300 hektarów winnic!
Na szczęście winiarstwo w Polsce zaczęło się ponownie
odradzać w latach 80., a dziś biznes w udany sposób
łączy się z turystyką. Jesień nigdzie nie wygląda tak
wspaniale, jak w alejkach pnących się winorośli, pełnych
dojrzałych gron! ~
Właściciele Winnicy Turnau

Właściciel Winnicy Adoria

TROCHĘ HISTORII
Najdawniejsze ślady uprawy winogron na zboczach
Wawelu pochodzą z przełomu IX i X wieku.
Do XIII wieku produkcją wina zajmowali się głównie
mnisi, dużo później arkana jego wytwarzania poznali
mieszczanie. Aż do XVII wieku wiele winnic działało
na Śląsku oraz wokół Lublina, Krakowa, Zielonej Góry
i Krosna. W okresie rozbiorów rodzime trunki zostały
wyparte przez te pochodzące z południa Europy.

© FOT. ANNA GI BAŁA

W POSZUKIWANIU
IDEALNEGO SZCZEPU
Wybierając się w podróż szlakiem
wina, powinniśmy zorientować
się, jaki rodzaj trunków warto
spróbować w danym miejscu.
– Ze względów klimatycznych
wschodnia i zachodnia część
Polski specjalizuje się w innych
stylach win i odmianach winorośli.
Trzeba jednak przyznać, że powoli

te różnice zaczynają się zacierać. Zachodnie województwa
mają świetne warunki do pracy
z odmianami winorośli właściwej
(Vitis vinifera), jak choćby chardonnay, pinot noir czy riesling.
Popularne są tam również szczepy
hybrydowe, z których wytwarza
się głównie białe i czerwone wina
wytrawne oraz – najczęściej
z późnego zbioru i zmrożonych
gron – słodkie. Z kolei część
wschodnia pracuje przede wszystkim z odmianami hybrydowymi,
przystosowanymi do tamtejszych
warunków, takimi jak solaris,
seyval blanc, rondo, regent i inne,
choć znane są także znakomite

© F OT. M AT.P R AS. AD O R I A

i Turnau w województwie
zachodniopomorskim. Każda
z nich jest doskonałym reprezentantem regionu i wytwarza wina
na międzynarodowym poziomie.
Wiele wymienionych tu miejsc
oferuje nie tylko zwiedzanie
upraw, lecz także dzielenie się
bogatą wiedzą podczas szkoleń
i warsztatów. Odwiedzający mają
możliwość skorzystania z noclegów, zabiegów spa oraz – oczywiście – wzięcia udziału w kolacji
połączonej z degustacją trunków.

TRASY ENOTURYSTYCZNE –
POLECAMY!
1
2

3

Winnica Srebrna Góra

WARTO WIEDZIEĆ
Pierwszy polski profesjonalny
podręcznik uprawy winorośli powstał w 1885 roku.
Jego autorem był Edmund
Jankowski, założyciel kilku
winnic na terenie naszego
kraju.

4
5
6
7

Edmund Jankowski

8

Winnica Płochockich

Winnica Płochockich, winnicaplochockich.pl
Winnica Pańska Góra,
facebook.com/PiwnicePoltorak
Winnica Jasiel, winnicajasiel.pl
Winnica Wieliczka, winnicawieliczka.com
Winnica Srebrna Góra, winnicasrebrnagora.pl
Winnica Adoria, adoriavineyards.com
Winnica Pałacu Mierzęcin,
palacmierzecin.pl/winnica
Winnica Turnau, winnicaturnau.pl
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Od pierwszego parowozu do pierwszego Pendolino na polskich torach minęły
tylko 173 lata. Jak intensywny i ciekawy był to czas, najlepiej dowiemy się,
zwiedzając muzea i skanseny kolejnictwa.

P

ierwszą linię kolejową na świecie otwarto
w Anglii w 1825 roku. Siedemnaście lat
później zdobycze dziewiętnastowiecznej
techniki dotarły na obecne ziemie polskie. Powstała
linia łącząca Wrocław z Oławą, co zapoczątkowało
intensywne prace nad rozwojem kolei na Dolnym Śląsku, Pomorzu i w Wielkopolsce, a także
na terenach Królestwa Polskiego czy Galicji.
Kolejne kilometry linii kolejowych i parowozy

poruszające się w niewyobrażalnym dotąd tempie
miały przeogromny wpływ na rozwój gospodarki
i społeczeństwa w XIX wieku. Przełomy, takie jak
pojawienie się trakcji elektrycznej, lokomotyw
napędzanych silnikiem diesla czy silnikiem liniowym,
tylko przyspieszyły tempo zmian. Bogatą historię
i tradycję kolejnictwa najlepiej poznaje się podczas
jednodniowych wycieczek po muzeach i skansenach. Oto najciekawsze z nich!

© F OT. W W W.SL ASK I E.T R AVE L

HISTORIA
(PO) KOLEI

MUZEUM HISTORII KOLEI
W CZĘSTOCHOWIE
Pierwszą linią kolejową na terenach Królestwa Polskiego
była Kolej Warszawsko-Wiedeńska, łącząca stolicę
z zaborem austriackim. W 1846 roku otwarto odcinek
do Częstochowy, która z czasem stała się ważnym węzłem
kolejowym. Pamięć o tym okresie pielęgnuje Towarzystwo
Przyjaciół Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Z jego inicjatywy powstało Muzeum Historii Kolei. Mieści się ono
na piętrze okazałego dworca w dzielnicy Częstochowy –
Stradomiu. Może pochwalić się bogatą kolekcją tabliczek
znamionowych z lokomotyw i wagonów użytkowanych
dawniej przez PKP, a także pokaźnym zbiorem naftowych
lamp sygnalizacyjnych, odznaczeń, mundurów i legitymacji kolejarzy, dokumentów i map historycznych,
urządzeń łącznościowych czy sprzętów do budowy
torowisk. Do największych atrakcji należą zrekonGodziny otwarcia:
struowane pomieszczenie zawiadowcy stacji, a także
wtorki, czwartki i soboty,
poręcz z wagonu salonowego, którym podróżował
10.00–13.00.
marszałek Piłsudski. Muzeum leży na Szlaku
Ceny biletów:
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
wstęp wolny.
zabytkitechniki.pl

© FOT. MARI USZ S ITO WS KI

MUZEUM PRZEMYSŁU I KOLEJNICTWA NA ŚLĄSKU
W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
Znajduje się w wyremontowanych obiektach zabytkowej lokomotywowni, a w jego zbiorach znaleźć można wiele cennych eksponatów związanych z historią kolei od 1890 roku
do lat 70. ubiegłego wieku. Zbiór składa się z 40 lokomotyw parowych (produkcji polskiej,
niemieckiej, angielskiej oraz amerykańskiej), lokomotyw elektrycznych i spalinowych
oraz przeszło 50 wagonów i innych kolejowych pojazdów specjalistycznych, ustawionych
na torach o łącznej długości ok. 2 km. Muzeum posiada jedyny sprawny na Dolnym Śląsku
normalnotorowy parowóz – polską lokomotywę parową TKt48-18 z 1951 roku. Oglądać
tu można również urządzenia, narzędzia i dokumenty kolejowe oraz tematyczne zbiory
ikonograficzne związane z terenem Śląska. Wiosną 2014 roku w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku została uruchomiona Trasa Parowozowa,
Godziny otwarcia:
która jest nową, atrakcyjniejszą formą prezentacji zbiorów. Dzięki
10.00–18.00 (w sezonie letnim) i 10.00–16.00 (w sezonie remontom i modernizacji zabytkowej infrastruktury kolejowej, wiedzie
ona po najważniejszych częściach placówki. Prowadzony przez
zimowym).
parowóz TKt48-18 lub czechosłowacki wagon motorowy „Motorak”
Ceny biletów:
z 1956 roku zestaw wagonów, przejeżdżając po terenie bocznicy
19 zł (normalny), 14 zł
Muzeum, prezentuje ważne dla historii techniki kolejowej obiekty –
(ulgowy). Przejazdy trasą
m.in. żuraw wodny, dźwig węglowy, budynek olejarni i piaskowni czy
parowozową 10zł/os.
zapadnię kolejową.
muzeumtechniki.pl
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psmk.org.pl

Godziny otwarcia:
od 1 września do 30 czerwca
(codziennie) 8.00–16.00,
od 1 lipca do 31 sierpnia
(codziennie) 10.00–18.30.
Ceny biletów:
6 zł (normalny), 4 zł (ulgowy).
W każdą niedzielę wstęp wolny.

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE – WYSTAWA
ZACHODNIOPOMORSKICH KOLEI DOJAZDOWYCH
W GRYFICACH
Szukając atrakcji turystycznych na północy kraju, warto mieć na uwadze Wymuzeum.szczecin.pl
stawę Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach. W okolicach
tamtejszej lokomotywowni znajduje się ekspozycja zabytkowych parowozów,
wagonów osobowych i towarowych oraz innych urządzeń kolejowych, które gromadzone są tam od początku lat
70. ubiegłego wieku. Zalążkiem do stworzenia skansenu były wycofane z użytkowania cztery parowozy Pomorskich Kolei Dojazdowych. Wkrótce potem zdecydowano się na utwardzenie placu przy magazynach kolejowych
i ułożenie torów, na których pojawiały się kolejne zabytkowe obiekty. Obecnie zbiory liczą kilkanaście parowozów wąskotorowych, dostosowanych do toru o szerokości 1000 mm, a jednymi z najcenniejszych egzemplarzy
są lokomotywy z serii Tyn6, wyprodukowane w zakładach Vulcan w Szczecinie w 1927 roku, oraz Ty9785 z berlińskiej fabryki Orenstein & Koppel, datowane na 1921 rok, a także wagon osobowy pochodzący z 1904 roku. Odwiedzający muzeum mogą również przejechać się liczącą 39 km trasą wąskotorową Gryfice – Pogorzelica – Gryfice,
mijając takie stacje, jak Trzęsacz, Rewal czy Niechorze. Od 2010 skansen został włączony w strukturę Muzeum
Narodowego w Szczecinie.

mkw.e-sochaczew.pl
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STACJA MUZEUM W WARSZAWIE
Znajduje się na terenie nieczynnego już dworca
Warszawa Główna Osobowa. W dużej mierze
prezentowane są tam liczne zbiory po zlikwidowanym
niedawno Muzeum Kolejnictwa
w Warszawie. Do najcenniejszych
Godziny otwarcia:
eksponatów należy niewątpliwie
codzienie 10.00–18.00.
wagon salonowy, tzw. salonka, któCeny biletów:
rym podróżowali dygnitarze PRL-u,
12 zł (normalny), 6 zł (ulgowy).
np. Bolesław Bierut czy Władysław
W każdy poniedziałek wstęp wolny.
Gomułka. Znajdziemy tam przestacjamuzeum.pl
działy sypialniane, gabinety i salon
wyposażony w kanapy, mahoniowe
biurka i szafy, a także toalety i prysznice. Prawdziwym
skarbem kolekcji jest zachowana jako jedyna na świecie
lokomotywa parowa serii PM3, w opływowej otulinie
aerodynamicznej zmniejszającej opór powietrza. Muzeum może także poszczycić się jedynym w Europie
składem pociągu pancernego, złożonego ze spalinowej
lokomotywy pancernej wyprodukowanej dla Wehrmachtu oraz radzieckiego wagonu artyleryjskiego,
MUZEUM KOLEI WĄSKOTOROWEJ
który został zdobyty i przebudowany przez Niemców
W SOCHACZEWIE
podczas II wojny światowej. Obojętnie nie przejdzie się
Posiada jeden z największych zbiorów eksponatów
także obok licznych kolejowych pamiątek: zegarów,
taboru wąskotorowego w Europie. Na odwiedzających
lamp, mundurów, a także map i makiet kolejowych oraz
czeka aż 145 obiektów! Wśród nich można znaleźć
unikatowych fotografii i dokumentów.
kolekcję parowozów, wagonów, pojazdów utrzymania ruchu, a także najróżniejszych przedmiotów
związanych z codziennym funkcjonowaniem kolei
wąskotorowych w naszym kraju. Prezentowane
są one w trzech salach wystawowych oraz w skansenie
na zewnątrz stacji. Muzeum jest niezwykle zadbane i,
co ciekawe, regularnie wykorzystywane jako plener dla
produkcji filmowych. Jedną z największych atrakcji jest
przejażdżka zabytkowym pociągiem RETRO do stacji
Wilcze Tułowskie na skraju Puszczy Kampinoskiej. Trasa liczy 18 km i biegnie przez malowniczą Dolinę Bzury,
Chodaków, Brochów i Tułowice. Warto też wspomnieć, że wszystkie zegary mieszczące się na terenie
muzeum wskazują godzinę
15.30, o której to ze stacji
Godziny otwarcia:
Sochaczew odjechał ostatni
od wtorku do niedzieli 9.00–17.00.
pociąg Powiatowej Kolei
Ceny biletów:
Sochaczewskiej. Było
12 zł (normalny), 6 zł (ulgowy).
to 30 listopada 1984 roku.
W środy wstęp wolny.
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PAROWOZOWNIA SKIERNIEWICE
Trzeci co do wielkości zbiór kolejowych pamiątek
w Polsce znajduje się w zabytkowej parowozowni,
zbudowanej w drugiej połowie XIX wieku przy okazji
powstania linii kolejowej do Warszawy. Do początku
lat 90. pełniła ona funkcję lokomotywowni, a po jej
likwidacji została wpisana do rejestru zabytków i udostępniona zwiedzającym. Obecnie znajduje się tam
wiele cennych eksponatów: pojazdy trakcyjne (parowozy, lokomotywy spalinowe i elektryczne, wagony
silnikowe), wagony pasażerskie (w tym restauracyjne,
sypialne i salonowe) oraz towarowe (węglarki, platformy, wagony kryte), a także pojazdy pomocnicze (takie
jak drezyny, dźwigi czy zbiorniki przeciwpożarowe).
Na wystawie obejrzymy również liczne urządzenia
sterowania ruchem oraz łączności kolejowej – będziemy mieć możliwość zobaczenia pracy
zabytkowej automatycznej centrali telefonicznej systemu Siemens. Co ciekawe,
Godziny otwarcia:
na terenie muzeum regularnie organizootwarte wyłącznie w termiwane są Obozy Wolontariackie, podczas
nach wyznaczonych imprez
których uczestnicy porządkują okolicę
i wydarzeń; kalendarium
oraz pomagają przy pracach renowacyjjest dostępne na stronie
nych taboru i elementów infrastruktury
internetowej muzeum.
kolejowej.
Ceny biletów: wstęp wolny.
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MA RCIN M. DREWS

Czy można zakochać się bez pamięci w kolei? Jak najbardziej!
Taka miłość, często kiełkująca już w dzieciństwie, przez lata czule
pielęgnowana, żartobliwie nazywana jest niekiedy pociągiem do kolei.

kolej,
czyli pasja

„Jakaś ciemna moc wyrywała
go z domu, pędziła na dworzec,
pchała do wagonu – jakiś nieprzezwyciężony nakaz zmuszał
do porzucenia nieraz wśród głębokiej nocy wygodnego posłania, wiódł
jak skazańca przez labirynt ulic,
usuwając z drogi tysiące przeszkód,
wsadzał do przedziału i wysyłał
w szeroki świat” – tak o jednym
ze swych zakochanych w kolei

bohaterów w poetycki sposób pisał
Stefan Grabiński (1887-1936),
określany mianem polskiego
Edgara Allana Poe. Wielokrotnie
w swych opowiadaniach dawał
wyraz fascynacji światem lokomotyw, szyn, zwrotnic i peronów. Dziś
powiedzielibyśmy, że Grabiński
opisywał w swych pracach mikoli.
Ten neologizm jest skrótowcem
powstałym z określenia „miłośnik

kolei”, oznaczającym turystę z zapałem zwiedzającego wszelkie miejsca
związane z ulubionym środkiem
lokomocji. Przyjrzyjmy się zatem
atrakcjom, które każdego mikola
przyprawią o szybsze bicie serca.

Mikol (miłośnik kolei)
to miłośnik wszystkiego,
co łączy się z koleją żelazną.
Jest nie tylko podróżnikiem,
lecz także pasjonatem obiektów związanych z tą formą
podróżowania.

Co zobaczyć?
WIADUKT Z HORRORU
Stalowa konstrukcja w Pilchowicach waży ponad 350 ton.
To najwyższy most kolejowy w Polsce – odległość paraboli
od dna przepływającego pod mostem Bobru wynosi 38 metrów.
W 1945 roku obiekt został uszkodzony wskutek wybuchu, jednak
w krótkim czasie przywrócono go do użytku. Dziś odwiedzany jest
przez turystów, którzy przybywają tu, by podziwiać niezwykłe widoki
na Jezioro Pilchowickie i pobliską tamę. Przed kilkoma laty ukazano
go w grze komputerowej – wielokrotnie nagradzanym horrorze
„Zaginięcie Ethana Cartera” – rozsławiając malowniczą okolicę
na całym świecie.

TUNEL TAJEMNIC
Dwa najdłuższe obecnie tunele kolejowe w Polsce (liczące
1560 i 1601 metrów) łączą Wałbrzych z Jedliną-Zdrojem. Dłuższy
(i młodszy, bo drążony w latach 1907-1912) wciąż jest użytkowany,
drugi (powstały w latach 70. XIX wieku) można dziś bezpiecznie
przebyć na piechotę. Jego historia wiąże się z legendarnym złotym
pociągiem, który służył w czasie II wojny światowej jako schron dla
specjalnych składów kolejowych.

ZIELONY MOST
Paryski Coulée verte René-Dumont, znany też jako Promenade
plantée, to niezwykły ekologiczny korytarz ciągnący się na zabytkowym moście nieczynnej XIX-wiecznej linii kolejowej. Dziś spotkamy tutaj przede wszystkim odpoczywających z książką w dłoni
lub uprawiających poranny jogging mieszkańców. W podcieniach
budowli umiejscowiono natomiast kameralne kawiarenki i sklepiki.

POCIĄG DO NIEBA
Zabytkowy, stojący we Wrocławiu parowóz Ty2-1035 to jedna
z najciekawszych tego typu instalacji artystycznych w Polsce.
Obiekt waży 74 tony, skonstruowany został w 1944 roku
w zakładach Orenstein & Koppel, a obecnie stoi na pikującym
w niebo fragmencie toru z 32 metalowymi podkładami.
pociagdonieba.org
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KOLEJKOWO –
MINIATUROWY ŚWIAT
Ponad 1,2 tys. metrów kwadratowych powierzchni, 970 metrów
torowisk, 27 lokomotyw, 118 wagonów,
mosty, tunele i, rzecz jasna, pasażerowie – świat kolei w miniaturze wiernie
odwzorowuje rzeczywistość. Takie
niezwykłe makiety zobaczyć można
w CH Europa Centralna w Gliwicach
oraz na terenie Dworca Świebodzkiego, należącego do najstarszych tego
typu obiektów we Wrocławiu.
kolejkowo.pl
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Gdzie spać?

TOKIO WITA!
Hostel Train Hokutosei, stojący przy
wyjściu nr 4 ze stacji Bakurochō,
urządzony został w konwencji wagonu
sypialnego. Pochwalić się może jednak
nie tylko oryginalnym, kolejowym wystrojem, lecz także wysokimi ocenami
gości – a wszystko to w przystępnej
cenie. Doba w stylizowanym na przedział pokoju wieloosobowym to koszt
około 70 zł.

U CARA MIKOŁAJA
W budynku dworca kolejowego Białowieża Towarowa, wybudowanego w 1903 roku dla cara Mikołaja II, funkcjonuje Restauracja Carska, przy której urządzono nietypowy hotel. Na torze
stoi skład wagonów stylizowanych na carskie salonki, służących
obecnie za luksusowe apartamenty. Można tu także skorzystać
z sauny i tradycyjnej ruskiej bani.
carska.pl

ZABYTKOWA BRUKSELA
Stolica Belgii gości mikoli w niepowtarzalnym obiekcie Train Hostel,
sąsiadującym z muzeum kolejnictwa. Zlokalizowany jest on w przepięknym, zabytkowym budynku z 1910 roku, na dachu którego
stoi… najprawdziwszy wagon sypialny! Pokoje zaaranżowane są
w przedziałach, które jeszcze do niedawna były częścią czynnych
składów.
trainhostel.be

NOC W WAGONIE
Train Lodge w Amsterdamie oferuje noclegi w oryginalnych wagonach kolejowych – klimatyzowanych i wyposażonych w pełen węzeł
sanitarny. W sumie do dyspozycji są 132 łóżka w 44 przedziałach.
Hostel umożliwia ponadto wynajęcie wagonu dla 33 osób, a także
przestrzeni wyłącznie dla kobiet.

global.trainhostelhokutosei.com

trainlodge.com

ESTAKADA
SOBOTNIEJ NOCY
Ta niezwykła wrocławska budowla,
wzniesiona w latach 1896-1901,
przypomina paryski Coulée verte
René-Dumont. Liczy 620 metrów
i aż 67 murowanych sklepionych
przęseł. W przeciwieństwie do
francuskiego odpowiednika,
górą wciąż kursują pociągi, z kolei
przestrzeń pod torami, podobnie
jak w Paryżu, mieści liczne sklepiki,
jadłodajnie i kawiarenki, takie jak
Soul Train czy Pociąg Pub.

Co przeczytać?
DEMON RUCHU
Opowiadania Stefana Grabińskiego to lektura obowiązkowa dla
każdego mikola. Legalnym źródłem, do którego warto sięgnąć
w podróży, jest strona wolnelektury.pl, na której znajdziemy
m.in. cykl opowiadań kolejowych pod wspólnym tytułem
„Demon ruchu”. Ich bohaterami są zarówno podróżni, jak
i kolejarze, a akcja toczy się na dworcach i w pociągach.
wolnelektury.pl/katalog/lektura/demon-ruchu

Gdzie zjeść?
ZŁOTY POCIĄG
Wałbrzych to dziś zagłębie legend o ukrytym, pełnym
skarbów składzie kolejowym. Do tradycji tej nawiązuje
Złota Stacja – zaprojektowane ze smakiem miejsce
pełne kolejowych gadżetów. Lokal szczyci się również
bogatym wyborem piw rzemieślniczych i burgerami,
które są tutejszą specjalnością.

LIFESTYLE
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KAWA NA STACJI
Tuż przy Starym Rynku
w Poznaniu działa Stacja Cafe & Pub,
o wystroju inspirowanym klimatem kolejowego dworca.
W środku znajdziemy nawet szyny tramwajowe, osadzone
w brukowanej posadzce. Z menu można wybrać dania na
ciepło, przekąski, sałatki i pieczone na miejscu ciasta.

zlotastacja.pl

„Orient Express. Świat
z okien najsłynniejszego
pociągu” to książka, nad
którą magazyn „W Podróż”
objął patronat.

stacjacafe.pl
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ORIENT EXPRESS
Gorąca premiera Wydawnictwa
Poznańskiego! Książka autorstwa
Torbjørna Færøvika, norweskiego historyka, dziennikarza i globtrottera, pokazuje
świat widziany przez okna najsłynniejszego
z pociągów. Autor wyrusza w dwumiesięczną trasę przez dwanaście krajów,
z pasją opowiadając o mijanych zakątkach
i poznawanych ludziach. Wybieramy
się zatem w podróż, którą przed nami
odbyli Mata Hari, Agatha Christie,
Graham Greene, Alfred Hitchcock oraz
królowa Elżbieta II. W każdym z 22 miast
czekają na autora (i czytelnika!) niezwykłe
opowieści, dotyczące nie tylko tajemnic
luksusowego Orient Expressu, lecz także
przekazujące wiedzę na temat europejskich i bliskowschodnich krajów.
wydawnictwopoznanskie.com
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Od popularnych
seriali, przez komedie
i ambitne kino,
aż do spektakli
na podstawie
najsłynniejszych
klasycznych
dramatów – Anna
Cieślak jest aktorką
wszechstronną, która
doskonale radzi
sobie na wszystkich
polach aktywności
zawodowej.
Największą miłością
darzy jednak teatr. Jak
mówi, daje on lekcje
życiowej mądrości
nie tylko widzom, lecz
także jej samej.

© F OT. WERO NIKA KOSIŃ SKA
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Podróżuję
w czasie
i przestrzeni
28

Rozmawiamy w przerwie między
próbami do najnowszej premiery
w Teatrze Polskim w Warszawie.
W minionym sezonie zagrała Pani
aż w dziewięciu spektaklach. Czy
jesień będzie równie pracowita?
Tak, zapowiada się intensywny czas, z czego
bardzo się cieszę. W nadchodzących miesiącach
będę grała w „Domu Lalki” Ibsena oraz „Minach
polskich” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego.
Ten drugi spektakl powstał na podstawie kompilacji tekstów Wyspiańskiego, Bogusławskiego
i Gombrowicza, a występuję tam między innymi z Janem Peszkiem. Poza tym będzie można
mnie zobaczyć w „Ferdynandzie Wspaniałym”,
do którego cudowne teksty piosenek napisał Jacek
Cygan. Tę przepiękną książkę Ludwika Jerzego
Kerna rodzice czytali mi do poduszki. Gościnnie
gram też w Teatrze Kwadrat, w sztuce „Tydzień, nie
dłużej”, oraz w Teatrze 6. piętro, gdzie biorę udział
w spektaklach „Zagraj to jeszcze raz, Sam” oraz
„Miłość w Saybrook” Woody’ego Allena. Obecnie
pochłaniają mnie przygotowania do premiery „Deprawatora” w Teatrze Polskim w Warszawie, w reżyserii Macieja Wojtyszki. To wyjątkowe spotkanie
trzech tytanów słowa – Witolda Gombrowicza,
Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta – dla mnie
oznacza również możliwość przebywania z autorytetami. Mam przyjemność wystąpić u boku ludzi
z ogromnym doświadczeniem scenicznym: Andrzeja
Seweryna, Grażyny Barszczewskej, Magdaleny
Zawadzkiej, Pawła Krucza i Wojciecha Malajkata.
Jest od kogo się uczyć, a to jest takie fajne!
Co daje Pani praca z tak wybitnymi
artystami?
Odpowiem najprościej: spokój. Umiejętność bycia
na scenie mają oni w małym palcu! To świadomi
aktorzy – precyzyjnie przygotowują się do prób,
nie tylko bardzo szybko opanowują tekst, lecz
także tworzą kontekst i potrafią uwypuklać to,
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co znajduje się między słowami. Są doskonale wykształceni, świetnie znają dzieła kultury wyższej.
Mają wiedzę, doświadczenie i warsztat. Praca
z nimi to przyjemność i piękna podróż – bez
zbędnych nerwów i złych emocji – polegająca
na poszukiwaniu człowieka w człowieku, czyli
tego, do czego zawsze zmierza teatr.
W „Deprawatorze” gra Pani
żonę Gombrowicza, Ritę
Labrosse. Rola została napisana
po francusku. Czy posługiwanie
się obcym językiem było
największym wyzwaniem podczas
przygotowywania spektaklu?
Rita pochodzi z Kanady, ale zamieszkała
we Francji. Przyjaźni się z polskimi artystami od wielu lat i mam nadzieję, że pojawi się
na naszym przedstawieniu. Jest spadkobierczynią
dzieł Gombrowicza. Dzięki niej tak wiele wiemy
nie tylko o sztukach, które pisał, lecz także o nim
samym. Rita jest fascynującą kobietą i myślę,
że to nie język jest tu przeszkodą, ale przede
wszystkim świadomość tego, że gram prawdziwą osobę. Ekscytujące jest dla mnie czytanie jej
wypowiedzi i oglądanie wywiadów z nią, słuchanie,
jak pięknie opowiada o swoim mężu i o sztuce. Rita
mówiła, że dzięki Witoldowi ludzie mogli spokojnie
dojrzewać – on dawał im przyzwolenie na wygłupianie się, ciekawość życia, poszukiwanie siebie
bez lęku. Myślę, że na tym między innymi polegała
jego wielkość. Ich związek to przepiękna fascynacja
drugim człowiekiem, a trzeba zaznaczyć, że ich
relacja była niezwykła – różnica wieku między
nimi wynosiła aż 30 lat! Teraz mam to wszystko
zagrać na scenie, w dodatku w języku, którym nie
mówię! Oczywiście pomagali mi specjaliści, a także
sam Andrzej Seweryn, który przez wiele lat był
aktorem Comédie-Française i doskonale mówi
po francusku. Trudniejsze od wymowy jest jednak
przekazywanie emocji.

W
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Czy wyzwaniem jest też świadomość,
że być może Rita Labrosse zasiądzie
na widowni?
Tak! Choć może nie boję się jej osądu – chciałabym
tylko umieć pokazać, jak ważną osobą była w życiu
Gombrowicza. Staram się ją zrozumieć, chodzić jej
śladami, utożsamić się z tym, co czuła. Żyła w trudnych
czasach. Pochodziła z wielodzietnej rodziny, a wtedy
stawiano przede wszystkim na edukację mężczyzn.
Dorastając, usłyszała od swojego ojca: „Będziesz piękną
kobietą, dlatego szybko wyjdziesz za mąż i ułożysz sobie
życie”. A w niej był wielki głód wiedzy i to on popchnął
ją dalej, aż do intelektualnej fascynacji Witoldem i jego
utworami. Uważam, że czasem nie zdajemy sobie
sprawy z tego, jak ogromną wolność my, kobiety, mamy
dzisiaj. Albo może jesteśmy tego świadome, ale nie
wykorzystujemy niekiedy w pełni naszych możliwości?
To rozważania na czasie – do kin trafił
właśnie film „Żona” z Glenn Close
w roli głównej. Podejmowany jest tam
podobny temat: kobiety, która przez
całe życie wspierała swojego męża,
słynnego literata.
To bardzo ciekawe, że te wyjątkowe kobiety, żony,
zajmowały się nie tylko wybitnymi twórcami – w ich
rękach spoczywała też opieka nad ich utworami. Dziś
mówi się o tym, że mamy czas silnych kobiet. Jesteśmy
coraz odważniejsze, silniejsze, bardziej niezależne.
Na przykładzie Rity widzimy, że kobiety potrafią
wesprzeć swoich mężczyzn tak, by zmobilizować ich
do konstruktywnego działania, i robią to w bardzo
świadomy, a jednocześnie subtelny sposób. Są silne
i odważne, a przy tym wykazują się mądrością i skupiają
się na dobru innych. Takie były też kobiety, które mnie
wychowały – moja babcia, mama.
Wróćmy zatem na chwilę do przeszłości. Pierwszą ważniejszą rolą
filmową był Pani debiut w „Masz
na imię Justine”, a popularność
zdobyła Pani rolami w filmach
„Dlaczego nie!” i „Śluby panieńskie”.
Jak wspomina Pani tamten czas?

Właśnie ukończyłam szkołę i bardzo dużo pracowałam w filmie, nie byłam jednak jeszcze gotowa na tak
szybki rozwój drogi aktorskiej. Scenariusz do mojego
pierwszego filmu oparty był na autentycznych zdarzeniach. Nie zapomnę do końca życia festiwalu filmowego w Belgii, na którym zostałam wyróżniona (Anna
Cieślak zdobyła nagrodę za główną rolę kobiecą
na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Mons –
przyp. red.). Wtedy podeszła do mnie pewna kobieta,
która powiedziała, że minęło 9 lat, od kiedy przeżyła
sytuację podobną do przedstawionej w filmie (kobiety
zmuszonej do prostytucji – przyp. red.), ale nigdy nie
miała odwagi o tym mówić, a teraz chce postawić mi
drinka i w końcu porozmawiać na ten temat. Przegadałyśmy wtedy całą noc… W takich momentach
czuję, że mój zawód ma sens – otwiera ludzi i daje
im siłę. Od tamtego czasu rozpoczęłam współpracę
z Fundacją La Strada.
Podróże kojarzą się z przyjemnością
i odpoczynkiem, ale jako ambasadorka
Fundacji nie boi się Pani głośno mówić
o zagrożeniach, jakie mogą na nas
czyhać.
Boimy się tego, czego nie znamy, dlatego w La Stradzie
staramy się uświadamiać ludziom zagrożenia, jakie niosą
sytuacje, w których ktoś próbuje naruszyć nasze prawo
do wolności. Ten problem dotyczy nie tylko młodych
zakochanych kobiet, bo każdy z nas może ulec manipulacji – czasami już tylko krok dzieli nas od współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi. Gdy wiemy, jak
postępować w takich sytuacjach, możemy uratować nie
tylko swoje, lecz także czyjeś życie.
Jest Pani wszechstronną aktorką, która
na koncie ma role w filmach, serialach
i teatrze – także Polskiego Radia. Czy
scena to Pani prawdziwy żywioł?
Tak! To miejsce, w którym dojrzewam – nie tylko zawodowo, lecz także jako człowiek. Tu mam możliwość, aby
przejść proces stawania się kimś innym. Żyjemy w czasach, kiedy wszystko musi być „na wczoraj”, a próby,
które trwają kilkanaście tygodni, pozwalają zwolnić –
poczytać, porozmawiać, podrążyć dany temat.
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Czy teatr prezentujący klasyczne
dramaty jest w stanie pomóc nam
zrozumieć współczesny świat?
Teatr i historie, jakie możemy dzięki niemu poznać,
sprawiają, że mamy większy dystans do siebie i łatwiej
nam o takie zrozumienie, a to czyni nas szczęśliwszymi. Dzięki teatrowi patrzymy na wiele spraw
z innej perspektywy. Zostają nam one wytłumaczone,
dzięki czemu możemy je zaakceptować. Patrzenie
z perspektywy widza daje bezpieczeństwo i możliwość
wyciągnięcia wniosków. Dla mnie teatr to dojrzewanie. Dziś dużo wiemy na temat tego, jak odżywiać
nasze ciało – co jeść, jaką aktywność uprawiać – ale
trzeba jeszcze nakarmić duszę. Od tego właśnie jest
sztuka. Musimy mieć na nią czas.

poznałam dopiero później, ponieważ gdy emitowany był serial „07 zgłoś się”, byłam jeszcze
za mała, by wolno mi było obejrzeć choć jeden
odcinek. Myślę, że to świetny aktor, ale dla mnie
przede wszystkim jest wspaniałym, mądrym,
inteligentnym człowiekiem, erudytą. Kiedyś
przyszedł do teatru i powiedział: „No, panna,
robiłem wszystko, co mogłem, żeby cię od tego
odwieść, ale udało ci się – jesteś aktorką!”.
To był jeden z największych komplementów, jakie usłyszałam. On nie chciał, abym wybrała ten
zawód, bo sam najlepiej wiedział, jaki jest trudny.
Jak mówi Anna Dymna, żeby być aktorką, trzeba
mieć jednocześnie wrażliwość księżniczki i odporność kamienia.

Często zajmuje się Pani także
dubbingiem. To Pani głosem mówią
choćby Ciri w bijącej rekordy
popularności grze komputerowej
„Wiedźmin” czy przebojowa Anna
w hicie „Kraina Lodu”. Jak wygląda
taka praca?
Najważniejsze jest spotkanie z reżyserem, który
prowadzi daną postać. Wojciech Paszkowski,
reżyser „Krainy Lodu”, podczas niezliczonych
godzin spędzonych w studio pilnował, by moja
interpretacja tekstu pozostawała w zgodzie z postacią. Nie mówię więc swoim głosem – on jest
zmieniony na potrzeby disneyowskiej księżniczki
w taki sposób, by uzyskać wrażenie, że ta postać,
choć narysowana, istnieje w rzeczywistości.
To bardzo trudne, ale piękne zadanie aktorskie.
Nie myślę o tym, czy finalnie będzie tam słychać
Annę Cieślak, tylko staram się oddać to, co czuje
Anna z „Krainy Lodu”, Ciri z „Wiedźmina” lub
Ellie z „The Last of Us”.

Pochodzi Pani ze Szczecina, jednak
pracowała Pani w najważniejszych
teatrach Krakowa i Warszawy. Które
miasto jest Pani najbliższe?
Całe życie podróżuję na trasie Szczecin –
Warszawa – Kraków. Kiedyś miałam wrażenie,
że mieszkam w pociągu! Rano jechałam do stolicy na zdjęcia, a potem biegłam na dworzec,
by o 15.00 złapać połączenie do Krakowa, gdzie
trzy godziny później występowałam na scenie
Teatru Słowackiego. Dzięki temu miałam jednak
możliwość poznania wielu ciekawych ludzi –
z niektórymi utrzymuję kontakt do dzisiaj! Takie
wielogodzinne rozmowy w przedziale, w trakcie
podróży, są niezwykle cenne. Każde miasto dało
mi coś innego. Szczecin to dzieciństwo, czyli
przyzwolenie na popełnianie błędów. W Krakowie,
gdzie studiowałam, wydeptywałam ścieżki
do samodzielności. Warszawa z kolei pozwala
mi na budowanie dojrzałości aktorskiej. W każdym
z tych miejsc czuję się jak w domu, bo wypełniło
mnie czymś wartościowym. Ale najbardziej rozwijające jest podróżowanie do wnętrza człowieka.
Zarówno na co dzień, jak i na deskach teatru
nieustannie odwiedzam nowe miejsca, poznaję
innych ludzi, przenoszę się też do minionych
epok. Moje życie jest zatem wędrówką zarówno
w czasie, jak i przestrzeni. ~

Pani stryj również jest aktorem –
Bronisław Cieślak grał postać
porucznika Borewicza. Czy pamięta
Pani z dzieciństwa jego popularność?
Nie zmienił się – pomimo sławy. Co ciekawe,
najpierw zetknęłam się z jego popularnością. Rolę
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W magnackich

wnętrzach

KATA R Z Y N A C HR OM I Ń S KA

Zapytani o najsłynniejsze polskie rezydencje, z pewnością wymienimy Wawel oraz
Wilanów. Tymczasem wspaniałą architekturą i wnętrzami zachwycają również
te mniej znane posiadłości – romantyczny Kórnik, renesansowy dwór w Suchej
Beskidzkiej czy pałac w Pszczynie, w którym mieszkała niezwykle piękna księżna
Daisy. A jeśli marzymy o zobaczeniu neorenesansowego francuskiego zamku, wcale
nie musimy wybierać się nad Loarę.

Rezydencja
we francuskim stylu

GOŁUCHÓW
Zamek położony nad rzeką Trzemną
w Gołuchowie, wsi pod Kaliszem, został
wzniesiony przez kasztelana śremskiego
Rafała Leszczyńskiego w latach 1550–1560 (z tych
czasów zachowały się piwnice i trzy widoczne z dziedzińca wieże). Wówczas pełnił on funkcję obronną.
Okazałą rezydencją stał się za sprawą kanclerza wielkiego koronnego Wacława Leszczyńskiego, syna pierwszego właściciela. Nowy gospodarz zadbał o zewnętrzny
wygląd gmachu, dobudowując arkadową loggię, a także
o jego wnętrze – pojawiły się m.in. bogato zdobione
odrzwia. Niestety czasy świetności dość szybko
minęły – budynek często zmieniał zarządców i stopniowo popadał w ruinę. Przełom nastąpił w 1857 roku, gdy
Jan Działyński, syn właściciela
gołuchowskich posiadłości,
NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCA
ożenił się z Izabelą Czartoryską. Arystokratka przywróciła
Sala Waz Antycznych – znajduje się w niej ponad 50 eksponatów reprezentująbudowli dawny blask – gmach
cych ceramikę artystyczną z okresu od VII do III wieku p.n.e.
stał się przykładem francuskiego
neorenesansu, który wspaniale
Pokoje gotyckie – mieszczą średniowieczne dzieła. Wśród nich wyróżnia się rzeźreprezentują słynne zamki nad
ba św. Urszuli z początku XVI wieku, jeden z pierwszych obiektów zakupionych
Loarą. Od 1951 roku obiekt naprzez Izabelę Czartoryską.
leży do poznańskiego Muzeum
Narodowego.
Biblioteka – należy zwrócić uwagę nie tylko na cenne rękopisy z XVI i XVII
stulecia oraz zbiory ukryte w szafach zdobionych kratami wzorowanymi na
renesansowych ornamentach, lecz także na XV-wieczną płaskorzeźbę z Florencji,
przedstawiającą Madonnę z Dzieciątkiem.
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Perła Górnego Śląska

PSZCZYNA
Najwcześniejsze wzmianki o gotyckim
zamku, składającym się z dwóch budynków z wieżami, które łączyły mury,
pochodzą z pierwszej połowy XV wieku. Do 1517 roku
ta wspaniała budowla należała do Piastów. Książę cieszyński Kazimierz II sprzedał ją palatynowi Węgier Aleksemu Turzo, a syn tego możnowładcy – wrocławskiemu
biskupowi Baltazarowi z linii Promnitzów. Dolnośląscy
szlachcice panowali w Pszczynie w latach 1548–1765
i to za ich sprawą gotycka posiadłość najpierw nabrała
renesansowego charakteru, by następnie – w latach
trzydziestych XVIII wieku – stać się trójskrzydłowym barokowym pałacem. Kolejnych znaczących zmian dokonali
książęta Anhalt-Köthen-Pless, włodarze zamku w latach
1765–1846. Po wygaśnięciu tego rodu pszczyńskie
dobra stały się własnością rodziny Hochbergów, która
przyczyniła się do ich największego rozkwitu. W tym reprezentacyjnym gmachu, zwanym Chateau Pless, gościli
pruscy królowie, niemieccy cesarze, a także arystokraci,
dlatego też w latach 1870–1876 dobudowano westybul
oraz salę jadalną z dwoma wielkimi lustrami o powierzchni
14 m² każde. Na początku XX wieku zamieszkała tu żona
Hansa Heinricha XV Olivia Cornwallis-West, księżna von
Pless, zwana Daisy. Wielu uważało ją za jedną z najpiękniejszych kobiet epoki. Ją samą zamek na początku
nie zachwycił, gdyż napisała w pamiętniku: „Wspaniały
porządek reprezentacyjnych przestrzeni z ciężkim
bogactwem luksusu, ale bez komfortu i wygody, a nawet
bez osobistej łazienki!”. W lutym 1945 roku, po wejściu
Armii Czerwonej do Pszczyny, w pałacu utworzono szpital. Na całe szczęście budynek i jego wnętrza przetrwały
II wojnę światową, a już rok po jej zakończeniu otwarto
tu muzeum, które funkcjonuje do dziś.
NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCA
Zbrojownia – mieści się w gotyckich podziemiach
zamku. W sześciu pomieszczeniach można zobaczyć
europejskie i orientalne uzbrojenie z okresu od XVI
do początku XX wieku.
Wnętrza XIX i XX wieku – zwiedzający mogą podziwiać m.in. pełne przepychu komnaty, salony, apartament cesarza, bibliotekę, a także paradne schody.
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Perła odrodzenia

SUCHA BESKIDZKA
W latach 1554–1580
Kasper Suski zbudował
w Suchej Beskidzkiej kamienny dwór, mający spełniać przede wszystkim funkcję
obronną. Na początku XVI wieku nowy właściciel Piotr
Komorowski zmienił obiekt w renesansową rezydencję,
wzorując się na Zamku Królewskim na Wawelu. Po jego
bezpotomnej śmierci w 1640 roku należała ona do jego
bratanka Krzysztofa Komorowskiego, który zmarł siedem
lat później w wyniku tragicznego wypadku. Po następnych
15 latach dobra stały się własnością magnatów Wielopolskich, ale dopiero sto lat później dokonano kolejnych
istotnych zmian architektonicznych. Anna Konstancja
Wielopolska w barokowym stylu zmodernizowała wnętrza

NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCA
Zamkowa sień – wzrok przyciągają nawiązania do mauretańskiej Alhambry i zabytkowe dzieła sztuki gotyckiej.

NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCA

Sala jadalna – tu można zobaczyć słynny obraz Białej
Damy, która rzekomo nocami straszy na zamku.

Romantyczna
Wielkopolska

KÓRNIK
Tę obronną twierdzę zbudowano
prawdopodobnie w XIV wieku
na polecenie Wyszoty, brata poznańskiego biskupa
Mikołaja z Kórnika, jednak pierwsza potwierdzona
informacja o zamku pochodzi z 1426 roku – została
zawarta w umowie pomiędzy cieślą a właścicielem
budynku. W XVI wieku miała miejsce modernizacja
– dzięki tej przebudowie, ukończonej w 1574 roku,
obiekt będący siedzibą rodu Górków stał się godny
wizyty króla Polski Henryka Walezego. Po śmierci
właściciela, w 1592 roku, Kórnik należał do rodu
Czarnkowskich herbu Nałęcz, a następnie przeszedł w ręce Grzymalitów Grudzińskich. Niestety
twierdza z czasem zaczęła podupadać, ucierpiała też
podczas potopu szwedzkiego. Prac renowacyjnych
podjęła się Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka. Szlachcianka stworzyła m.in. ogród
francuski, a sam gmach nakazała przebudować
zgodnie z barokowymi zasadami. Oprócz tego
przyczyniła się do powstania wielu nowych dróg,
młynów, wiatraków i tam na jeziorze. Kolejna ważna

Zakątek Myśliwski – zgromadzono w nim przywiezione
przez Władysława Zamoyskiego eksponaty przyrodnicze
i etnograficzne z całego świata.
Arboretum – niegdysiejszy ogród zamienił się z czasem
w najstarszy w Polsce ogród dendrologiczny, w którym podziwiać można ponad 3 tys. gatunków drzew
i krzewów.
zmiana nastąpiła w 1838 roku. Tytus Działyński –
po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju po powstaniu listopadowym, w którym brał udział – zmienił
rezydencję w neogotycki, romantyczny budynek
z orientalnymi elementami architektonicznymi. Jego
dzieło miał kontynuować syn Jan Kanty Działyński,
jednak udział w powstaniu styczniowym sprawił,
że nie był w stanie zakończyć prac. Tego niełatwego zadania podjął się spadkobierca Władysław
Zamoyski, który w 1924 roku przekazał zamek wraz
ze wszystkimi dobrami narodowi polskiemu. Niestety
zawierucha II wojny światowej nie ominęła Kórnika –
wojska niemieckie zniszczyły część eksponatów bądź
wywiozły je do Rzeszy. Dziś budowla jest siedzibą
muzeum oraz Biblioteki Kórnickiej PAN.
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Park Zamkowy – po zwiedzeniu zamku warto udać
się na spacer do wspaniałego parku utrzymanego
w romantycznym, angielskim stylu.
Oranżeria – jeden z nielicznych przykładów
XIX-wiecznej architektury neogotyckiej na południu Polski.

posiadłości oraz dobudowała dwie wieże. W drugiej
połowie XIX wieku gospodarzami suskich dóbr byli przedstawiciele arystokratycznego rodu Branickich. Podczas
ich panowania pałac stał się siedzibą biblioteki, w której
gromadzono zarówno księgi i rękopisy, jak i narodowe pamiątki, obrazy czy rzeźby. Władysław Branicki pod koniec
XIX wieku przeprowadził kolejny remont – wieże i okna
elewacji parkowej ozdobiono stiukowymi obramieniami,
a stropy wzmocniono stalową konstrukcją. Ostatnim
prywatnym właścicielem wspaniałego zabytku był hrabia
Juliusz Tarnowski, który po wybuchu II wojny światowej
udał się wraz z rodziną za granicę. Gmach zajęły wojska
niemieckie, a następnie radzieckie. Choć sam budynek
nie został zniszczony, to niestety bezcenne biblioteczne
zbiory i wyposażenie w dużej mierze zdewastowano bądź
zrabowano. Po 1945 roku funkcjonowały tu m.in. liceum
oraz internat. W 1974 roku obiekt przeszedł pod opiekę
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Pomimo
to kompleks zaczął stopniowo podupadać, a plany utworzenia instytucji kulturalnej nie powiodły się. W latach 90.
gmina przejęła go od Skarbu Państwa, a obecnie działają
tu m.in. Muzeum Miejskie, Miejski Ośrodek Kultury oraz
restauracja i hotel Kasper Suski. ~
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Lekarze podkreślają, że długotrwałe przebywanie
w niezmienionej pozycji jest bardzo niekorzystne
dla zdrowia. Co jednak zrobić, gdy wielogodzinne
siedzenie staje się koniecznością?

Ruch 						
to życie
Katarzyna Łaźniak
trener personalny,
CITYZEN_
(www.cityzenklub.pl)

D

ługie godziny spędzone
przy biurku, podróż
służbowa, później odpoczynek w fotelu przed telewizorem… Tryb życia współczesnego
człowieka nie służy jego zdrowiu,
zwłaszcza gdy po wielu godzinach
w bezruchu, bez wcześniejszego przygotowania i zbudowania
podstaw do wysiłku, wykonuje
się intensywny trening. Receptą
na dobrą kondycję jest umiarkowana, ale regularna aktywność
fizyczna – osoby spędzające
w pozycji siedzącej 7 godzin
dziennie powinny ćwiczyć co dzień
przez 20-30 minut. To wystarczy, by przypomnieć mięśniom
i stawom ich funkcje, zachować
sprawność i zminimalizować ryzyko kontuzji. Proponowane ćwiczenia wykonuj nie tylko po długiej
podróży, lecz także zapamiętaj
je i trenuj każdego dnia po pracy
oraz ilekroć poczujesz potrzebę
aktywności. Wykorzystaj piłkę
gimnastyczną o odpowiednim
dla twojego wzrostu rozmiarze.
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2. SKŁONY W PRZÓD

Siedząc na piłce, wyprostuj plecy i napnij
mięśnie grzbietu na całej długości (utrzymuj
ściągnięte łopatki). Cofając biodra, wyprostuj
nogi w kolanach. Palce stóp skieruj ku górze
i pochyl tułów do przodu najniżej jak potrafisz,
stale utrzymując napięte i wyprostowane plecy.
Wytrzymaj w pozycji 30 sekund.

3. OPAD TUŁOWIA

Stań w rozkroku. Dłonie oprzyj przed sobą na piłce.
Przetaczając piłkę do przodu, wykonaj skłon
tułowia – jednocześnie cofaj biodra, staraj się
wypłaszczać plecy, kierując klatkę piersiową
ku podłodze. Utrzymaj ramiona wyprostowane
w łokciach. Nie zwieszaj ani nie zadzieraj głowy.
Utrzymaj pozycję 30 sekund. Z każdym wydechem
pogłębiaj skłon, unikaj pulsowania.

Receptą na zachowanie sprawności i dobre samopoczucie jest regularna aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności.

1

4. COFANIE I WYSUWANIE
BARKÓW

Rozluźnij
mięśnie
Każde z ćwiczeń powtórz 3 razy, pamiętając o głębokim, spokojnym oddechu.

Siedząc na piłce, ustaw stopy szeroko. Spleć dłonie za głową, wyprostuj plecy i ściągnij łopatki,
dążąc łokciami jak najdalej w tył i na zewnątrz.
Przytrzymaj około 10 sekund, następnie zacznij
zaokrąglać plecy, pochylając głowę i zbliżając
łokcie możliwie blisko siebie. Podwiń biodra
i powoli połóż się na piłce. Leżąc, rozluźnij mięśnie
brzucha i grzbietu. Rozstaw ramiona i odchyl
głowę. Oddychaj głęboko i swobodnie. Powoli
wróć do pozycji siedzącej – zaokrąglając plecy,
podnieś tułów. Jeśli trzeba, podeprzyj się dłońmi
na piłce.

5. LEŻENIE PRZODEM NA PIŁCE

Uklęknij przed piłką. Oprzyj na niej brzuch i przetocz
się odrobinę do przodu, tak aby dłonie miały kontakt
z podłożem, a barki były ustawione w jednej linii,
prostopadle do nadgarstków. Stopy i dłonie rozstaw
szeroko dla lepszej równowagi. W tej pozycji rozluźnij napięte mięśnie brzucha i grzbietu. Ugnij nogi
w kolanach, a ramiona w łokciach, pochyl głowę
i postaraj się maksymalnie zaokrąglić plecy. Oddychaj głęboko torem przeponowym, wciskając brzuch
w piłkę. Utrzymaj pozycję na 10 długich, spokojnych
oddechów.

1. SKŁONY W BOK

Usiądź w centralnym punkcie piłki,
szeroko rozstaw nogi. Jedno ramię
oprzyj na biodrze, drugie przenieś
bokiem w górę – wykonaj skłon
tułowia w bok, wypychając biodro
w przeciwnym kierunku i prostując
drugą nogę w kolanie. Przytrzymaj
30 sekund. Powtórz ćwiczenie
na drugą stronę.
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C I E K AWO S T K I

2

Każde ćwiczenie powtórz w 2-3 seriach.

W

Wzmacniaj
ciało

1. UNOSZENIE
NÓG W LEŻENIU
PRZODEM NA PIŁCE

W klęku podpartym oprzyj brzuch
na piłce i przetocz się delikatnie
do przodu, tak aby dłonie całą powierzchnią przylegały do podłoża. Wyprostuj nogi w kolanach,
pociągnij palce stóp do siebie
i napinając pośladki oraz dolny
odcinek mięśni grzbietu, unieś
nogi do linii tułowia. Wytrzymaj
w tej pozycji kilka sekund. Powoli
opuść nogi, zginając się w biodrach.
Cały czas utrzymuj napięcie mięśni
grzbietu. Wykonaj 15 powtórzeń, kontrolując pracę mięśni.

4. SPIĘCIA BRZUCHA
Z PRZEKŁADANIEM

Leżąc na plecach, ułóż piłkę między
kostkami stóp. Unieś nogi wraz z piłką i wyprostuj w kolanach, następnie
napinając brzuch, postaraj się
sięgać jak najwyżej do piłki
i chwyć ją dłońmi. Powoli
przenieś wyprostowane ramiona z piłką
za głowę, jednocześnie opuszczając
nogi. Ponownie unieś
nogi z jednoczesnym
uniesieniem ramion z piłką
i w najwyższym ustawieniu
przełóż piłkę między kostki.
Powoli opuść nogi z piłką na podłoże,
przekładając wyprostowane ramiona
za głowę. Wykonaj 10 powtórzeń.

2. UNOSZENIE RAMION
W PODPORZE NA PIŁCE

Z klęku podpartego oprzyj
brzuch na piłce i przetocz się
delikatnie do przodu, prostując
nogi w kolanach. Na przemian
napinaj i rozluźniaj mięśnie
pleców, unosząc i opuszczając
tułów. Każdą ze skrajnych pozycji
przytrzymaj 3 sekundy. Wykonaj
15 powtórzeń, ściągając mocno łopatki
i kontrolując napięcie mięśni grzbietu
na całej długości kręgosłupa.
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6. UNOSZENIE MIEDNICY W LEŻENIU TYŁEM
Z NOGAMI NA PIŁCE

3

Leżąc na plecach, oprzyj pięty na piłce, nogi rozstaw na szerokość
bioder, ugięte w kolanach do kąta prostego. Ramiona ułóż wzdłuż
tułowia. Powoli unoś miednicę, jednocześnie prostując nogi w kolanach. W całkowitym wyproście napnij mocno pośladki i przytrzymaj kilka sekund, następnie powoli powróć do pozycji wyjściowej.
Wykonaj 15 powtórzeń.

Jeśli nie masz wprawy, wykonuj te ćwiczenia
z asekuracją. Upewnij się, że masz wokół siebie wystarczająco dużo przestrzeni. Trenuj, wydłużając czas
spędzony w określonej pozycji.

Szukaj
równowagi

5. PROSTOWANIE
PODUDZIA
W SIADZIE
NA PIŁCE

Usiądź w centralnym punkcie piłki,
wyprostuj plecy, ściągnij
łopatki i obniż barki,
oprzyj dłonie o piłkę
za plecami, stopy rozstaw
na szerokość bioder. Powoli
unieś podudzie do wyprostu nogi
w kolanie. Palce stopy skieruj ku górze,
napnij mocno mięsień czworogłowy
uda i przytrzymaj w napięciu 3 sekundy.
Powoli opuść nogę na podłoże i unieś
przeciwną. Ćwiczenie powtórz 10 razy
na każdą nogę.

3. UNOSZENIE
PRZECIWLEGŁEJ NOGI
I RĘKI W OPARCIU
O PIŁKĘ

Przyjmij pozycję podporu przodem na piłce, dłonie pewnie
oprzyj o podłoże, tak aby barki
były ustawione prostopadle nad
nadgarstkami, jednocześnie
unieś wyprostowaną nogę i przeciwległą do niej rękę. Ramię unieś
do wysokości ucha, kciuk skieruj w górę.
Wytrzymaj w pozycji 5 sekund, a następnie opuść i unieś ponownie przeciwległe
kończyny. Oddychaj swobodnie, powoli
i głęboko. Wykonaj po 5 powtórzeń
na każdą stronę.
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1. SIAD RÓWNOWAŻNY
NA PIŁCE

Siedząc w centralnym punkcie
piłki, lekko zaokrąglając plecy,
napnij brzuch, a dłonie oprzyj
za sobą na piłce jedynie opuszkami palców. Odchyl tułów i unieś
jedną nogę, następnie podnieś
drugą. Pracując nad odpowiednim napięciem i rozluźnianiem
mięśni w obrębie miednicy,
utrzymaj równowagę, jak najdłużej pozostając bez kontaktu
z podłożem. Gdy poczujesz się
pewniej, oderwij dłonie od piłki
i rozluźnij ramiona.
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2. KLĘK PODPARTY
NA PIŁCE

Uginając nogi, wciśnij kolana
w piłkę, oprzyj na niej dłonie
i odpowiednio dostosuj nacisk,
aby oderwać stopy od podłoża
i zrównoważyć pozycję. Złap
balans poprzez zachowanie
odpowiedniego napięcia mięśni
głębokich głównie w obrębie
brzucha i grzbietu oraz zrównoważenie nacisku na piłkę pomiędzy dłońmi i kolanami. Oddychaj
swobodnie. Utrzymaj stabilną
pozycję jak najdłużej.
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3. KLĘK JEDNONÓŻ
PODPARTY

Oprzyj dłonie na piłce, następnie
wciśnij w nią jedno kolano w centralnym punkcie, by z dłońmi tworzyło trójkąt równoległoboczny.
Dostosuj nacisk na dłonie i kolano,
tak aby zrównoważyć pozycję
i oderwać drugą nogę od podłoża. Wyprostuj ją w kolanie, unieś
na wysokość bioder, utrzymując
jedną linię z tułowiem. Palce stopy
skieruj do siebie. Zrównoważ pozycję, regulując napięcie mięśni
w zaburzonej równowadze tylko
z trzema punktami podparcia.
Przytrzymaj jak najdłużej, następnie spróbuj ponownie, prostując
drugą nogę. Zachowaj swobodny
i równomierny oddech.

LIFESTYLE

LIFESTYLE
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na

dobranoc

Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz – głosi znane wszystkim przysłowie.
Szczególnie w październiku mamy ochotę opatulać się i otaczać
miękkością. Oto mały poradnik na dobranoc, dzięki któremu jesienne
sny będą wyjątkowo przyjemne i kolorowe.

SENNY SZUM
SZUMISIE

Szumisie powstają w polskim Jamnie,
a ich autorką jest Anna Skórzyńska.
Te sympatyczne maskotki utuliły już do snu
niejednego malucha – misiowe serce
emituje aż pięć rodzajów szumu (biały
i różowy), które przypominają dzieciom
dźwięki znane z brzucha mamy. Urządzenie
pomaga w zasypianiu, samoistnie
wyłącza się po określonym czasie lub
działa nieprzerwanie całą noc. Szumisie
to nowoczesne zwierzaki – można nimi
sterować także dzięki aplikacji na telefon.

Miękka, wygodna,
a w dodatku estetyczna – taka
powinna być piżama idealna.
Lunaby to mała rodzinna firma,
która powstała z inicjatywy
Joanny Glogazy, autorki bloga
Styledigger. Piżamy, koszule
nocne i akcesoria marki Lunaby
charakteryzują się nie tylko
dobrą jakością i wykonaniem,
lecz także delikatnymi, miękkimi
materiałami i kobiecymi wzorami.

etsy.com/shop/milipa

lunaby.com

SPLOT W SKALI MAKRO
KOCE OHHIO

Mega knitting, czyli produkty wykonane z wielkich splotów,
od dłuższego czasu cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Jedną
z prekursorek trendu jest Anna Marinenko, która sprzedaje swoje
projekty pod marką Ohhio. Duże, grube koce zachęcają, by się
nimi opatulać podczas długich, jesiennych wieczorów – są obietnicą
ciepła, wygody i komfortu.
ohhio.com
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ZGODNIE Z NATURĄ
BUDZIK LUMIE BUDZĄCY
ŚWIATŁEM

Lumie to nieduża angielska firma, która od 25 lat
bada, w jaki sposób światło wpływa na nasz
sen. Jednym z ich ciekawszych produktów
jest Bodyclock – imitujące wschody i zachody
słońca urządzenie medyczne do terapii światłem.
Rankiem ułatwia wybudzanie dzięki stopniowemu
zwiększaniu natężenia emitowanego blasku. Dzięki
temu ciało otrzymuje naturalny sygnał, który
powoduje zatrzymanie produkcji melatoniny,
czyli hormonu snu, a zwiększanie kortyzolu,
pomagającego w obudzeniu się. Wieczorem z kolei
stopniowo zanikające światło, przypominające
zachód słońca, pomaga łagodnie przenieść się
w objęcia Morfeusza.
lumie.com

BY MRUCZEĆ W POŚCIELI
TEKSTYLIA MUMLA

Uniwersalne i niepowtarzalne – takie są produkty
tworzone przez polską markę MUMLA (to słowo
po szwedzku oznacza mruczenie). Założeniem jej
twórców jest sprawianie, by każdy poczuł, że otrzymał
to, co najlepsze, a domowa codzienność stała się
wyjątkowa i wprawiała w pozytywny nastrój. Sami
projektują niepowtarzalne wzory, którymi następnie
ozdabiają pościel, poduszki i kocyki – dobry humor
i piękne sny gwarantowane!
mumla.pl

PAŹDZIERNIK 2018

41

© FOT. MAT. P R ASOWE LUM I E

MODA DLA
ŚPIOCHA
PIŻAMY
LUNABY

© F OT. MAT. P R AS OWE MUML A

Od rysunków dla synka do szycia
magicznych zwierzaków
z duszą – tak w dużym skrócie
przedstawia się historia Mileny
Paladino, autorki marki Milipa.
Jej przytulanki zachwycają
oryginalnym wyglądem,
wyjątkowo starannym
wykonaniem i gustowną
estetyką. Dla dzieci
to coś więcej niż zwykła
zabawka – to najlepszy
przyjaciel, powiernik
tajemnic, idealny partner
do zasypiania i strażnik
spokojnych snów.

© FOT. MAT. P R ASOWE LUNABY

DO PRZYTULANIA
ZWIERZAKI OD MILIPY

© FOT. MAT. PR AS O WE OHHIO

© FOT. MAT. P R ASOWE MI LI P Y

szumisie.pl

A R T Y K U Ł S P O N S O R OWA N Y

Idealny

towarzysz
muzycznej

podróży
Podróż pociągiem – ta dłuższa i ta krótsza –
to doskonała okazja, by na jakiś czas odciąć
się od wszystkich spraw, zrelaksować
się i posłuchać muzyki. Wysokiej klasy
słuchawki Panasonic HD605 wydają się
naturalnym wyborem.

B

ez względu na sytuację: czy jedziemy do pracy, na wakacje, czy na spontaniczny weekend
za miasto, odtwarzanie ulubionych utworów
to dla wielu z nas jedna z podstawowych przyjemności w trakcie podróży. Jednak nie zawsze wiemy,
jak zadbać o komfort i wygodę odsłuchu. Panasonic
HD605 to propozycja, która na pewno sprawdzi
się w niejednej sytuacji, a także pozwoli cieszyć się
najwyższej jakości dźwiękiem i możliwością wyciszenia
otoczenia (!).
ZAMIAST ZWIĘKSZAĆ GŁOŚNOŚĆ
Podczas jazdy pociągiem trudno o absolutną ciszę.
Otoczenie generuje różne odgłosy, a osoby dosiadające

się do przedziału chcą swobodnie rozmawiać. Rozwiązaniem w tej sytuacji są słuchawki posiadające szerokopasmową redukcję szumów. Nie musisz zwiększać głośności
do maksimum, by zagłuszyć dźwięki otoczenia. Słuchawki
Panasonic HD605 posiadają aż 3 tryby redukcji
szumów. Pierwszy można wykorzystać na peronie, gdy
zależy nam na rejestrowaniu informacji dotyczących
przyjazdu pociągów. Drugi sprawdzi się np. na ulicy,
gdy nie chcemy słyszeć hałasu zatłoczonego miasta, ale
potrzebujemy odbierać lekki szum samochodów i sygnały
ostrzegawcze. Trzecia opcja będzie idealna w pracy, domu
lub przedziale pociągu, ponieważ pozwala zupełnie odciąć
się od odgłosów otoczenia. Możesz zatem dopasować
odpowiedni tryb do własnych potrzeb i sytuacji.
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JAK NA KONCERCIE
Nowy album ulubionego zespołu,
polecana przez kumpla składanka
lub ścieżka dźwiękowa premiery
filmowej – niezależnie od tego,
czego słuchasz, warto postawić
na słuchawki, które zapewnią wrażenie, że muzycy znajdują się tuż
obok Ciebie. Słuchawki Panasonic
HD605 zapewniają realistyczny
dźwięk wysokiej jakości, obsługując LDAC i aptX ze standardem
Bluetooth. Te formaty odtwarzają
szczegółowy zapis dynamiki oraz
wszystkie detale akustyczne,
co pozwala przeżywać słuchany
materiał w sposób zbliżający Cię
do sali koncertowej.

AKTYWNA REDUKCJA SZUMÓW
– INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
Ograniczanie dźwięków jest możliwe
za sprawą mikrofonów umieszczonych
na muszlach słuchawek. Zbierają one
informacje o otoczeniu, w którym
przebywamy. Wykonują szybką analizę hałasu i wytwarzają antyfazę, odbijając niepożądane odgłosy. Do naszych
uszu dociera już tylko zredukowany szum.

PODUSZKI 3D
W wyborze słuchawek bardzo ważna jest wygoda. Panasonic HD605
są bezprzewodowe, mają składaną
konstrukcję z technologią 3D Ball
Joint Structure, umożliwiającą
dopasowanie poduszek słuchawek
do uszu użytkownika w trzech
wymiarach (góra-dół, lewo-prawo,
przód-tył). Ergonomicznie zaprojektowane poduszki 3D Ear Pad
wykonane są z pianki wykonanej
tak, by przylegała ona odpowiednio
do uszu, zgodnie z ich budową
anatomiczną. Posiadają miękkie
i wygodne wykończenia, by można
było w nich komfortowo rozsiąść
się w fotelu podczas podróży.
Bateria pozwala na ok. 20 godzin
słuchania, a jakość i elegancję
słuchawek Panasonic HD605
podkreśla wyjątkowa stylistyka. ~

43

OKO W OKO

OKO W OKO

Mimika i gestykulacja odgrywają niebagatelną rolę w komunikacji.
Często podczas rozmowy korzystamy z nich nieświadomie, a gdy używamy
języka obcego, możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, że określone
ułożenie rąk czy ruch dłoni może coś oznaczać dla naszego rozmówcy.
Na jakie gesty uważać, gdy wyjeżdżamy za granicę?

Język
gestów

Palce symbolizujące rogi
oznaczają dobrą zabawę,
ale nie tylko. W kręgu kultury
buddyjskiej i hinduskiej służy
odstraszaniu złych mocy.
Na południu Europy (Włochy,
Grecja, Hiszpania) to znak
na przyprawianie komuś
rogów, czyli zdradę.
Amerykanin zakomunikuje tak
sukces, Austriak pokaże cyfrę
jeden, Sardyńczyk wyrazi wrogie
nastawienie, a nurek da znać,
że musi natychmiast wypłynąć
na powierzchnię.

Zaciśnięte palce i rytmiczne poruszanie
dłonią oznacza Che dici?" lub
"
Che vuoi?", co z włoskiego można
"
przetłumaczyć na pełną niedowierzania
irytację na kogoś, kto opowiada bzdury.

Otwarta dłoń może
mieć wiele znaczeń:
stop, pięć, cześć,
przybij piątkę. Lepiej
jednak nie wyciągać
jej w kierunku Greka –
odczyta ten gest
jako obraźliwy (nosi
on nazwę mountza").
"

Wiercenie palcem wskazującym
w policzku to we Włoszech
największa pochwała posiłku –
oznacza, że jedzenie było
wyśmienite.

Kółko z palców w kręgu kultury
anglosaskiej oznacza OK", ale
"
w Turcji i Ameryce Południowej
możemy w ten sposób kogoś
obrazić, a we Francji i Belgii dać
mu do zrozumienia, że jest zerem.

Halo, mam pytanie!
We Włoszech nie trzeba
krzyczeć, wystarczy unieść
palec wskazujący, a na pewno
ściągniemy na siebie uwagę
rozmówców.

44

PAŹDZIERNIK 2018

45

Victoria", czyli zwycięstwo – tak cieszyli się Polacy w chwilach
"
historycznej chwały. Trzeba jednak pamiętać, że w Wielkiej
Brytanii uniesiona w tym geście ręka zwrócona zewnętrzną stroną
do odbiorcy to obraźliwy komunikat. Podobno takiego faux pas
nie ustrzegli się Winston Churchill i Margaret Thatcher.

INTER INFO
Warszawa Centralna

Szczecin Główny

Warszawa Zachodnia

Bydgoszcz Główna

W ciągu kilku najbliższych lat,
do 2023 roku, PKP SA przebuduje
w całej Polsce około 200 dworców
kolejowych. To największy tego typu
projekt na kolei. Prace budowlane
na niektórych stacjach już się
rozpoczęły. Część budynków zostanie
zmodernizowana, ale kolejarze
wybudują także zupełnie nowe obiekty.
Warszawa Wschodnia
Szczecin Główny

Rabka-Zdrój
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Kraków Główny
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EP05 to seria pasażerskich lokomotyw elektrycznych przebudowanych w latach
1973-1977 z serii pojazdów EU05 w ZNTK Gdańsk. Wiosną 1961 roku do Polski
trafiło 30 takich maszyn, wyprodukowanych przez czechosłowackie zakłady
Škoda, z czego zmodyfikowanych zostało 27 egzemplarzy. Z nowości – zmieniono
m.in. przełożenie przekładni (na 77:44), co umożliwiło podniesienie prędkości
maksymalnej ze 125 km/h do 160 km/h. Pojazd jest wyposażony w cztery silniki
trakcyjne o łącznej mocy ciągłej 2032 kW. Masa służbowa wynosi 82,5 t. Obecnie
na stanie PKP Intercity pozostał tylko jeden, pięknie wyremontowany egzemplarz
tej lokomotywy – EP05-23. Popularna „piątka” jest znana także jako „Czesio”
(od swoich czechosłowackich korzeni). Prowadzi pociągi zarówno rozkładowe,
jak i specjalne.

JU
P.
T.

„Czesio”

© F OT. P. JU R E W
I

Lokomotywa EP05

INTER INFO

CZ

INTER INFO
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160 km/h

prędkość maksymalna

2032 kW

łączna moc ciągła

82,5 t

masa służbowa

1961 rok

debiut "Czesia"
na polskich torach
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KULINARNA MAPA

SMAKI
zamknięte
W SŁOIKU
K ATA RZ Y N A C H RO M I Ń S K A

W Polsce kiszenie oraz marynowanie warzyw i owoców jest dobrze
znane. Na co dzień jemy dżemy, pikle czy fermentowane ogórki, ale
warto odkryć też nowe smaki! Inspiracje znajdziemy na całym świecie,
m.in. w Portugalii, Korei Południowej i Wielkiej Brytanii. Być może
w waszym menu zagości kimchi albo słodki dżem z marchwi?

Chutney
z Indii

Bazę tego gęstego sosu, zwanego także czatni, stanowią
świeże warzywa, głównie pomidory i cebula, oraz owoce,
np. zielone, niedojrzałe mango. Wyrazisty smak nadają
mu cukier, ocet i przyprawy, m.in. chili, kumin, imbir, czosnek,
kardamon i gałka muszkatołowa. Nie istnieje jedna receptura
na ten słodko-kwaśny korzenny dip. Przyrządza się go również
w wersji kokosowej, limonkowej, kolendrowej, miętowej
czy ogórkowej. Świetnie sprawdza się jako dodatek do dań
mięsnych i wegetariańskich, np. do pakory –
smażonych na głębokim tłuszczu warzyw
W Indiach chutney
w panierce z gęstego ciasta z mąki ciecieprzyrządza się najczęściej
rzycowej. W Europie aromatyczny chutney
przed podaniem, natopojawił się w XVIII wieku, a szczególnie
miast na Starym Kontypopularny stał się w Wielkiej Brytanii.
nencie sos pasteryzuje się
i przechowuje w słoikach.
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Kimchi

W

z Korei Południowej

Egzotyczna nazwa oznacza potrawę z kiszonej kapusty pekińskiej, do której dodaje się białą
rzepę, cebulę, czosnek, chili, imbir, sól morską, sos
sojowy lub rybny, a niekiedy owoce morza. Sposób
przygotowania tego przysmaku zależy zarówno od
regionu, jak i przekazywanego z pokolenia na pokolenie przepisu. Pierwsza znana receptura pochodzi
z XII stulecia. Ponad osiem wieków później magazyn
„Health” uznał ostro-kwaśną kiszonkę
za jedno z najzdrowszych dań na świecie. Jest
Koreańczycy jedzą kimchi
ona m.in. cennym źródłem witamin A i C
z ryżem, dodają je do zup,
oraz bakterii probiotycznych, które korzystnie
sałatek, warzywnych
wpływają na pracę układu pokarmowego.
naleśników bindaetteok,
Rozpoczynający się wiosną, a kończący zimą
potraw mięsnych, w tym
kimjang, inaczej gimjang, czyli tradycyjny
dań rybnych.
proces przyrządzania kimchi przez bliższą
i dalszą rodzinę, a nierzadko i sąsiadów, został wpisany na listę niematerialnego
dziedzictwa UNESCO.

Ajwar
z Bałkanów

Na Bałkanach przyrządza się
także lutenicę. Wyróżniają
ją gęsta konsystencja, słodkawy smak oraz charakterystyczny aromat kminku,
którego nie sposób pomylić
z inną przyprawą.

Głównym składnikiem tej wyrazistej pasty jest smażona
lub pieczona czerwona papryka. Smak nadają jej także
czosnek, chili, ocet i bakłażan. Gęsty sos pasuje
do naprawdę wielu dań – grillowanych
mięs, gulaszów i zup z czerwonych warzyw.
Z powodzeniem zastąpi również keczup
na kanapkach i tostach. Z Macedonii pochodzi pindżur, czyli sos, do którego oprócz
wyżej wymienionych składników dodaje się
pomidory. W Turcji, Gruzji oraz Rosji jada
się adżikę – pastę z czerwonej papryki, zmielonych orzechów włoskich,
przyprawioną świeżym czosnkiem
i mieszanką chmeli-suneli (w jej skład
wchodzą m.in. bazylia, kolendra, mięta,
cząber, majeranek, szafran i kozieradka).
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Pikle

z Wielkiej Brytanii

W Anglii jednymi z najbardziej lubianych
przetworów są marynowane warzywa, zwłaszcza
produkowane przez markę Branston. W ich
składzie znajdziemy cebulę, korniszony, marchew, brukiew, kabaczek i kalafior. Mieszkańcy
Zjednoczonego Królestwa lubią również
słodkie dżemy – podobnie
jak w Polsce, przygotowują
je najczęściej z truskawek
lub czarnych porzeczek.
Będąc na Wyspach, warto
jednak przede wszystkim
spróbować jelly, czyli galaretki z pigwy, głogu, jabłek
bądź kwaśnych, jagodowych
owoców berberysu.

Prawdopodobnie w każdym polskim domu
na półce z przetworami znajdziemy kiszone
ogórki. Natomiast w marokańskiej spiżarni
nie może zabraknąć kiszonek z cytryn, które
nadają daniom mięsnym, w tym rybnym,
oryginalny, nieco egzotyczny smak.
Na Węgrzech procesowi
fermentacji poddaje się kalafiory
oraz specjalną
odmianę arbuza
wielkości większego jabłka.

W Wielkiej Brytanii klasycznym
przetworem jest marmolada
z gorzkich pomarańczy, o charakterystycznym słodkim smaku
z wyrazistą, cierpką nutą. Często
dodaje się do niej korzenne przyprawy – cynamon i kardamon –
oraz odrobinę pomarańczowego
likieru lub szkockiej whisky.

Dżemy
z Portugalii

W kraju słynącym z muzyki fado wiele dzieci dzień
zaczyna od tradycyjnego śniadania – bułki z masłem
i dżemem marchewkowym, do którego dodaje się
sok z cytryny i pomarańczy oraz skórkę z cytrusów.
Jada się tutaj również przetwory z pomidorów, dyni
z orzechami włoskimi lub migdałami oraz fig z odrobiną
wina porto. Bądźmy jednak przygotowani na wyjątkowo
słodki smak – w ojczyźnie Vasco da Gamy cukru się nie
oszczędza, a niektórzy Portugalczycy posypują białymi
kryształkami nawet plasterki pomarańczy.
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Artykuł sponsorowany

Fundusze norweskie
w walce z rakiem

Fundusze norweskie
i EOG w służbie nauki
Dziś nauka wychodzi poza zamknięte
laboratoria czy biblioteki i coraz lepiej
dostrzegamy jej wpływ na naszą codzienność.
Jak różnorodne są jej pola działania,
przedstawiamy poniżej na przykładzie projektów
wspieranych przez Fundusze norweskie
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponad

74,3

mln euro
W grudniu 2017 roku upubliczniono wyniki największego badawczego
programu bilateralnego o wartości niemal 75 mln euro. Jego rdzeń stanowiło
75 polsko-norweskich projektów naukowych z zakresu środowiska, zmian
klimatycznych, zdrowia, ale też nauk społecznych, m.in. równości płci. Ponadto
program oferował wsparcie dla kobiet naukowców w zwiększeniu ich udziału
w projektach badawczych, w szczególności w naukach technicznych, w których
ich reprezentacja wciąż jest mniej liczna.

Polacy na emigracji w Norwegii

W 2016 roku w Norwegii mieszkało już niemal 100 tys. Polaków, co stanowi około
1,8 proc. populacji tego kraju. W projekcie „Transfam” przeanalizowano różne
aspekty migracji i funkcjonowania polskich rodzin w tym państwie. Poza badaniem motywów migracji, wśród których prym wiodą powody ekonomiczne, projekt
przyglądał się wzorom adaptacyjnym i praktyce codziennego życia  w niełatwym
zderzeniu różnych kultur i mentalności. W tym samym czasie Norwegowie sprawdzali, jak z życiem w obcym dla ich rodziców kraju radzą sobie polskie dzieci
uczęszczające do skandynawskich szkół. Okazało się, że w związku z odmiennymi systemami edukacji obowiązującymi w obu krajach, dzieci muszą sprostać
sprzecznym oczekiwaniom – innym ze strony nauczycieli i rodziców. Zrozumienie
tych doświadczeń socjalizacyjnych może pomóc zwłaszcza najmłodszym Polakom mieszkającym w Norwegii.
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wyniósł budżet
pięcioletniej
Polsko-Norweskiej
Współpracy
Badawczej

Jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na
skutek nowotworów wśród Europejczyków jest
rak jelita grubego. Ma na to wpływ również
niechęć pacjentów do kolonoskopii, powszechnie uważanej za bolesną. W latach 2013-2017
przeznaczono 640 tys. euro na projekt
„E-Qualy”, który pozwolił opracować skuteczną
metodę cyfrowego uzyskiwania opinii pacjentów o bólu doświadczanym w trakcie i po tym
badaniu. W badaniach prowadzonych przez
Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie i University of Oslo wykazano,
że znieczulenie miejscowe może obniżać
dyskomfort badania i zwiększyć popularność
diagnostyki. Jednak to umiejętności endoskopistów decydują o jakości życia pacjenta zarówno w trakcie badania, jak i po nim. Najlepsi
wykonują aż 95 proc. bezbolesnych badań, nie
stosując przy tym znieczulenia, co podkreśla,
jak ważne są szkolenia lekarzy z tego zakresu.  

Dwutlenek węgla na dnie morza?
Jeden z ciekawszych projektów realizowanych
w ramach współpracy polskich i norweskich
naukowców miał związek z możliwością
przechowywania dwutlenku węgla pod dnem
Bałtyku. To obiecująca metoda pozwalająca
na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych
Polacy w Norwegii

Endoskop stosowany przy kolonoskopii
do atmosfery. Celem „CO2Marine” było dokonanie oceny wpływu zakwaszenia wody morskiej,
wywołanego dwutlenkiem węgla, na morskie
osady i zwierzęta bentosowe. W tym celu
dokonano serii eksperymentów, które w bezpiecznych warunkach laboratoryjnych pomogły
ocenić ewentualne skutki wycieku CO2. Projekt
warty ponad 1 mln euro realizowali naukowcy
z Uniwersytetu Gdańskiego i Norwegian University of Science and Technology w Trondheim.

Gdzie naukowcy, tam studenci

W latach 2012-2016 około 16,6 mln euro
(5 mln euro z Mechanizmu Finansowego EOG,
10 mln z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz około 1,5 mln euro z budżetu państwa
polskiego) wsparło Fundusz Stypendialny
i Szkoleniowy w Polsce – Mobilność Studentów
i Pracowników. Dzięki tym środkom zorganizowano m.in. studia i praktyki studenckie, wizyty
przygotowawcze przedstawicieli instytucji edukacyjnych, projekty poprawiające ofertę studiów
prowadzonych w językach obcych oraz poszerzono ofertę edukacyjną i zwiększono udział
polskich instytucji edukacyjnych w programach
międzynarodowych. Tylko w roku akademickim
2015/2016 dofinansowano wymiany, z których
skorzystało 1143 studentów i pracowników
naukowych. Rok wcześniej takich wymian
było 992, a w roku akademickim 2013/2014
– aż 1542. Dalszy wzrost mobilności w szkolnictwie wyższym będzie możliwy w III edycji
Funduszy norweskich i EOG, w ramach której
na Program „Edukacja” (zarządzany przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji) przeznaczono 20 mln euro.
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Telewizja
na żądanie
Dziś wiele osób chcących obejrzeć film nie włącza telewizora,
ale uruchamia komputer lub tablet. Za tę wideorewolucję
odpowiadają takie platformy, jak Netflix, HBO GO
czy Showmax. Co to oznacza dla współczesnej telewizji?

STREFA BIZNES
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udzie na całym świecie coraz częściej sięgają
po płatne treści wideo. Dlaczego? Ponieważ pragną mieć swobodę w wyborze programu, zamiast
być uzależnionym od zaplanowanego przez kanały telewizyjne repertuaru i pór emisji. Wolą dostęp tu i teraz
do najświeższych produkcji i życzą sobie je oglądać tak,
jak chcą: tradycyjnie na kanapie, pochłaniając wszystkie
odcinki serialu naraz, albo na telefonie w tramwaju.
Temu trendowi sprzyja również rozwój technologii i coraz większa przepustowość połączeń internetowych.
JAK TO DZIAŁA?
Netflix, Showmax czy HBO GO to serwisy, które
dostarczają seriale i filmy przez internet. W ramach
miesięcznej opłaty użytkownicy mogą oglądać produkcje
z całego świata, w tym także polskie kino – w dowolnych ilościach, bez reklam i na różnych urządzeniach,
m.in. smartfonie, tablecie, komputerze czy Smart TV.
Z kolei funkcja Ściągnij/Pobierz pozwala cieszyć się
wybranymi tytułami nawet bez dostępu do sieci. Wiele
serwisów inwestuje także w produkcję, tworząc własne
oryginalne filmy i seriale. Jak podaje „The Economist”,
Netflix w bieżącym roku wyda na ten cel 12-13 mld
dolarów – o 3-4 mld więcej niż w 2017 roku.
Swoje kanały VOD (video-on-demand, telewizja
na życzenie) mają zarówno stacje telewizji publicznej,
jak i prywatni nadawcy, którzy razem zgodnie twierdzą, że Netflix nie jest dla nich konkurencją. Rzeczywistość wygląda jednak nieco inaczej, bo dla wielu osób
to właśnie ta amerykańska internetowa wypożyczalnia
staje się pierwszym wyborem. Spadek widzów telewizji
kablowej i satelitarnej, za którą należy płacić abonament, o 200 tys. gospodarstw w 2017 roku (wg danych
Nielsena) to nie przypadek. Telewizja linearna będzie dostępna jeszcze przez długie lata, ale popularna platforma
streamingowa z Ameryki znacząco miesza na tym rynku.
NAJWIĘKSZY GRACZ NA RYNKU –
NETFLIX
Netflix to jeden z największych na świecie internetowych
serwisów rozrywkowych, z którego korzysta już blisko
130 mln użytkowników w ponad 190 krajach. Każdego
dnia udostępnia on łącznie ponad 125 mln godzin filmów,
seriali i programów. Na stronie nie ma reklam – firma
rozpoczęła w 2018 testowanie ich emisji między poszcze-
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NAJPOPULARNIEJSZE ŹRÓDŁA
TREŚCI WIDEO WŚRÓD
POLSKICH INTERNAUTÓW*:
1. YouTube (88 proc.),
2. CDA.pl (47 proc.),
3. Ipla.pl ( 44 proc.)
4. Player.pl (40 proc.).
5. VOD.pl (28 proc.)
6. Vod.tvp.pl (23 proc.)
7. Netflix (22 proc.)
8. Showmax (10 proc.)
9. HBO GO (6 proc.)
* z badań Nielsen Audience Measurement
(IV kwartał 2017 r.)

gólnymi odcinkami, ale spotkało się to z dużym sprzeciwem użytkowników. Zarówno budżetem na produkcje,
jak i ich liczbą, Netflix bije na głowę każde studio
filmowe czy telewizyjne. Warner Bros (największe
studio filmowe) planuje w 2019 roku 23 premiery, Disney (najbardziej dochodowe studio) – 10,
a widzowie Netflixa w tym samym czasie otrzymają
aż 82 oryginalne produkcje.
W 2017 roku liczba subskrybentów poza granicami USA wzrosła o 6,36 mln, zaś w Stanach
Zjednoczonych – o 1,98 mln. Po raz pierwszy w historii wartość spółki osiągnęła poziom 100 mld dolarów.
Według prognoz kluczowe wskaźniki biznesowe
Netflixa będą wciąż rosnąć, nawet mimo odnotowania chwilowego spadku wartości akcji o 14 proc.
po opublikowaniu wyników za II kwartał 2018.
Trudno ocenić, ilu dokładnie użytkowników posiada
platforma w naszym kraju. Netflix nie podaje takich
danych, więc można jedynie szacować, że po dwóch
latach od wejścia na nasz rynek ma ich nad Wisłą
ok. pół miliona (za: serwis ScreenLovers). Daje
to Polsce pozycję 23. rynku poza USA, co wydaje się
całkiem niezłym wynikiem. Milion abonentów Netflixa
nad Wisłą jeszcze w 2018 roku jest bardzo realny.
W WALCE O WIDZA
Netflix miał na tyle znaną markę, że mógł otworzyć się
na polski rynek zupełnie po cichu, a zainteresowanie
i tak było ogromne. Jego konkurent – Showmax –
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poprzedził z kolei swoje wejście ogromną kampanią
reklamową, w której wystąpił sam Ewan McGregor.
Opłaciło się. W pierwszym miesiącu platforma zyskała
więcej użytkowników niż udało się to w analogicznym okresie Netflixowi. Showmax jest częścią
grupy Naspers, jednego z największych inwestorów
w technologię i rozrywkę na świecie. Swoją globalną
działalność rozpoczął w RPA w 2015 roku. Obecnie
dostępny jest w ponad 70 krajach, w każdym z nich
działa na indywidualnych zasadach, ale na wspólnej technologicznie platformie. Aby przyciągnąć
polskiego widza, w 2017 roku kusił ekskluzywnymi
produkcjami rodzimych twórców, w tym Wojciecha
Smarzowskiego, a we wrześniu tego roku wyprodukował swój pierwszy oryginalny polski serial pt. „Rojst”,
z Andrzejem Sewerynem i Dawidem Ogrodnikiem
w rolach głównych. Niedługo także Netflix zaproponuje swoją pierwszą produkcję z naszego kraju. Serial
prezentujący alternatywną wersję polskiej historii
wyjdzie spod rąk Agnieszki Holland i Kasi Adamik,

JAK WYGLĄDAJĄ CENY?
Ipla.pl – cena za pojedynczy film czy serial
od kilku złotych, pakiety kosztują od 4,90
do 60 zł miesięcznie. Dostępne również pozycje
za darmo.
Player.pl – cena za pojedynczy film czy
serial od kilku złotych, pakiety kosztują od 9,99 zł
do 100 zł miesięcznie. Dostępne również pozycje
za darmo.
VOD.pl – cena za pojedynczy film czy serial
od kilku złotych. Dostępne również pozycje
za darmo.
Vod.tvp.pl – cena za pojedynczy film czy serial
od kilku złotych. Dostępne również pozycje
za darmo.
Netflix – cena zależy od liczby ekranów, na jakich
można jednocześnie oglądać treści i kształtuje się
na trzech poziomach: 34, 43 i 52 zł miesięcznie.
Showmax – 19,99 zł miesięcznie.
HBO GO – 29,90 zł miesięcznie.
Amazon Prime Video – 2,99 euro/m-c (przez
pierwsze 6 m-cy), później 5,99 euro miesięcznie.

a planowany jest na koniec 2018 roku. W tym roku
nastąpiło także długo wyczekiwane uwolnienie
HBO GO, z którego w końcu można korzystać bez
obowiązkowych umów z operatorami.
Oznacza to, że każdy może mieć dostęp
do produkcji HBO przez internet
bez żadnych dodatkowych zobowiązań (wcześniej możliwe było
to tylko dla osób korzystających
z kablówek czy telewizji satelitarnych) i to za mniejszą miesięczną
kwotę niż np. w przypadku Netflixa.
Jest także Amazon Prime Video,
nie da się jednak ukryć, że jego
oferta nad Wisłą nie imponuje. Serwis na chwilę obecną nie
ma polskiej wersji językowej i nie
wszystkie dostępne nam materiały
mają adekwatne napisy, lektora lub
dubbing. Z drugiej jednak strony cena
abonamentu w Amazon Prime Video nie
jest wysoka.
Wszystko to sprawia, że w Polsce spada procent
oglądających popularne produkcje z nielegalnych
źródeł. Jeszcze w 2015 roku 27 proc. polskich
internautów długie treści wideo pozyskiwało
z nielegalnych źródeł, w 2016 roku było to 24 proc.,
a w 2017 roku – 21 proc. (VideoTrack III, badanie
Wavemaker zrealizowane pod koniec 2017 roku
na grupie 2 tys. internautów). Okazuje się, że widzowie chętnie oglądają filmy i seriale zgodnie z prawem,
jeśli tylko dostęp do nich nie kosztuje fortuny.
CO NA TO BRANŻA?
Jak reaguje telewizja, jaką znamy od lat? Content
is king, czyli najważniejsza jest oferta. Stacje telewizyjne zdały sobie sprawę, że jedynym sposobem na
utrzymanie ludzi przed telewizorem są wysokiej klasy
produkcje: dobre scenariuszowo i z większym niż
dotychczas budżetem na gwiazdy oraz scenografię.
Jednak to nie one najbardziej tracą – widzów ubywa
w kinach. Okazuje się, że bardziej cenią sobie oni wysokiej jakości kina domowe niż wycieczki do multipleksów. Sprzedaż biletów w Ameryce i Kanadzie spadła

58

STREFA BIZNES

INTERNETOWE SERWISY WIDEO
TO:
• władza w ręku widza: ogląda co, kiedy i jak chce,
• wysoki poziom produkcji i ich duża różnorodność,
• dostępność na każdym urządzeniu: telewizor,
laptop, tablet, smartfon.

w latach 2002-2017 odpowiednio o ponad
20 proc. i o 30 proc. (w przeliczeniu
na jednego mieszkańca). Ten trend
nie został odnotowany w Polsce, ale
może się to zmienić pod wpływem
coraz większej oferty streamingowych
platform. Podczas gdy widzowie zdają
się chętnie przechodzić na stronę płatnych
kanałów streamingowych, sama branża filmowa
nie do końca wie, jak się ustosunkować do produkcji
spod znaku np. Netflixa. Organizatorzy najważniejszej
REKL AMA

imprezy branżowej na świecie, czyli Festiwalu Filmowego
w Cannes, w 2017 roku wydali oświadczenie mówiące
o dopuszczaniu do swojego konkursu wyłącznie filmów,
które będą wyświetlane w kinach przynajmniej przez
tydzień. Tym samym zdyskwalifikowali produkcje internetowych platform. Swoją decyzję argumentują równym
dostępem do filmów. Nasuwa to jednak pytanie: czy więcej
ludzi może korzystać z możliwości, jakie daje kino, czy
jakie daje internet? Środowisko jest pod tym względem
podzielone, bowiem jury innego opiniotwórczego festiwalu
– La Biennale w Wenecji – w tym roku przyznało Złotego
Lwa filmowi pt. „Roma” (w reżyserii Alfonso Cuaróna),
wyprodukowanemu przez Netflixa właśnie. Na naszych
oczach zmieniają się więc zasady gry, a wielkie studia
filmowe tracą monopol na kreowanie gustów widowni.
W centrum zainteresowania płatnych platform jest widz:
jego wygoda, potrzeby i oczekiwania. Co to dla nas oznacza? Nie tylko czystą rozrywkę na wysokim poziomie, lecz
także ambitne produkcje dla wymagających. ~

MICHA Ł PIEPI Ó R KA
D OKTOR NAUK HUMANISTYCZ NYCH W Z A KR ES I E KULT UR OZ N AWST WA,
KRY TY K FIL MOWY, AUTOR BLOGA BL IZ E JE KR ANU.P L

Jeszcze dzień życia, czyli

Kapuścińskiego po ogarniętej działaniami wojennymi
Angoli – dodano również fragmenty dokumentalne:
nagrania i zdjęcia z tamtych lat, a także współczesne wywiady z bohaterami tamtych wydarzeń.
Co więcej, twórcom niezmiernie zależało również
na tym, by lawirować między rzeczywistością a fantazją (choćby dzięki wykorzystaniu surrealistycznych
scen przedstawiających uczucia i emocje głównego
bohatera) i dzięki temu wywoływać w widzach
poczucie confusão.
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ANIMOWANY DOKUMENT
Mający światową premierę na festiwalu w Cannes
film „Jeszcze dzień życia” jest projektem nie mniej
wyjątkowym niż książka Kapuścińskiego o tym
samym tytule. To międzynarodowa koprodukcja
na dużą skalę, realizowana latami z najwyższą starannością. Proces tworzenia animacji był czasochłonny, jednak dzięki tytanicznej pracy wielu artystów
powstał niezwykle realistyczny animowany obraz.
Do warstwy fabularnej – rekonstruującej podróż
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Confusão – to portugalskie słowo, które jak refren powraca w filmie „Jeszcze dzień życia”
Damiana Nenowa i Raúla de la Fuente. Oznacza stan chaosu, totalnego zagubienia
i nieustannej niepewności, czyli sytuację, w jakiej w 1975 roku znalazła się Angola
w przeddzień uzyskania niepodległości. Dekolonizowany kraj był targany kolejnymi
walkami między dwiema frakcjami, które ostatecznie przerodziły się w otwartą wojnę
domową. Na jej front postanowił udać się polski reporter Ryszard Kapuściński.
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confusão

KSIĄŻKA NA EKRANIE
Oryginalna forma animowanego dokumentu koresponduje z językiem książki Kapuścińskiego, który
swobodnie odchodził od reporterskiej sprawozdawczości ku poetyckości. Polski reporter uważał
„Jeszcze dzień życia” za swoje najbardziej osobiste
dzieło, nie tyle relacjonujące działania wojenne,
co raczej oddające uczucia człowieka, który wpadł
w sam środek niszczycielskiego wiru nasilającej
się przemocy. Podobnie jest w filmie Nenowa
i de la Fuente, których nieco mniej interesuje
wojna, a znacznie bardziej jej bohaterowie – w tym
również sam Kapuściński. Akcję filmu napędzają
nie tylko stałe poczucie zagrożenia, spektakularne
sceny pościgów czy starć zwaśnionych stron, lecz
także działalność uwikłanego w konflikt reportera.
„Jeszcze dzień życia” to przede wszystkim studium
psychiki człowieka, który choć nie może wyzbyć
się targających nim gwałtownych uczuć i niezgody na bezprawie, musi z chłodnym dystansem
bezstronnego obserwatora biernie przyglądać się
tragicznym wydarzeniom.
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„Jeszcze dzień życia”

trafi na ekrany kin
W MAKRO2 listopada 2018 roku.
I MIKROSKALI
Twórcy spletli tę
osobistą perspektywę bohatera z globalną geopolityką. Konflikt
w Angoli był bowiem kolejnym rozdziałem
zimnej wojny, a bogata w ropę i diamenty
ziemia okazała się łakomym kąskiem dla Związku
Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych - państw
chcących przejąć wpływy w tym wybijającym się
na niepodległość kraju. Z tego względu „Jeszcze
dzień życia” to niezwykle gorzka, choć jednocześnie pouczająca lekcja polityki. Jednak dzieło
Nenowa i de la Fuente to znacznie więcej niż
kolejny film wojenny, opowiada bowiem o dramacie wojny z wyjątkowej perspektywy człowieka, który wydaje się znajdować poza przestrzenią
konfliktu. Mimo to nie jest w stanie zdobyć się
na bezstronny dystans – jemu również udzieliła
się atmosfera confusão. ~
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A

merican Film Festival
(AFF) w tym roku
już po raz dziewiąty
będzie pokazywać złożoność
kina Stanów Zjednoczonych.
Ten gigantyczny kraj najczęściej
kojarzy się z produkcjami wielkich
wytwórni, nastawionymi na zysk
i czystą rozrywkę. Ameryka jest
jednak też mekką dla niezależnych twórców, a filmy nagradzane na festiwalach w Tribece
czy Sundance to dzieła sztuki
najwyższych lotów, często niestroniące od trudnych tematów
i zachwycające oryginalną formą.
Właśnie takim mądrym kinem
będzie można cieszyć się we
Wrocławiu od 23 października.

„Leave No Trace”,
reż. Debra Granik

MICHAŁ LIK A

Zjednoczeni
w kinie,

czyli
American
Film
Festival
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Hollywood i kino
niezależne, uznani artyści
oraz ci, którzy dopiero
czekają na odkrycie,
najnowsze produkcje,
a także retrospektywy
klasyków. Wrocław
zaprasza kinofilów
na kolejne święto X muzy –
tym razem spod znaku
amerykańskiej flagi.
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GWIAZDY W OFFOWYM
WYDANIU
Podczas festiwalu nie zabraknie
nazwisk, które kojarzy każdy
widz, ale aktorzy i aktorki, znani
z popularnych produkcji, w filmach pokazywanych na AFF
błyszczą w rolach niecodziennych i awangardowych. Annette
Bening i Saoirse Ronan występują w adaptacji dramatu Antona
Czechowa pt. „Mewa”, laureat
Oscara Matthew McConaughey
gra w „White Boy Rick”, historii
jednego z najmłodszych kryminalistów USA, a Olivia Wilde
i Oscar Isaac tworzą niezapomniany duet w melodramacie
„To właśnie życie” – nowym filmie
scenarzysty komedii „Crazy,
Stupid, Love” , Dana Fogelmana.
Na hit programu zapowiada się też
dzieło Gusa Van Santa (reżysera
„Słonia” i „Buntownika z wyboru”)
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z Joaquinem Phoenixem w roli
słynnego rysownika Johna
Callahana, poruszającego w swojej
twórczości m.in. autotematyczne wątki niepełnosprawności.
Fani klasycznego kina amerykańskiego z pewnością kupią
bilety na „Damulkę” (w głównych
rolach Robert Pattinson i Mia
Wasikowska) – western igrający
z konwencją za pomocą farsy
i groteski. AFF otworzy jednak
„A Star is Born” – wyczekiwany debiut reżyserski Bradleya
Coopera z Lady Gagą w roli
głównej.
ŚWIĘTO REŻYSERÓW
Nagrodzona Oscarem za
„Do szpiku kości” Debra Granik,
uważana za ikonę amerykańskiego
kina niezależnego, we Wrocławiu
pokaże swój najnowszy obraz
„Leave No Trace”. Eskapistyczna
historia ojca i córki uciekających
przed cywilizacją i zaszywających
się w lesie zbiera doskonałe recenzje. Organizatorzy przygotowali
też gratkę dla tych, którzy kochają
filmy zbuntowanej Ameryki lat
70. Aż siedem obrazów w reżyserii Hala Ashby’ego przypomni

American Film Festival
potrwa od 23 do 28
października 2018 roku.
Więcej szczegółów na
americanfilmfestival.pl.

W
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czasy rewolucji i sprzeciwu wobec
konserwatywnych konwenansów.
„Ostatnie zdanie” z wąsatym
Jackiem Nicholsonem zakwestionuje wzorzec prawdziwego
mężczyzny, „Powrót do domu”
z nagrodzonymi Oscarami Jonem
Voightem i Jane Fondą opowie
o koszmarze wojny w Wietnamie,
a kultowy klasyk „Harold i Maude”
przypomni o sile przyjaźni, która
nie zważa na wiek czy skostniałe
obyczaje.
© FOT. MAT. P R ASOWE AME RI CAN FI LM FE ST I VAL

„Mandy”, reż. Panos Cosmatos

„Mewa”,
reż. Michael Mayer

MUST-SEE, CZYLI
ZOBACZ KONIECZNIE
W programie American Film
Festival znajdzie się też sporo pozycji, które zostały już zauważone
i nagrodzone na prestiżowych
przeglądach za oceanem. Nagrodę Specjalną Jury na festiwalu
w Sundance zdobyli „Bliscy nieznajomi” – wzruszający dokument
o rozdzielonych w wieku kilku
miesięcy bliźniętach, przypominający, że najlepsze scenariusze pisze
życie. Podczas tego wydarzenia
główną nagrodę przyznano z kolei
poruszającej „Reedukacji Cameron Post” z Chloë Grace Moretz
w roli głównej, czyli opowieści
o wolności i tolerancji. Natomiast
hitem festiwalu w Toronto był
„Assassination Nation”, w którym
Stany Zjednoczone sportretowano jako kraj, gdzie przemoc
z mediów społecznościowych

może błyskawicznie przenieść się
na ulice. O amerykańskiej młodzieży opowiadają też „Zwierzęta
z Ameryki” – dynamiczny heist
movie, czyli film o próbie rabunku,
połączony z wątkami dokumentalnymi. Uznaniem widzów
w Cannes cieszył się z kolei
„Mandy” – kampowa produkcja
nawiązująca do perełek kina klasy
B, w której uzbrojony w kosę
i piłę mechaniczną Nicolas Cage
szuka krwawej zemsty. W sumie
podczas festiwalu wyświetlonych
zostanie 26 filmów. Organizatorzy gwarantują, że obrazy
prezentują „wszystkie stany
kina” – warto samemu przekonać
się, czy i w tym roku zapowiedzi
pokryją się z rzeczywistością. ~

(Multi)kinowa
jesień
Pierwszy krok na
Księżycu, magiczne
sztuczki, animowana
radocha i legendarne
wąsy Freddiego
Mercury’ego… Mieszanka
wybuchowa? Trochę tak,
ale taki urok bogatego
jesiennego repertuaru
Multikina!

J

Karnety uprawniające
do wejścia na wszystkie
pokazy na AFF kosztują
290 zł. Istnieje też możliwość
kupna biletów na pojedyncze
seanse. Filmy będą
wyświetlane w kinie Nowe
Horyzonty na ul. K. Wielkiego
19a/21 we Wrocławiu.

„Damulka”, reż. David Zellner, Nathan Zellner
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Bohemian Rhapsody"
"

Planeta Singli 2"
"
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W

eśli lubicie opowieści o fascynujących ludziach, to nie możecie
przegapić „Pierwszego człowieka” z Ryanem Goslingiem w roli
Neila Armstronga (premiera 19.10).
Warto także dać szansę „Bohemian
Rhapsody” (2.11), bo zespołu
Queen i jego charyzmatycznego
lidera Freddiego Mercury’ego nigdy
za wiele. Nie można też zapomnieć
o ekranizacji prozy Stiega Larssona.
„Dziewczyna w sieci pająka”
pojawi się na ekranach Multikina już
26 października. To świetna okazja,
aby skorzystać z M!Karty, dzięki
której uczniowie i studenci za bilet
na seans w Multikinie zapłacą
tylko 14,90 zł. A i popcorn można
kupić taniej!

A RT Y K U Ł S P O N S O RO WA N Y

Jeśli jesteście fanami kina
familijnego, to łapcie za multikinowe karty Rodzina do Kina, które gwarantują niską cenę biletów
na takie hity, jak: „Fantastyczne
zwierzęta: Zbrodnie Grindewalda” (16.11), „Dziadek do
orzechów i cztery królestwa”
(2.11) oraz „Hotel Transylwania 3”
(12.10) – do biletów na ten ostatni
Multikino dodaje baaardzo
strrraszne maski i naklejki dla
dzieciaków! Nie znajdziecie ich
w żadnym innym kinie! A propos
- jeśli nie macie nic przeciwko
dyniom i mordercom w maskach,
to najnowsza część „Halloween”
(26.10) z pewnością przyjemnie
zmrozi wam krew w żyłach. A jeśli
już przy Michaelu Myersie jesteśmy, to dla odważnych nocnych
marków Multikino ma propozycję
nie do odrzucenia – legendarną
halloweenową Noc Grozy! W piątek 26 października od 22:00
do późnych godzin nocnych
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będzie okazja, aby
solidnie się przestraszyć.
Przepadacie za polskimi
filmami i lubicie się śmiać
– nawet przez łzy? Marek
Koterski opowiadający
o kolejnych przygodach
Adasia Miauczyńskiego
(„7 uczuć”, 12.10)będzie jak znalazł.
Multikino ma też w zanadrzu coś dla
romantyków z poczuciem humoru:
Maciek Stuhr i Agnieszka Więdłocha
wracają w „Planecie Singli 2” (9.11),
czyli kontynuacji megahitu, zaś
dzięki „Miłość jest wszystkim” (21.11)
widzowie przekonają się, że podczas
przedświątecznej gorączki mogą
zdarzyć się prawdziwe cuda. ~
Maski do filmu Hotel Transylwania 3"
"
tylko w Multikinie

A jeśli jesteście po prostu
filmowymi maniakami,
to zapraszamy do Multikina
na wszystkie jesienne
seanse. Będzie to okazja
do przeżycia całej palety
fantastycznych emocji.
Szczegóły znajdziecie na
www.multikino.pl.
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PAŹDZIERNIKOWE WYDARZENIA
1

 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL GOMBROWICZOWSKI
20-27.10.2018
RADOM

Okolice Radomia to rodzinne tereny Gombrowicza, dlatego miejsce, w którym
odbywa się Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, nie jest przypadkowe.
Organizatorzy stawiają na wielokulturowość oraz stworzenie przestrzeni do wymiany myśli. W tegorocznym programie znalazło się 13 spektakli, m.in. z Buenos Aires
i Wiednia. Publiczność zobaczy przedstawienia w interpretacji zespołów aktorskich
teatrów m.in. z Zakopanego, Warszawy, Łodzi, Zielonej Góry czy Wałbrzycha.
Zaprezentowane zostaną również dwie premiery Teatru Powszechnego
im. J. Kochanowskiego w Radomiu.

4

OFF CINEMA
1 7-21.10.2018
POZNAŃ

Na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych
OFF CINEMA zaprezentowane zostaną najlepsze dokumenty z całego świata. Nagrody: Złoty, Srebrny i Brązowy Zamek
przyzna jury składające się z wybitnych ludzi kina, krytyków
i animatorów kultury. Na widzów czekają też spotkania z artystami, pokazy specjalne, koncerty, wystawy o tematyce filmowej,
warsztaty, panele dyskusyjne i wykłady. Będzie to też doskonała
okazja, by poznać bliżej dzieła mistrza autorskiego kina dokumentalnego – Marcela Łozińskiego, który w tym roku zostanie
uhonorowany Platynowym Zamkiem za całokształt twórczości.
offcinema.ckzamek.pl

teatr.radom.pl
2

WARSAW COMIC CON

5

26-28.10.2018
WARSZAWA

WYSTAWA 1/1/1/1/1
WERNISAŻ 19.10.2018
WROCŁAW

W tym roku odbędzie się czwarta edycja największego festiwalu popkultury
w Polsce. Odwiedzi go kilkanaście gwiazd z najpopularniejszych filmów i seriali,
takich jak „Gra o Tron”, „Stranger Things” czy „Władca Pierścieni”. Oprócz nich
w trakcie wydarzenia pojawi się wielu cosplayerów, czyli osób przebierających się
za postaci znane z popkultury. Odwiedzający będą mogli zajrzeć do stoisk największych telewizji, pójść na koncerty i panele dyskusyjne oraz kupić unikalne gadżety.
Organizatorzy zadbali też o fanów komiksów i gier planszowych – przygotowano
dla nich specjalne strefy pełne atrakcji.

Zabytkowy Dom Oppenheimów przy placu Solnym we Wrocławiu, po trwającej
blisko pięć lat renowacji, zamienił się w galerię sztuki i przestrzeń spotkań kulturalnych.
Barokowa budowla jest doskonałym tłem dla pierwszej odbywającej się w jej murach
wystawy – kuratorka Anda Rottenberg pragnie bowiem spojrzeć w głąb historii.
W swej instalacji artystycznej Mirosław Bałka za pomocą języka polskiego, niemieckiego, hebrajskiego i łaciny zadaje pytanie o to, czym dziś jest dla nas ojczyzna i czym
była dla niegdysiejszych mieszkańców kamienicy. Zwiedzający mogą także przyjść
na spotkanie autorskie, koncert Jasmine Guffond oraz wykład pt. „Państwo i miasto
jako przestrzeń spotkań i podziałów” kulturoznawcy Piotra J. Fereńskiego.

warsawcomiccon.pl

openheim.org
3

KRZYCZĄC: POLSKA! NIEPODLEGŁA 1918
26.10.2018-27.01.2019
WARSZAWA

Muzeum Narodowe w Warszawie z okazji stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości organizuje wystawę ukazującą artystyczne wizje wydarzeń
historycznych i politycznych, prezentowane przez polskich mistrzów.
Pokazane zostaną dzieła m.in. Jacka Malczewskiego, Tadeusza Makowskiego
i Zofii Stryjeńskiej, a także twórców, których prace nie są w stałej ekspozycji
muzealnej. Osobna część wystawy obejmie okres wojny polsko-bolszewickiej
i jej obraz w sztuce oraz grafice propagandowej.
mnw.art.pl
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PAŹDZIERNIKOWE
PREMIERY
JP Delaney
„W żywe oczy”

Wszyscy kojarzymy najwspanialsze budowle świata, a niektórzy
nawet mieli okazję zwiedzić je
podczas podróży. W dziejach
architektury natrafimy jednak
na wiele projektów, których widoku
nie uświadczymy, gdyż ich budowa
nigdy się nie rozpoczęła. Premiera
wydawnictwa Rebis opisuje właśnie
takie niezrealizowane założenia,
na przykład kopułę okrywającą
Manhattan, drapacz chmur
wysoki na milę albo łuk triumfalny w kształcie… słonia. W tej
ilustrowanej publikacji znajdzie się
też mnóstwo innych ekscentrycznych i inspirujących projektów. Ich
autorzy próbowali urzeczywistniać
nowe wizje, wyznaczać pionierskie
kierunki, a także spełniać własne
twórcze kaprysy.
Wydawnictwo Rebis

George Saunders
„Lincoln w Bardo”
Przełamanie literackich gatunków
i nowatorska forma tej powieści
zapewniły autorowi nagrodę Man
Booker Prize. Akcja debiutu
George’a Saundersa dzieje się podczas wojny secesyjnej, przez którą
główny bohater, Abraham Lincoln,
traci syna. Zrozpaczona matka
zamyka się w sobie, a ojciec co noc
odwiedza grobowiec. Prezydent
jest rozdarty między odpowiedzialnością za kraj a osobistą tragedią.
Rzeczywistość miesza się tu z fantastyką, gdy przeżywającego żałobę
rodzica zaczną obserwować zjawy,
a zmarły Willie zechce jeszcze raz
spotkać się z ukochanym ojcem.
Jak żyć po śmierci bliskiej osoby?
Odpowiedzi na to pytanie przyniosą
wzajemna miłość i nadzieja.
Wydawnictwo Znak
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To porywający kryminał autora
zapamiętanego z pewnością
przez czytelników, którzy sięgnęli
po jego wcześniejszy bestseller
pt. „Lokatorka”. Tym razem
JP Delaney portretuje świat,
w którym kłamstwo wykorzystuje
się w służbie prawa. Bohaterka
Claire pracuje dla znanej firmy
prawniczej. Zawodowo zajmuje
się uwodzeniem mężczyzn.
Gdy dzięki temu zostają oni
przyłapani na zdradzie, dowody
można wykorzystać podczas
rozprawy rozwodowej w sądzie.
Kobieta skutecznie manipuluje
mężczyznami, lecz gdy obiektem
jej zlecenia zostaje intrygujący profesor Patrick Fogler,
niespodziewanie role zaczynają
się odwracać. Ten wciągający
thriller przełamuje schematy
i do ostatniej strony wodzi czytelnika za nos.
Wydawnictwo Otwarte

Ź RÓ DŁO: MATER IAŁ Y P R AS O W E

Philip Wilkinson
„Architektura –
wizje niezrealizowane”

CZAS NA RELAKS

MUZYCZNA LISTA

OD MICHAŁA SZPAKA

W

Kariera Michała Szpaka rozpoczęła się
na dobre od występu w telewizyjnym
talent show, gdzie zachwycił wykonaniem
utworu Czesława Niemena „Dziwny jest
ten świat”. Wyrazisty image i wrodzona
charyzma dodatkowo pomogły mu
pozostać zapamiętanym przez widzów.
Zadebiutował epką wydaną w 2011 roku,
a trzy lata później ukazał się jego pierwszy
album studyjny zatytułowany „Byle
być sobą”. Zróżnicowane stylistycznie
nagrania odzwierciedlają zainteresowanie
artysty klimatem muzycznym lat 80. i 90.
Zaśpiewanie singla „Jesteś bohaterem”
przyniosło wokaliście statuetkę „Złotej
SuperPremiery” na koncercie w Opolu
w 2015 roku. Jego najnowsza płyta
„Dreamer” miała premierę we wrześniu
tego roku. Zapowiadający ją utwór „Don’t
Poison Your Heart”, dotyczący problemu
hejtu w internecie, wielokrotnie znajdował
się na pierwszym miejscu Listy Przebojów
Radia ZET, a w głosowaniu użytkowników
Interii zdobył tytuł Największego
Polskiego Przeboju 2017 roku.

© FOT. SONY MUSI C P OL AND

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
Michała Szpaka.

1

FRANC MOODY - PHEROMONES

2

KLYNE – YOUR TOUCH

3

RALPH – SEPTEMBER FADES

4

HERCULES & LOVE AFFAIR, AEREA NEGROT –
PAINTED EYES

5

HERCULES & LOVE AFFAIR, FARIS BADWAN –

6

IONNALEE – GONE

7

MØ – NOSTALGIA

THROUGH YOUR ATMOSPHERE

8

MOSES SUMNEY – DON’T BOTHER CALLING

9

FEIST – A MAN IS NOT HIS SONG

10

HENRY GREEN – WITHOUT YOU
Słuchaj w

: posłuż się linkiem

bit.ly/playlistawpodroz

michalszpak.pl

lub wyszukaj profil W Podróż
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Urząd Transportu Kolejowego przeprowadzi 500 lekcji
bezpieczeństwa w gminach, w których doszło do wypadków
na przejazdach. O kampanii Kolejowe ABC rozmawialiśmy
z Ignacym Górą, Prezesem UTK.

Bezpieczeństwa uczę się z Kolejowym ABC !
Kampania prowadzona przez Urząd Transportu Kolejowego

Lekcje kolejowego bezpieczeństwa
dla najmłodszych

Jakie są najważniejsze
założenia i cele kampanii
Kolejowe ABC?
Dzięki kampanii Kolejowe ABC
uczymy zasad bezpiecznego
zachowania. Powstaje gra edukacyjna na urządzenia mobilne,
dostępne są podręczniki dla
nauczycieli. Jednak przede

wszystkim prowadzimy zajęcia
w przedszkolach i szkołach.
Odwiedzamy gminy, w których w ostatnich latach doszło
do tragicznych wypadków na
przejazdach. Do końca 2020 roku
przeprowadzimy 500 zajęć dla
około 15 tys. dzieci. Po pierwszych
lekcjach widzimy, że ich nowoczesna formuła się sprawdza. Dzieci
uczestniczą w nich z wielkim zaangażowaniem. Na projekt przeznaczymy 27 mln zł, z czego ponad 23
mln udało się pozyskać ze środków
unijnych.

Cześć,
Jestem Rogatek !

Projekt to tylko lekcje?
Już w tym roku dzieci będą mogły
zobaczyć w akcji nosorożca Rogatka
– bohatera kampanii. Liczę na to,
że spoty z sympatycznym nosorożcem zainteresują tematyką
szersze grono odbiorców. Przewidujemy różne przedsięwzięcia
w przestrzeni miejskiej, a także
działania w telewizji, radiu i internecie. Na ekranach w pociągach
spoty zobaczą również pasażerowie
PKP Intercity. O wszystkich działaniach można przeczytać na stronie
www.kolejoweabc.pl. ~

Rebus

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda i Prezes UTK
Ignacy Góra pdczas inauguracji kampanii Kolejowe ABC

© FOT. UTK

Skąd wziął się pomysł
na realizację projektu
edukacyjnego przez
Urząd Transportu
Kolejowego?
Jednym z najważniejszych zadań
Prezesa UTK jest poprawa bezpieczeństwa na kolei. Dwie trzecie
wypadków ma miejsce na przejazdach i tzw. dzikich przejściach.
Żeby zmniejszyć liczbę takich
zdarzeń, potrzebna jest edukacja.
Dzięki kampanii Kolejowe ABC
dzieci mają szansę dowiedzieć się
o zagrożeniach i sposobach ich
unikania w sąsiedztwie stacji, przystanków i przejazdów kolejowo-drogowych. Za kilka lat to one
będą kierowcami i samodzielnymi
pasażerami. Z naszych doświadczeń wynika, że dzieci mogą mieć
też duży wpływ na zachowania
dorosłych.

Który rower należy do Rogatka? Prowadzi
do niego bezpieczna droga przez tory.

Kampania Kolejowe ABC to projekt edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa kolejowego obejmujący 500 lekcji w szkołach i przedszkolach,
interaktywne gry, wydarzenia plenerowe oraz kampanię medialną uczącą bezpiecznego zachowania na terenach kolejowych. Bohaterem
projektu jest nosorożec Rogatek, który jako starszy kolega pomaga dzieciom poznać zasady bezpiecznego podróżowania i poruszania się
na terenach kolejowych.
Kampania realizowana jest przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Więcej informacji na stronie: www.kolejoweabc.pI
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Który rysunek przedstawia
hasło z rebusu?
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Pomóż kotkowi znaleźć
drogę do kłębka!
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