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Szanowni Państwo,
nad czym innym moglibyśmy pochylić się w wielkanocnym numerze
magazynu pokładowego, jak nie nad życiem? Wiosną rozkwita
przyroda, zmartwychwstaje Jezus Chrystus, a my oddychamy
pełną piersią i łapiemy pierwsze ciepłe promienie słońca. Jak zwykle
spotykamy się też na pokładach pociągów, szczególnie w okresie
świątecznym, gdy wyruszamy do rodziny, aby wspólnie zakrzyknąć
„Alleluja!”. Dla kolejarzy jest to czas intensywnej pracy, gdy w szczycie przewozowym muszą zadbać o bezpieczną i komfortową podróż
w najróżniejsze części kraju dla wszystkich licznych pasażerów.
Docierając w różne regiony Polski,
możemy zachwycić się wyjątkowymi tradycjami wielkanocnymi,
o których w tym numerze
opowiadamy. Dowiedzą się Państwo
m.in. czym jest wykup, tradycja
do dziś żywa na Podlasiu, oraz
małopolska Rękawka, która przedłuża świętowanie o jeden dzień.
Niezmienne, bez względu na region,
są jednak jajka na wielkanocnym
stole, będące symbolem nowego
i odradzającego się życia.
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To właśnie życie, w wielu jego różnorodnych aspektach, chcemy pokazać Państwu na stronach kwietniowego numeru
„W Podróż z PKP Intercity”. Znaczną jego częścią jest praca, dlatego
wszyscy życzymy sobie, aby była ona także naszą pasją. W tym celu
warto dołączyć do wielkiej kolejarskiej rodziny, gdzie ludzie kochają
to, co robią. O swoim zamiłowaniu do zawodu maszynisty i prowadzenia pojazdów opowiada Adrian Krużycki z Zakładu Północnego
PKP Intercity. Pasja daje nam mnóstwo radości i pozytywnej energii.
Taką moc mają także nadchodzące Święta Zmartwychwstania
Pańskiego. Niech ten piękny czas będzie dla Państwa okazją
do wyjątkowych spotkań z bliskimi i celebrowania tradycji – tych
ogólnopolskich, tych regionalnych, a także tych indywidualnych,
rodzinnych. Życzę Państwu samych radosnych chwil oraz spokojnych
i bezpiecznych podróży – zarówno pociągiem, jak i przez życie.
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Prezes Zarządu PKP Intercity
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Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze
chrześcijańskie święto, które zwykliśmy spędzać
w rodzinnym gronie i przy suto zastawionych
stołach. Choć w całej Polsce przebiega podobnie,
to w zależności od rejonu kultywowane tradycje
wyglądają nieco inaczej.

W PODRÓŻ

TEKST: Agnieszka Dyniakowska
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WIELKANOC NA PODLASIU, CZYLI PALMY,
KOROWAJ I KONOPIELKA
Na Podlasiu uroczystą atmosferę wyczuwa się już
od Niedzieli Palmowej, nazywanej także Wierbnicą
(odpowiednik w prawosławiu). Na ten dzień przygotowuje się palemki z gałęzi wierzby z dodatkiem
bukszpanu, barwinka lub cisu. Wierzba uznawana jest
bowiem za symbol zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Święcenie palm to wciąż ważna tradycja
– powszechnie uważa się, że podczas tej uroczystości
na jej właściciela przechodzi energia dająca zdrowie i szczęście. Poświęcone gałązki niegdyś należało
zachować aż do kolejnej Wielkanocy, a oderwane bazie
były połykane przez domowników, co miało przynieść
im ochronę przed chorobami i bólem.
Wielka Sobota to na Podlasiu święcenie pokarmów,
po którym dawniej należało trzykrotnie obejść dom.
Tak można było zyskać urodzaj i powodzenie. Niedziela
rozpoczyna się tutaj od rezurekcji, dopiero po mszy
rodzina zasiada do świątecznego śniadania. Na stole
honorowe miejsce zajmuje koszyczek ze święconką,
królują mięsa i wędliny, w tym biała kiełbasa, podaje
się czerwony barszcz z kiszonych buraków, gotowany
na wędzonej szynce. Piecze się również ciasta – baby,
drożdżową struclę z makiem i bakaliami, a także
korowaj, czyli kołacz z białej mąki pszennej lub żytniej,
ozdobiony ptaszkami lub laleczkami z ciasta. Według
legendy ten niezwykły wypiek został zamówiony przez
królową Bonę na ślub jej syna, Zygmunta Augusta, który
ukochał Podlasie i często zaglądał w te rejony.
Popularnymi wielkanocnymi zabawami nadal są wybitki
(uderzanie swoją pisanką w jajko drugiej osoby) oraz
wyścigi jaj po stole. Wśród wciąż żywych podlaskich
tradycji świątecznych znajdziemy tzw. wykup – młodzież
chodzi od gospodarza do gospodarza, zbierając jajka,
ciasto, mięso i śpiewając konopielkę, czyli piosenkę o miłości, zalotach i przyszłym ślubie. Praktykuje się też zwyczaj,
zwany wołoczebne (lub włóczebno), polegający na obdarowywaniu prezentami chrześniaków.
Podlasie to cisza, spokój, piękne zielone krajobrazy i bliskość przyrody, zatem spędzona tam Wielkanoc będzie
znakomitą okazją do odpoczynku i relaksu na łonie natury.

KASZUBSKA WIELKANOC, CZYLI
BOŻÉ RANË, SYMBOLICZNA KĄPIEL
I PRAŻNICA
Kaszubska Wielkanoc (jej regionalna
nazwa to Jastra lub Jastrë) pełna jest
niesamowitych zwyczajów i tradycji.
Podobnie jak w wielu innych miejscach
w Polsce, na pamiątkę wjazdu Jezusa
do Jerozolimy przygotowuje się palmy
– gałązki kwitnącej wierzbiny i bukszpanu,
które święci się w Niedzielę Palmową,
zwaną także Niedzela Kwietnô (Niedzielą
Kwietną) lub Niedzela Wierzbnô (Niedzielą
Wierzbną). Wielki Czwartek uchodzi tutaj
za najlepszą porę do siania i sadzenia
kwiatów oraz młodych drzewek. Tego
dnia przygotowuje się także pisanki,
zazwyczaj jednokolorowe, które stanowią
później ozdobę stołu lub są przeznaczane
na podarki.
Wielki Piątek nazywany jest Płaczëbóg
– w ten dzień przestrzega się ścisłego
postu, a kaszubskie gospodynie,
zgodnie ze zwyczajem bòżé ranë (boże
rany), o poranku smagają domowników gałązkami agrestu lub jałowca.
Dawniej Kaszubi chodzili wieczorem
lub następnego dnia o świcie do strumienia, nad jezioro lub nad rzekę, aby
podczas oczyszczającej kąpieli zmyć
z siebie grzechy, choroby (szczególnie
oczu i skóry) i rzucone na nich uroki.
W czasie uroczystego śniadania
nadal króluje prażnica, czyli jajecznica
na boczku, którą smaży się na wielkiej
patelni, a następnie stawia na stół,
by każdy nałożył sobie porcję. Choć
wydaje się dość skromnym świątecznym posiłkiem, po solonych śledziach

W RELACJE

Wielkanoc
poza domem

C

Często nie zdajemy sobie sprawy z kulturowej różnorodności naszego kraju, dlatego spędzenie świątecznego czasu poza domem może być znakomitą okazją
do jej poznania. Dokąd warto wyruszyć i jakie zwyczaje
poznać?
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W 2012 roku do konkursu
na najpiękniejszą palmę zgłoszono
rekordową liczbę wiązanek
– aż 250.

KURPIOWSKIE ŚWIĘTA, CZYLI PIĘKNE PISANKI,
ŚWIĘCENIE WODY I OGNIA
W gwarze kurpiowskiej nazwę Wielkanoc wymawia się
jako „zielganoc”. Wciąż żywy jest tutaj zwyczaj robienia najdłuższej palmy. Jej trzon wykonuje się z pnia
ściętego drzewka (jodły lub świerku), który oplata się
widłakiem, wrzosem lub borówką. Całość zdobią też
kwiaty z bibuły i wstążki. Od lat 60. co roku w miejscowości Łyse w Niedzielę Palmową odbywa się niezwykle
widowiskowy konkurs na najdłuższą palmę. Według
wierzeń wiązanki chronią dom przed złymi duchami,
a zjedzenie bazi zapobiega bólom gardła.

Małopolska słynie z wyjątkowych
pisanek. Od lat jedne z najpiękniejszych powstają w Zalipiu – gospodynie przenoszą na nie kwiatowe wzory,
z których słyną zalipskie domostwa
– a także w Tarnowie, gdzie pani Dorota
Pacanowska tworzy przy pomocy specjalnej wiertarki ażurowe wydmuszki z jaj,
od przepiórczych aż po strusie.
W Wielki Piątek warto wybrać się
do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie
odbywa się misterium Męki Pańskiej.
W tym okazałym wydarzeniu uczestniczy
nawet 100 tys. pielgrzymów.
FOT. MUZEUM KURPIOWSKIE W WACHU

Wielki Piątek dawniej był dniem wolnym od prac
polowych, zwłaszcza siewu, gdyż uważano, że może
to przynieść gospodarzowi pecha i nieurodzaj. Z radością
za to witało się deszcz, który wróżył dobre zbiory.
Nadal w Wielki Piątek przygotowuje się tradycyjne
kurpiowskie pisanki w frywolitkowych ubrankach (czyli
misternych koronkach wykonywanych z bawełnianych nici
za pomocą specjalnych czółenek), szydełkuje wielkanocne
koszyczki, a także ugniata baranki z cukru i chleba. Pisanki
kiedyś nie były przeznaczone do święcenia, służyły jako
ozdoba lub podarunki – dzieci otrzymywały je od swoich
rodziców chrzestnych, a dziewczęta przekazywały
je chłopcom, których darzyły szczególną sympatią.

W PODRÓŻ

Wielka Sobota to dawniej w tym regionie czas ceremonii święcenia wody i ognia. Przed wiejskimi kościołami
rozpalano duże ogniska, do których wrzucano stare palmy
wielkanocne oraz poświęcone przedmioty, np. zniszczone
obrazy czy rzeźby. Gospodynie zabierały z ogniska kawałki
drewienek i w Wielką Niedzielę rozniecały z nich pod
kuchnią nowy ogień. Do domów zabierano także święconą
wodę, która wystawiana była przed kościołem. W Wielkanoc obowiązkowo należało najeść się do syta, co zapewniało dobrobyt przez cały rok.

FOT. ZWIĄZEK KURPIÓW, A.K. BAKUŁA

Kolorowe kurpiowskie pisanki
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zrzucali oni ze szczytu kopca monety,
słodycze, owoce, a u stóp wzgórza
zbierali je ubodzy, dzieci oraz studenci.
Dzisiaj festyn przenosi nas w czasy
średniowiecza, obejmuje spotkanie
z rycerzami, kiermasz rękodzieła, inscenizacje historyczne, a także pokazy walk
i rzemiosła.

Krakowska Rękawka

WIELKANOC W ZAKOPANEM,
CZYLI ŚWIĘCELINA I POLEWACKA
Także Podhale pełne jest wielkanocnych zwyczajów.
W Niedzielę Palmową, zwaną tutaj Kwietną, górale
święcą bazicki, czyli gałązki pokryte baziami, przystrojone jedynie wstążeczkami, bibułą i mirtem. Poświęcone palmy przechowuje się do kolejnej Wielkanocy,
co chroni przed nieszczęściami, pożarem i chorobami.
Dawniej bazie razem z kawałkiem chleba lub moskola kładziono przy pierwszej orce pod skibę, co miało
zapewnić urodzaj.
Wielka Sobota to czas święcenia pokarmów, które
w gwarze góralskiej nazywa się święceliną. W koszyczku
tradycyjnie znajdują się jajka (zabarwione łupinami
cebuli), oscypek, kiełbasa, baranek z masła, słonina,
moskol, chleb, sól, chrzan, a także wykrawki ziemniaków. Niegdyś ze święceliną należało obejść cały dom
dookoła, mówiąc: „Uciekoj syckie niescęście z domu,
bo idem ze święcelinom du domu!”.

Najpopularniejsze obchody Niedzieli Palmowej
na Kurpiach odbywają się w Łysych

MAŁOPOLSKIE ŚWIĘTOWANIE,
CZYLI EMAUS I RĘKAWKA
Małopolska jest regionem, który ma
wiele wielkanocnych tradycji i obyczajów.
Od dawna w Wielki Poniedziałek krakowiacy wstają od zastawionych pysznościami stołów i wybierają się na Emaus,
czyli jeden z najstarszych odpustów
w Polsce. Odbywa się on na Salwatorze,
przy klasztorze Sióstr Norbertanek oraz
kościele pw. św. Norberta, i jest pełen
kramów z zabawkami i biżuterią, karuzeli,
rozmaitych gier i loterii. Można skosztować
także różnych słodkości, w tym tradycyjnych serc z piernika.

Wielka Niedziela rozpoczyna się od uroczystej
rezurekcji, po której wszyscy zasiadają do śniadania
– po modlitwie każdy zjada kawałek korzenia chrzanu,
co ma zapewnić zdrowie i siłę na cały rok. Przygotowuje się też specjalne danie, złożone z poświęconych
jajek, kiełbasy i chrzanu zalanych kwaśnym mlekiem.
Poniedziałek w górach jest mokry – tradycyjna
polewacka polegała kiedyś głównie na oblewaniu
panien przez kawalerów, którzy byli nimi zainteresowani. Dziewczęta nie wzbraniały się nawet przed wytarzaniem w śniegu czy wrzuceniem do lodowatego potoku,
gdyż miało to przynieść im zdrowie i dobrą kondycję.
W zależności od pogody Wielkanoc w Zakopanem
to okazja do spędzenia końcówki sezonu na stoku
lub pierwszych wiosennych górskich wędrówek.

Świętowanie w Małopolsce trwa o dzień
dłużej, bowiem we wtorek na kopcu
Kraka i pobliskim Wzgórzu Lasoty
odbywa się festyn – Rękawka. Obchodzi
się go na pamiątkę dawnego zwyczaju
bogatych mieszczan – po Wielkanocy
kwiecień 2019

W RELACJE

*

CIEKAWOSTKA

FOT. RICARDO77

i żurku, które je się przez cały Wielki Post, to prawdziwa
rozpusta. Kaszubi zmęczeni postnym jedzeniem niegdyś
urządzali nawet pogrzeb żuru i śledzia – rybę zatykano
na gałązkę, a do garnka z resztką zupy wrzucano śmieci
i porzucano, np. na polu nielubianego sąsiada.
Wielkanoc na Kaszubach to także okazja do zwiedzenia gdańskiej starówki, wiosennych spacerów po plaży
i relaksu przy szumie morskich fal.
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Stolica Węgier należy do największych miast
w Europie Środkowej. Wśród przyjezdnych budzi
zachwyt, dlatego koniecznie trzeba zobaczyć
to miejsce na własne oczy, by je pokochać
i zapragnąć do niego wracać. Poznajcie Budapeszt,
o którym nie przeczytacie w przewodnikach!

B

TEKST: Katalin Tellis, oficjalna przewodniczka po Budapeszcie
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BASEN – DLA CIAŁA I DUCHA
Naturalnym bogactwem Budapesztu są wody geotermalne, a Węgrzy bardzo chętnie korzystają z licznych
kąpielisk. Przynajmniej raz w miesiącu, niezależnie od pory
roku i temperatury za oknem, odwiedzają gorące źródła,
by spędzić w nich cały dzień. Twierdzą, że węgierska
woda oczyszcza nie tylko ciało, lecz także ducha. Bywają
tam również osoby z zaleceniami od lekarzy – bogate
w minerały źródła mają bowiem działanie lecznicze
i są przepisywane przez medyków jako sposób na zwalczenie różnorodnych dolegliwości.

alfabet
miasta:

Na mapie miasta widnieje wiele obiektów,
w których można zażyć kąpieli: od tych,
które stanowią perły architektury, jak wielkie łaźnie Széchenyiego czy Gellérta, przez
historyczne tureckie hamamy (np. Rudas,
Király, Veli Bej po stronie Budy), po nowoczesne zespoły basenów odwiedzane
przez sportowców. Pasjonaci wodnych
aktywności nie będą w Budapeszcie
narzekać na nudę – na urokliwej Wyspie
Małgorzaty można kibicować podczas
rozgrywek piłki wodnej, z kolei w kompleksie Duna Aréna trenuje zawsze uśmiechnięta gwiazda – wielokrotna mistrzyni
świata i Europy Katinka Hosszú.
Nawet jeśli w planie zajęć nie macie
pływania, warto uwzględnić w nim wizytę
w tych miejscach, ponieważ stanowią więcej niż atrakcję turystyczną – to element
węgierskiego stylu życia.

buda
peszt
Łaźnie Széchenyiego

kwiecień 2019

Łaźnie Gellérta

W RELACJE
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Baszta Rybacka

– most Wolności, budynek parlamentu i basztę
Rybacką, wraz z pomnikiem Tysiąclecia, aleją oraz
wieloma innymi zabytkami mieszczącymi się w sercu
miasta, wpisano na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ludzkości UNESCO. Widnieje
na niej również żółta linia metra M1, przez mieszkańców
nazywana Millenniumi Földalatti Vasút (Milenijną Koleją
Podziemną) lub kis metró (małym metro), powstała jako
druga na świecie i pierwsza na Starym Kontynencie
kolej tego typu.

Most Wolności

D

A
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ANEGDOTY – O LWACH BEZ JĘZYKÓW
Budapeszt to bogactwo opowieści powiązanych z tutejszą historią. Jedna z nich dotyczy słynnego mostu Łańcuchowego (lub Széchenyiego), który stanowił pierwsze stałe
połączenie między Pesztem i Budą. Lwy, które do dziś
czuwają na obydwu krańcach mostu, wyszły spod dłuta
rzeźbiarza Jánosa Marschalkó.

Parlament węgierski

Most Łańcuchowy

Wieść niesie, że podczas ceremonii odsłonięcia mostu
lokalny szewc wykrzykiwał oburzony: „Lwy nie mają języków.
Co to za lew bez języka? To nie jest lew!”. Rzeczywiście, nikt
ze zgromadzonych nie widział lwich języków. Słysząc śmiech
tłumu, rzeźbiarz rzucił się w nurt Dunaju i utonął.
W rzeczywistości pan Marschalkó żył jeszcze długo, co więcej, odpowiedział na ów zarzut – w pozycji, w jakiej przedstawiono lwy, w naturze również nie widać ich języków.

DUNAJ – RZEKA, KTÓRA ŁĄCZY
Płynąca przez miasto rzeka dzieli je na dwie części. Obie są
równie ważne, choć różnią się charakterem. Wzdłuż jej brzegów odbywają się liczne imprezy, a na cumujących statkach
organizowane są koncerty. Dunaj jest elementem codziennego życia, przyciąga nie tylko mieszkańców Budapesztu,
lecz także przyjezdnych.
Symbolem miasta są mosty, po których spacer stanowi
obowiązkowy punkt na mapie turysty – trzeba poznać
wszystkie, bo każdy jest inny. Szczególnie piękne widoki
czekają na trasie wiodącej z Pesztu do Budy, skąd można
podziwiać góry, pomniki, zamek i fortyfikacje.
Atrakcją wartą uwagi i dużym udogodnieniem są statki
na Dunaju, od kilku lat działające również w ramach
komunikacji miejskiej. Pływają regularnie, zgodnie z rozkładem rejsów. Na jednym z brzegów rzeki znajduje się Pomnik
Pamięci Ofiar Holokaustu, który przybrał nietypową formę
stojących nad wodą butów. W sumie 60 par, damskich
i męskich w różnych rozmiarach, upamiętniających
ludzi, którzy zostali tu rozstrzelani, a ich ciała wrzucone
do Dunaju.

P
P

Korona węgierskich królów

W RELACJE

U
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UNESCO – HISTORIA NA KAŻDYM KROKU
Pod koniec XIX wieku Węgrzy stanęli
w obliczu wielkich zmian. W 1873 roku
zjednoczono trzy miasta: Budę, Óbudę
oraz Peszt – tak powstał Budapeszt.
Wkrótce otworzono nowy dworzec,
zbudowano operę. W 1886 roku, z okazji
tysiąclecia węgierskiej państwowości,
odsłonięto pomnik Millennium na dzisiejszym placu Bohaterów. Obecnie miejsce
to jest odwiedzane przez tłumy turystów,
którzy podziwiają też imponujące
pałace na alei Andrássyego, czyli trasie
prowadzącej od pomnika do śródmieścia. Pochodzące z tej epoki obiekty

PARLAMENT – SYMBOL PAŃSTWA
Országház, czyli dom kraju – tak określa się węgierski
parlament. Imponujący gmach w stylu neogotyckim
wzniesiono niemal wyłącznie z węgierskich materiałów.
Pod koniec XIX wieku ogłoszono konkurs na przygotowanie planu siedziby parlamentu. Budowa trwała prawie
20 lat, a efekt można podziwiać również dziś, w trakcie
codziennie organizowanego zwiedzania (z przewodnikiem, w kilku językach). Przepych wnętrza potęgują
bogate zdobienia, do stworzenia których wykorzystano
około 40 kilogramów złota! W budynku zobaczyć też
można symbol państwa – koronę, którą wkładano
na głowy węgierskich monarchów.

kwiecień 2019
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EGÉSZSÉGEDRE – NA ZDROWIE!
Choć na Węgrzech nie zjemy placka po węgiersku, to zwolennicy wyrazistych, aromatycznych dań będą zachwyceni
tutejszą kuchnią. Zaskoczeni będą ci, którzy zamawiając
gulasz, otrzymają pikantną zupę. Podobnie zresztą będzie
z leczo – wszyscy znają ten przepis, a jednak w każdym
z węgierskich domów serwuje się to danie trochę inaczej.
Zapach papryki, cebuli i pomidorów snuje się pomiędzy
budynkami mieszkalnymi, szczególnie na obrzeżach miasta
lub kilka przecznic od turystycznych tras.

W PODRÓŻ

S

Langosz, czyli węgierski placek

W zupie rybnej posmakujecie karpia łowionego bezpośrednio z Dunaju,
a marcepany od firmy Szamos warto kupić nawet jako suwenir z pobytu.
Niezapomniane wrażenia kulinarne czekają na odwiedzających
restauracje Onyx (przy placu Vörösmartyego), która szczyci się
dwiema gwiazdkami Michelin, i Vásárcsarnok (w hali targowej, blisko
mostu Szabadság). Warto też zgubić się pomiędzy budynkami
w 5. i 6. dzielnicy. W tutejszych lokalach skosztujecie najlepszego
tokaju lub domowego wina.

SZTUKA – GRATKA RÓWNIEŻ DLA
NAJMŁODSZYCH
Na południe od śródmieścia, przy rzece,
powstało wyjątkowe miejsce – Centrum
Kulturalne. Tutaj znajdą coś dla siebie
miłośnicy współczesnej architektury oraz
teatru. W Pałacu Sztuk często rozbrzmiewa
polska muzyka, organizuje się też warsztaty
i pokazy instrumentów dla dzieci. W mieszczącym się tuż obok Teatrze Narodowym
(Nemzeti Színház) obejrzeć można angielskojęzyczny hit: „The Complete Works of
William Shakespeare (Abridged)”, w którym
w zaledwie dwie godziny zobaczycie prawie
wszystkie utwory Szekspira.

Ogród Zoologiczny i Botaniczny Fuveszkert

TAJEMNICZE MIEJSCA – MNIEJ ZNANE OBLICZE MIASTA
Budapeszt skrywa wiele miejsc, o których rzadko wspominają autorzy
przewodników. Co ciekawe, wiele z nich znajduje się w centrum miasta
i służy mieszkańcom na co dzień. Do biblioteki Szabó Ervin, blisko placu
Kálvina, gości przyciąga nie tylko imponujący księgozbiór, lecz także sam
budynek – w całości odrestaurowany neobarokowy pałac z 1889 roku.
To miejsce po prostu trzeba zobaczyć. Jeśli nie odbywa się właśnie zwiedzanie z przewodnikiem, wystarczy się zarejestrować (za darmo) i wspiąć
się na czwarte piętro, by obejrzeć przepiękne, imponujące wnętrza.
Przez długie lata nikt nie wiedział o istnieniu tajnego szpitala w Zamku
Królewskim. Góra, na której postawiono budowlę, skrywa jaskinie,
znane i wykorzystywane już w średniowieczu. Po 1939 roku część ścian
wzmocniono, by stworzyły schron przed atakami bombowymi. W grotach
wydzielono pokój i korytarz. Podczas wojny jako pielęgniarki pracowały
tu prawdziwe hrabianki! Szpital pełnił swoją funkcję do 1956 roku.

Pałac Sztuk

Na koniec atrakcja bliska polskim sercom.
W środku (dosłownie) Góry Gellérta,
w jaskini, wybudowano kaplicę z polskimi relikwiami. Sziklatemplom należy
do paulinów (którzy z Węgier dotarli
do Częstochowy). W czasie II wojny
światowej wielu Polaków znalazło tutaj
schronienie. Po wojnie jamę zamurowano, jednak obecnie jest ponownie
udostępniana zwiedzającym.

Budapeszt ma dużo do zaoferowania dzieciom, jeśli chodzi
o scenę i teatr lalek (bábszínház). Niemal codziennie w niewielkich teatrzykach wystawiane są przedstawienia dla najmłodszych – maluchy siedzą na poduszkach, obok rodziców, i śmieją
się w głos, śledząc losy ulubionych postaci oraz marionetkowe
realizacje „Czarodziejskiego fletu” Mozarta.

SUPER PROMO INTERNATIONAL
Od 9 grudnia 2018 roku można skorzystać z nowej oferty PKP Intercity na połączenia międzynarodowe
– Super Promo International obejmującej połączenia dzienne pomiędzy Polską a Węgrami, Austrią, Czechami
i Słowacją, a także na nocne między naszym krajem a Węgrami, Czechami i Słowacją. Dzięki niej do Budapesztu
ze stolicy Polski dojedziesz już od 19 euro, wybierając przejazd w pociągu z miejscami do siedzenia w drugiej klasie.
Dowiedz się więcej na intercity.pl!
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ZOO – SŁOŃ I ORNAMENTY Z CERAMIKI
W stolicy Węgier działa kilka ogrodów zoologicznych.
W opinii wielu osób najciekawsze jest klasyczne zoo
w parku Városliget. W tym przypadku jednak klasyczne
z pewnością nie znaczy nudne. Miejsce to przyciąga
bowiem nie tylko miłośników zwierząt, lecz także pasjonatów roślin i architektury. Gdy dziecko będzie obserwowało
słonia jedzącego banany, tata może podziwiać nietypową
wschodnią konstrukcję słoniarni, a mama zachwyci się
bajecznymi ornamentami tego budynku, pochodzącymi
ze słynnej węgierskiej wytwórni porcelany Zsolnay.
Jeśli fascynuje was egzotyczna fauna i pragniecie niebanalnych wrażeń, wybierzcie się do galerii Campona i kupcie
bilety na zwiedzanie znajdującego się tam Tropicarium.
Tutaj zjecie kolację przy basenie zamieszkiwanym przez
rekiny (karmione są w każdy czwartek o godzinie 15!),
dowiecie się też więcej o życiu w morskich głębinach.

BUDAPESZT
Wybierz się na zwiedzanie i kulinarną ucztę do Budapesztu pociągiem PKP Intercity. Codziennie proponujemy dwa
połączenia z Warszawy – przedpołudniowe oraz nocne, które kursuje także z Krakowa. Dodatkowo umożliwiamy
podróż pociągiem dziennym z Katowic. Na pasażerów w pociągu nocnym czekają wygodne miejsca siedzące,
miejsca do leżenia (kuszety) oraz wagony sypialne, dzięki którym będziesz mógł cieszyć się stolicą Węgier już
od samego rana. Dowiedz się więcej na intercity.pl!

kwiecień 2019
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TŁUMACZYŁA: KATALIN TELLIS
ILUSTRACJE: OLENA DIACZENKO

A Tropicarium kitűnő
választás a kis- és nagy
természetkedvelőknek!

WĘGIERSKI
MAGYAR

Tropicarium to wspaniała
propozycja dla małych i dużych
miłośników natury!

JĘZYK W PODRÓŻY
UTAZÓK NYELVE

W PODRÓŻ

Budapeszt jest piękny
przez cały rok, ale
szczególnie urzeka późną
wiosną i latem.

Mam ochotę na tort Dobosa!

Ile kosztuje całodniowy
pobyt w łaźni Gellérta?
Poproszę zupę rybną i leczo
– podobno to prawdziwe rarytasy.

Elnézést, hogyan
juthatok el a
Hősök terére?

Halászlevet és
lecsót kérek – azt
mondják, ezek
fenségesek.

Przepraszam, jak dojść
do placu Bohaterów?

A város látképe a
Várból lélegzetelállító,
különösen
naplementekor és
éjszaka.
Widok na miasto ze Wzgórza
Zamkowego zapiera dech
w piersiach, zwłaszcza po zachodzie
słońca i nocą!
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Mennyibe kerül a
napijegy a Gellért
fürdőben?

Reggeli kocogás
a Margit-szigeten
– ilyen a tökéletes
napkezdet.

A Keleti pályaudvar
(korábban Központi
pályaudvar) bámulatos
műemlék és a város
legnagyobb vasútállomása.
Budapest Keleti – dawny
Dworzec Centralny – to wspaniały
zabytek i największa stacja
kolejowa w mieście.

W RELACJE

Budapest egész
évben gyönyörű,
de különösen
tavasszal és nyáron
lenyűgöző.

Dobos-tortát
szeretnék enni!

Lengyel, magyar két
jó barát!
Polak, Węgier – dwa bratanki!

Poranny jogging na Wyspie
Małgorzaty to doskonały
początek dnia.

kwiecień 2019
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Muzeum znajdujące się pod płytą krakowskiego
Rynku Głównego to pozycja obowiązkowa
na liście miejsc do zobaczenia. Starannie
przemyślana i świetnie przygotowana ekspozycja
zachwyca zwiedzających.
TEKST: Magdalena Sprenger, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
ZDJĘCIA: własność Muzeum Krakowa

Zanurzyć się

W PODRÓŻ

w przeszłość
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Rynek Podziemny jest oddziałem
Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa. Stworzony tu rezerwat
archeologiczny zajmuje powierzchnię niemal 4 tys. m2. Powstanie
placówki poprzedziły rozległe badania
archeologiczne związane z wymianą
nawierzchni. Rozpoczęły się latem
2005 roku i trwały pięć lat. Pozwoliły na zebranie zabytków i informacji
o ponadtysiącletniej historii grodu
Kraka. Warto wiedzieć, że w XII wieku
istniała tutaj osada stanowiąca element ośrodka wczesnomiejskiego, która
spłonęła w czasie najazdu Mongołów.
W połowie XIII wieku wytyczono rynek,
odtąd będący centrum miasta.

Sukiennice w Krakowie

NOWOCZEŚNIE O HISTORII
Ekspozycja nosi nazwę „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach
Rynku Głównego”. Można skorzystać z jednej z trzech
dostępnych tras. Na ich przemierzenie warto zarezerwować sobie co najmniej dwie godziny. Schodząc do podziemi, zwiedzający przekraczają ekran
z pary wodnej i niczym za pomocą magii przenoszą
się do średniowiecznego Krakowa. Multimedialne
widowisko pozwala bez trudu wczuć się w atmosferę
dawnego rynku. Zewsząd słychać gwar targu, stukot
końskich kopyt, nawoływania przekupek i handlarzy, a także odgłosy pożaru. Wędrując szklanymi
pochylniami i kładkami, poznajemy wystawę, na którą
składa się w sumie 700 zabytków archeologicznych,
600 rekonstrukcji 3D, 13 filmów, 80 ekranów, 100 głośników oraz 30 projektorów.

UKRYTE SKARBY
Podziemia są mroczne i tajemnicze, ale wszystkie
wymagające tego elementy są odpowiednio
oświetlone. Zobaczymy tu m.in. oryginalne bruki
z widocznymi koleinami po kołach wozów, pozostałości wodociągów doprowadzających wodę do trzech
miejskich studni, historyczną wagę czy inscenizację
ukazującą pożar przedmiejskiej osady. Z łatwością
prześledzimy codzienne życie dawnych mieszkańców Krakowa. Jego świadectwem są prezentowane
na wystawie gliniane figurki, monety, ozdoby, buty,
kości do gry, narzędzia i przybory higieniczne. Przedstawiono także związki miasta z innymi ośrodkami
kulturalnymi i handlowymi. Wypełniony pakunkami
drewniany wóz ilustruje sposób, w jaki transportowano
towary, a interaktywne ekrany pozwalają zrozumieć
ówczesny system miar i wag.

kwiecień 2019
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Atrakcją dla maluchów jest wydzielona przestrzeń
z drewnianymi narzędziami, klockami, grami oraz
dwoma interaktywnymi ekranami. Największe uznanie
wzbudza jednak mechaniczny teatrzyk kukiełkowy,
przybliżający dzieciom legendę o Kraku.
WŚRÓD KUPIECKICH KRAMÓW
Wyłożony szklaną kładką korytarz prowadzi nas do pozostałości dawnych Kramów Bogatych. Były to murowane,
podpiwniczone pomieszczenia, w których sprzedawano
luksusowe towary. Wyburzono je dopiero w XIX wieku
w związku z przebudową Sukiennic. Dalej ciągną się
pozostałości Kramów Bolesławowych, wybudowanych
z nakazu Bolesława Wstydliwego. Twórcom ekspozycji
udało się stworzyć niesamowity klimat. Zwiedzającym
towarzyszą odgłosy średniowiecznej ulicy, dochodzący
z warsztatów hałas i okrzyki zachęcające do kupna rozmaitych produktów. W gablotach i na ekranach można
podziwiać autentyczne wyroby cechów rzemieślniczych.

Drewniane chaty dawnego Krakowa

*

WSKAZÓWKI
PRAKTYCZNE
Muzeum ma długie godziny otwarcia
(w sezonie przez większość dni jest czynne
od 10.00 do 22.00) i działa przez siedem
dni w tygodniu. Funkcjonują wszelkie
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
oraz rodzin z małymi dziećmi, bez problemu
można więc zwiedzać je z wózkiem. Wizytę
warto zaplanować z wyprzedzeniem
i zarezerwować bilety online na konkretny
termin. Chętnych jest naprawdę wielu
i w sezonie zdarzają się długie kolejki do kasy.

Średniowieczny wóz kupiecki wypakowany towarami
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TWARZE Z PRZESZŁOŚCI
Niezwykle interesująca jest ekspozycja
prezentująca wyniki badań na XI-wiecznym cmentarzysku odkrytym przy kościele
Mariackim. Odtworzono niektóre obrzędy
związane z pochówkami. Zgromadzono
tu także kości noszące ślady przemocy
czy inwazyjnych zabiegów medycznych,
takich jak trepanacja czaszki. Z ekranów
spoglądają zrekonstruowane twarze zmarłych, można również obejrzeć znalezione
przy nich przedmioty codziennego użytku,
medaliki i ozdoby. Ostatni etap zwiedzania
to kilka niedużych sal kinowych wyświetlających filmy związane z ważnymi wydarzeniami z historii miasta. Ze ścian spogląda
na nas poczet władców Polski, co jakiś czas
strojących miny do zwiedzających.

KRAKÓW
Do stolicy Małopolski, na wycieczkę
po podziemiach Rynku Głównego, wygodnie
dojedziesz pociągami PKP Intercity z każdej
części kraju. Docierają tu zarówno ekonomiczne
składy kategorii TLK i IC, jak i ekspresy kategorii
EIC oraz EIP (obsługiwane popularnymi
pociągami Pendolino). Znajdź dogodne
połączenie na intercity.pl!

Każde
życie
jest
ważne
TEKST: Katarzyna Chromińska
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JAK POMÓC?
Działalność ośrodka Jerzy dla Jeży można
wesprzeć, kupując dobrej jakości karmę
dla kotów i kociąt, przesyłając gazety i papierowe
ręczniki, które służą do wyścielania kojców,
bądź przekazując darowiznę na rzecz fundacji.
Na stronie jerzydlajezy.com dostępne są także
plakaty edukacyjne. Materiały wystarczy pobrać,
wydrukować, a następnie zawiesić w przedszkolu,
szkole czy w pracy.

Wejdź na stronę:
jerzydlajezy.com

*

CIEKAWOSTKA

JAK POMÓC?
Azyl dla Królików potrzebuje
pomocy w zakresie zapewnienia
domów tymczasowych i stałych
dla podopiecznych, transportu
na terenie Torunia i innych regionów
Polski, promowania idei adopcji,
a także opieki nad zwierzętami.
Fundacji można przekazać również
suszone zioła i dobrej jakości siano,
podkłady higieniczne, drewniany
żwirek oraz ręczniki i koce.

2
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AZYL DLA KRÓLIKÓW
Wolontariusze z toruńskiej fundacji pomagają zwierzętom od 2007 roku. Na początku ich aktywność ograniczała się do publikowania ogłoszeń adopcyjnych
w internecie. Dzięki wsparciu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu udało im się stworzyć pierwszy
w Polsce azyl dla porzuconych uszatych czworonogów.
Jak podkreślają założycielki Azylu dla Królików, problemy bezdomności oraz niehumanitarnego traktowania tych ssaków sprawiły, że zajęły się interwencjami
nie tylko w pseudohodowlach, lecz także w sklepach
zoologicznych czy minizoo na terenie całej Polski.
Bardzo ważnym elementem działalności jest propagowanie wiedzy o królikach, na temat których funkcjonuje
wiele szkodliwych stereotypów.

W RELACJE

Wbrew obiegowej opinii jeże
nie jedzą jabłek. Ich głównym
źródłem pożywienia są m.in.
ślimaki, dżdżownice i owady,
ale można je także karmić dobrej
jakości karmą dla kotów i kociąt.

FOT. FUNDACJA AZYL DLA KRÓLIKÓW

W Kłodzku na Dolnym Śląsku jeże odzyskują
sprawność, którą często tracą w wyniku
działań człowieka. Poznańscy wolontariusze
uczą, że najważniejsze to patrzeć sercem,
a w Toruniu swój bezpieczny azyl znalazły
króliki. Akcje fundacji podnoszą na duchu
i motywują, a ich podopiecznym można pomóc
w naprawdę łatwy sposób.

JERZY DLA JEŻY
Ośrodek Rehabilitacji Jeży w Kłodzku
powstał 20 sierpnia 2010 roku. Założycielem tego niezwykłego miejsca jest
Jerzy Gara, emerytowany nauczyciel i miłośnik przyrody. Wraz z lekarzem weterynarii Katarzyną Ptak leczy
słabe, często ranne osobniki, a także
opiekuje się młodymi, które nie przetrwałyby na wolności. Dla fundacji niezwykle
istotny okazał się 2016 rok. Wówczas
udało jej się sfinansować budowę nowych
wybiegów z domkami. Dzięki temu
kilkudziesięciu podopiecznych powraca
do zdrowia w komfortowych warunkach.
Pan Jerzy chętnie dzieli się swoją wiedzą
na spotkaniach w przedszkolach i szkołach
w województwie dolnośląskim. Towarzyszą
mu także jeże, ale – jak zaznacza z uśmiechem ich opiekun – oczywiście tylko
te najodważniejsze.

FOT. FUNDACJA ALBATROS
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Wejdź na stronę:
azyl.torun.pl
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Wejdź na stronę:
animalrescuepoland.wordpress.com

*

CIEKAWOSTKA
Animal Rescue Polska prowadzi
spotkania dla dzieci i młodzieży,
podczas których uczy, jak udzielić
pomocy zwierzętom w potrzebie.

*

CIEKAWOSTKA

JA PACZE SERCEM
Fundacja z Poznania powstała z myślą o kotach niewidomych i niedowidzących. Wolontariuszki pragną właściwie
tylko jednego – aby ich podopieczni stali się widzialni
dla ludzi. Najczęściej znajdują ich na ulicy, ale zabierają również ze schronisk, w których – ze względów
bezpieczeństwa – przebywają nierzadko całodobowo
w klatkach. Dla zwierząt z niepełnosprawnością szukają
z powodzeniem domów tymczasowych i stałych. Starania
działaczek zostały docenione. W 2016 roku otrzymały
nagrodę „Kociarza Roku”, a rok później wyróżnienie
– „Sercem dla Zwierząt”. Przekonują, że ślepaczki,
jak same określają koty będące pod ich opieką,
świetnie sobie radzą i zasługują, podobnie jak zdrowe
czworonogi, na odpowiedzialny i kochający dom.

Wejdź na stronę:
japaczesercem.pl

Joanna Piotrowska-Wojczak z fundacji
Ja Pacze Sercem pomaga również kotom
z Ukrainy, które w wyniku konfliktu
zbrojnego stały się niepełnosprawne
i straciły swój dom. Od 2015 roku ocaliła
życie ponad 80 zwierzętom.

JAK POMÓC?

FUNDACJA ALBATROS
Organizacja zajmuje się przede wszystkim leczeniem i ochroną dzikich zwierząt.
Jej siedziba znajduje się w Bukwałdzie,
małej wsi w województwie warmińsko-mazurskim. W Ośrodku Rehabilitacji
Ptaków Dzikich co roku przywraca się
zdrowie i sprawność kilkuset skrzydlatym
podopiecznym. Większość z nich powraca
na wolność, jeśli jednak nie jest to możliwe,
pierzaści pacjenci znajdują dom w Ptasiej
Akademii – części edukacyjnej ośrodka.
Ptasia Straż – kolejna inicjatywa Fundacji
Albatros – to grupa przeszkolonych
i wyposażonych w specjalistyczny
sprzęt wolontariuszy, którzy prowadzą
interwencje, udzielając pomocy rannym
i chorym ptakom na ternie Olsztyna
i powiatu olsztyńskiego. Pod koniec
tego roku Fundacja zaprasza na kolejną,
IV międzynarodową konferencję
SYMBIOSIS na temat działalności
ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce.
Wejdź na stronę:
falbatros.pl

Fundację Ja Pacze Sercem można wesprzeć
na wiele sposobów. Adopcja kota, zostanie domem
tymczasowym, zorganizowanie zbiórki rzeczowej,
przekazanie darowizny czy kupno „Ślepaczkowego
kalendarza” to tylko niektóre z możliwych
form pomocy.
W RELACJE

Fundację Albatros można wesprzeć,
przekazując darowiznę finansową
lub rzeczową, adoptując wirtualnie
jednego z ptasich podopiecznych
lub zostając wolontariuszem.
Istnieje też możliwość przekazania
1% podatku dla Fundacji
Albatros (KRS 0000263522).

FOT. FUNDACJA ALBATROS

W PODRÓŻ

JAK POMÓC?
Fundacja Animal Rescue Polska
najbardziej potrzebuje wsparcia
finansowego – posłuży ono
do zakupu specjalistycznego sprzętu,
m.in. klatek kennelowych czy kamer
do rejestrowania interwencji.
Przydadzą się również latarki czołowe,
karma dla kotów i psów oraz inne
niezbędne akcesoria – głównie
lateksowe rękawiczki, obroże
przeciwpchelne oraz ochraniacze
na buty.

4

JAK POMÓC?
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5
FOT. FUNDACJA ANIMAL RESCUE POLSKA

ANIMAL RESCUE POLSKA
Fundacja działa głównie w dwóch obszarach. Pierwszym jest ochrona zwierząt, przeprowadzanie interwencji w przypadkach znęcania się nad nimi oraz
przeciwdziałanie kociej i psiej bezdomności. Drugi cel
stanowi udzielanie wsparcia policji, straży pożarnej
i pogotowiu w sytuacjach kryzysowych, np. podczas
wypadków drogowych lub w przypadku problemów
z wejściem do domu, w którym przebywa agresywny
pies. Za realizację tego zadania odpowiada Służba
Ochrony i Ratownictwa Zwierząt, czyli formacja utworzona przez Animal Rescue Polska, działająca głównie
na terenie powiatu piaseczyńskiego, siedem dni w tygodniu, przez całą dobę.

FOT. FUNDACJA JA PACZE SERCEM
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życia

Siedzę na szczycie góry i patrzę.
Widzę najpierw morze zieleni,
a potem bezmiar błękitu.
Za moimi plecami zachodzące
słońce, a przede mną horyzont
ciemniejącego nieba.
TEKST I ZDJĘCIA: Joanna Nowak, somosdos.pl
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PODOBNI MIMO RÓŻNIC
Jadąc przez świat, poznawałyśmy różne kultury i religie. Modliłyśmy się do Matki Ziemi, chodziłyśmy ubrane
w hidżab do meczetu, medytowałyśmy w buddyjskim
klasztorze czy uczestniczyłyśmy w kolorowych fiestach
na cześć chrześcijańskich świętych. Droga i doświadczenie uczyły nas, że bez względu na kolor skóry
czy wyznanie w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy
jednakowi: tak samo chcemy żyć szczęśliwie, kochać
z wzajemnością, patrzeć, jak rosną dzieci i wnuki.
Tak samo cierpimy, gdy nas ktoś skrzywdzi.

KU POZNANIU SAMEGO SIEBIE
Droga to nauka nie tylko świata, lecz
także nas samych. Kilometry przemierzane każdego dnia to oprócz
nieustannej radości, zwątpienie, ból,
strach i ogromne zmęczenie. Bycie
pełnoetatową mamą z niewielkim
budżetem, a także kucharką, przewodnikiem, organizatorką, nauczycielką i blogerką jednocześnie wysysa
ze mnie siły i bywa bardzo męczące.
Codziennie wieczorem kładę się do
łóżka i – wstyd się przyznać – zasypiam przed moją córeczką. Każdego
dnia rano wstaję równie wcześnie,
by ze śpiącą u boku Gają napisać
kolejną opowieść o spotkanych
po drodze ludziach, którą podzielę się
z czytelnikami. Poznaję granice mojego
zmęczenia i odporności psychicznej.
RÓŻNE OBLICZA DRUGIEGO CZŁOWIEKA
Na naszej drodze spotyka nas bowiem
nie tylko dobro. Czasem zdarzają się
złe przygody. Dwa razy zostałyśmy
okradzione, wielokrotnie z uśmiechem
na ustach nas oszukano. Trzy razy otarłyśmy się o śmierć, choć nie była ona
podszyta żadną podróżniczą sensacją
– ot, zwykłe wypadki komunikacyjne,
które równie dobrze mogłyby się nam
zdarzyć w Polsce.
Staramy się jednak nie kusić losu.
Podróżujemy uważnie, kierując się
zdrowym rozsądkiem. Po zmroku zostajemy w domu, nie wchodzimy w rejony
zakazane, słuchamy rad miejscowych,
którzy starają się nas chronić najlepiej,
jak potrafią.

DROGA DO LUDZI
Uśmiecham się. Ot, nasze zwykłe niezwykłe życie. Zwyczajne – bo przecież
każde dziecko uczestniczy w codziennej domowej krzątaninie, podpatruje
dorosłych, uczy się nowych umiejętności. Wyjątkowe – bo od pięciu lat
robimy to w podróży, ale nie od zabytku
do zabytku, a od człowieka do człowieka. Ludzie interesowali mnie zawsze.
Ich prawdziwe życie i zwyczaje. Nie to,
kwiecień 2019

W RELACJE

W PODRÓŻ

W
podróży

Gdzieś w dole pojawiają się pierwsze
światła. Rodziny siadają do kolacji.
Ostatni raz omiatam wzrokiem
świat i wąską ścieżką schodzę w dół
do przysiółka Buong Lupa, czyli kilku
przycupniętych w niewielkiej odległości
od siebie bambusowych domków schowanych w górach wyspy Mindoro.
Na spotkanie wybiega moja sześcioletnia córeczka. – Mamo! Łowiliśmy z Kuya
Rheggie ryby i polowaliśmy na rzeczne
krewetki! Zaprowadziliśmy też bawoły
do spania! – podekscytowana krzyczy
z daleka. – Zaraz będzie kolacja.
Nanay zrobiła kwiat bananowca
w kokosie – dodaje.

co odgrywają dla turystów za mniejszą czy większą
opłatą, ale to, co się dzieje za drzwiami ich domów,
kiedy ściągają maski. Gdy więc ruszyłam w świat
z moją wówczas niespełna dwuletnią córeczką, wiedziałam, że nasza droga będzie prowadziła od osoby
do osoby.
Tak też się stało. Od samego początku podróżowałyśmy niespiesznie, przemieszczając się najtańszymi
środkami transportu, do dyspozycji mając budżet
dzienny w wysokości zaledwie 23 zł na osobę.
W ciągu trzech lat przejechałyśmy w ten sposób
Amerykę Łacińską od Boliwii do granicy Stanów
Zjednoczonych, a od dwóch lat podróżujemy po Azji.
Nocujemy u miejscowych rodzin, zatrzymując się
na tak długo, jak podpowiada nam serce. Czasem są
to trzy dni, czasem trzy tygodnie lub dłużej. Zaprzyjaźniamy się z ludźmi, stajemy się częścią społeczności i zaczynamy żyć jak oni. Tym samym poznajemy
zwyczaje i kulturę miejsca, do którego dotarłyśmy.
Gdy więc zamieszkałyśmy w indonezyjskiej wiosce,
gdzie gotowano nad ogniskiem, razem z rodziną
chodziłyśmy do dżungli po drewno. Kiedy przyjęli nas
pod swój dach meksykańscy Indianie Huichol, wraz
z kobietami robiłyśmy bransoletki z koralików i tortille.
Wreszcie, kiedy trafiłyśmy do plemienia Mangyan
na filipińskiej wyspie Mindoro, z Mangyankami wykopywałyśmy bulwy manioku na obiad.
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POMOCNA DŁOŃ
Wielokrotnie zadawałam sobie pytanie, czy zmieniłabym coś w naszym sposobie podróżowania,
gdybym posiadała większą sumę pieniędzy. Zawsze
dochodziłam do wniosku, że nie, ponieważ takie
poznawanie świata jest mi zdecydowanie bliższe
niż zorganizowane wycieczki. Dalej mieszkałabym
z lokalnymi rodzinami, tyle że miałabym większą moc
pomagania. Teraz robię to na małą skalę. Tu dokupię
lustro, tam tarkę czy deskę do krojenia, zastępując prowizorkę prawdziwym przedmiotem. Czasem
udaje mi się pomóc na większą skalę. Ostatnio dzięki
wsparciu finansowemu czytelników bloga, udało się
uruchomić przydomowy sklepik, który był marzeniem pewnej samotnej matki z Mindoro, a obecnie
budujemy chatkę dla 92-letniego staruszka, który
dotychczas mieszkał w zawalonym szałasie. Wierzę,
że dobro raz uczynione niesie się po świecie zgodnie
z „efektem motyla”.
W naszej podróży nie lubię dwóch rzeczy. Pierwsza
to dźwiganie ciężarów. Jesteśmy dwie, a plecak
jeden. Znajdują się w nim: rzeczy na każdą pogodę,
odpowiednie buty, śpiwory, ciężki laptop, stos książek mojej córeczki do nauki czytania i pisania oraz
szereg „bardzo potrzebnych drobiazgów”. W efekcie
22 kilogramy bagażu już dawno przestałam nosić
na plecach, tylko ciągnę je za sobą wzorem babć
z targu na niewielkiej dwukółce.

Somos Dos to zapis
codzienności Asi i Gai.
Niedługo powstanie
o nich pełnometrażowy
dokument. Aby
obejrzeć jego zwiastun,
zrób zdjęcie kodu QR!

Druga rzecz, której nie znoszę równie mocno,
to pożegnania. Gaja i ja mamy łatwość tworzenia
więzów. Wchodzimy w nową rzeczywistość, zdobywamy zaufanie, zakorzeniamy się i niepostrzeżenie
stajemy się częścią rodziny. Rozstania często łamią
nam serca. Jak bowiem wyobrazić sobie, że naszych
przyjaciół widzimy po raz ostatni? W przypadku
młodych osób wciąż można utrzymywać kontakt przy
pomocy mediów społecznościowych. Ale jeśli to starsze pokolenie albo tradycyjne, gdzie telefon komórkowy jest wciąż ekstrawagancją, pożegnania są jeszcze
trudniejsze.

Z UFNOŚCIĄ W NIEZNANE
Czego nauczyła mnie ta podróż? Na pewno spokoju
i ufności, ale też nieprzywiązywania się do planów.
Szybko odkryłam, że cokolwiek zamierzę, i tak nie mogę
tego zrealizować. Życie pisze swój scenariusz i z całą
stanowczością przedkłada go nad mój. Jedyną radą
jest więc podążać za tym, co niesie los, improwizować,
uważnie szukać najlepszych na dany moment rozwiązań i – nie martwiąc się nadmiernie o przyszłość, której
tak czy inaczej nie znamy – cieszyć się chwilą.
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Uniwersalny
język Universal
language
Una Thorleifsdottir pierwszy
raz odwiedziła Kielce
w 2018 roku. Zasiadła
wówczas na widowni
Plebiscytu o Dziką
Różę. W tym roku sama
wystawiła sztukę w Teatrze
Żeromskiego.
ROZMAWIAŁA: Ewa Guzek
TŁUMACZYŁA: Małgo Dzierugo

W PODRÓŻ

Una Thorleifsdottir visited
Kielce for the first time
in 2018. She sat in the
audience of the Contest
for Wild Rose. This year,
she staged a play at the
Żeromski Theatre.
INTERVIEW: Ewa Guzek
TRANSLATE: Małgo Dzierugo

Una Thorleifsdottir to islandzka reżyserka młodego pokolenia. Ukończyła
Royal Holloway, University of London
w 2004 roku. Jest adiunktem
na Wydziale Sztuk Scenicznych w Iceland Academy of the Arts i członkiem
zarządu Islandzkiego Stowarzyszenia
Reżyserów.

Una Thorleifsdottir graduated
from the Royal Holloway,
University of London in 2004.
She is an assistant professor
in the Department of Performing
Arts at the Iceland Academy of the
Arts, as well as a board member in the
Icelandic Association of Directors.

32

POCHODZISZ Z ISLANDII. W WASZYM KRĘGU
KULTUROWYM RÓWNOŚĆ JEST MOCNO
ZAKORZENIONA, CECHUJE WAS SZACUNEK
DLA GODNOŚCI I PRZESTRZENI OSOBISTEJ,
KTÓRY U NAS MOŻE BYĆ ODCZYTYWANY
JAKO ZAMKNIĘCIE SIĘ NA INNYCH.
JAK TY POSTRZEGASZ POLSKĘ I POLAKÓW?
Zawsze trudno mi uogólniać, kiedy mówię
o kraju lub narodzie, ponieważ ludzie
są na ogół bardzo różni nawet w ramach
jednego społeczeństwa. Ci, których spotkałam w Kielcach, są otwarci, przyjaźni
i gościnni. Podoba mi się polski humor
i skłonność do dyskusji. W moim odczuciu
Polacy są bardzo podobni do innych europejskich nacji pod różnymi względami socjoekonomicznymi. Jeśli mówimy konkretnie
o Islandii i Polsce, myślę, że bardzo trudno
je porównać. Historia tych dwóch krajów
jest bardzo odmienna, co wpływa na ich
kulturę i politykę.
JĘZYK KSZTAŁTUJE OBRAZ ŚWIATA.
W ISLANDII WIDAĆ DBAŁOŚĆ O NIEGO.
UMIECIE CZYTAĆ WASZE SAGI NARODOWE
W PIERWOTNYM BRZMIENIU, CO DLA
WIĘKSZOŚCI EUROPEJCZYKÓW JEST
PRAKTYCZNIE NIEMOŻLIWE. UNIKACIE
TEŻ WSZELKIEGO RODZAJU ZAPOŻYCZEŃ.
LITERATURA TO JEDNO Z DÓBR
NARODOWYCH, A PRODUKCJA KSIĄŻEK
JEST TU NAJWYŻSZA NA ŚWIECIE
W PRZELICZENIU NA JEDNEGO
MIESZKAŃCA. CZY ZANURZENIE W ŚWIECIE
KSIĄG, STARYCH BAŚNI I ELFÓW WPŁYNĘŁO
NA TWOJE POSTRZEGANIE ŚWIATA?
Zawsze pochłaniałam wiele książek jako
dziecko i nastolatka, a teraz jako dorosły
człowiek też chętnie po nie sięgam.
Czytanie uważam za medytację, sposób
na zdobycie wiedzy oraz wgląd w świat
idei, uczuć i doświadczeń, które niekoniecznie są moje. Sięgam po każdą lekturę,
lekturę wpadającą w moje ręce, niezależnie
od tego, czy to książki dla dzieci autorstwa Astrid Lindgren, bardzo popularnej
w Skandynawii szwedzkiej autorki, pozycje
dla nastolatków czy dzieła autorstwa
pisarzy, takich jak Milan Kundera, Gabriel
García Márquez czy Halldór Laxness.
Wszystkie ukształtowały moją osobowość.
Oczywiście historie elfów są zakorzenione
w naszej kulturze, ale nie powiedziałabym,
że szczególnie wpłynęły na moje postrzeganie świata. Wpłynęły na nie krajobraz
Islandii, podróżowanie po niej oraz bliskość
dzikiej i dziewiczej przyrody.
kwiecień 2019

EN

EN → YOU ARE FROM ICELAND. IN YOUR CULTURAL
CIRCLE, EQUALITY IS FIRMLY ROOTED, YOU RESPECT
THE DIGNITY AND “SPACE” OF OTHER PEOPLE, WHICH
IN OUR SLAVIC CULTURAL CIRCLE CAN BE READ ALMOST
AS STIFFNESS (WHICH IT IS ACTUALLY NOT). HOW DO YOU
PERCEIVE POLAND AND POLES? TO WHAT EXTENT,
IN YOUR OPINION, IS OUR SOCIETY EQUAL?
I always find it hard to generalize about a nation or its
people, as they are generally as different as they are
many. In my experience here in Kielce the people I have met
have been open, friendly and welcoming. I like the humor
and the discussions. I find Polish society at the outset to be
a lot like other European societies – it bears the same
hallmarks of economics and big corporations. If we talk
specifically about Iceland and Poland I think it is very hard
to compare them. The history of these two countries is
so different and that influences culture and politics.
IT IS SAID THAT LANGUAGE FORMS THE IMAGE OF THE
WORLD. IN ICELAND, LANGUAGE IS REALLY PRECIOUS.
YOU ARE ABLE TO READ YOUR NATIONAL SAGAS
IN THE ORIGINAL, WHICH IS ALMOST IMPOSSIBLE
IN MOST EUROPEAN NATIONS. YOU AVOID ALL KINDS
OF BORROWINGS. LITERATURE IS ONE OF YOUR NATIONAL
COMMODITIES, AND THE PRODUCTION OF BOOKS IN
ICELAND IS THE HIGHEST IN THE WORLD PER CAPITA.
DID IMMERSION IN THE WORLD OF BOOKS, OLD
FAIRYTALES AND ELVES AFFECT YOU, YOUR PERCEPTION
OF THE WORLD?
As a child and a teenager, and now as an adult I read
a lot. I find reading to be a form of meditation, a way
to gain knowledge and insight into a world of ideas,
feelings and experiences that are not necessarily mine.
I read everything I can lay my hands on, whether it was
children’s books by Astrid Lindgren, a Swedish author very
popular in Scandinavia, or books for teenager, or books
by as diverse authors as Milan Kundera, Gabriel Garcia
Marques and Halldór Laxness and they have all shaped
me as a person. Of course the stories of elves are rooted in
our culture but I would not say that they specifically affected my perception of the world. I would rather say that the
landscape of Iceland, travelling around it and the proximity
to its wilderness and unspoiled nature has affected
my perception of the world.

W KULTURĘ

WYWIAD Z UNĄ THORLEIFSDOTTIR INTERVIEW WITH UNA THORLEIFSDOTTIR

WHAT IS THE THEATER PLAY YOU ARE DIRECTING ABOUT?
WHAT ELEMENTS OF THE STAGE ARTS WILL YOU USE?
In Khemiri's play „Almost equal to” we meet people that
in some way or another are all dealing with a force bigger
than themselves. A force that influences their ideas about
who they are and what they are worth. This force is the
economy, or capitalism, or the system depending on what
you want to call it. These are stories of what we consider
to be happiness, of how we value ourselves compared to others, of how we can fight or try to change our
position or place within the system.
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OPOWIEDZ PROSZĘ, O CZYM JEST
REŻYSEROWANY PRZEZ CIEBIE SPEKTAKL?
JAKIE ELEMENTY SZTUKI SCENICZNEJ BĘDĄ
PRZEZ CIEBIE WYKORZYSTANE?
U Khmiriego, którego tekst „Almost Equal To”
przenoszę na deski kieleckiego teatru, spotykamy
bohaterów, którzy w różny sposób stykają się
z siłą większą niż oni sami. Wpływa ona na ich
wyobrażenia o tym, kim są i jaka jest ich wartość.
Ta siła to gospodarka czy też kapitalizm albo
system – w zależności od tego, jak ją nazwiemy.
Spektakl to rozważania o tym, co uważamy
za szczęście, jak oceniamy siebie w porównaniu
z innymi, jak możemy walczyć lub próbować zmienić nasze miejsce w systemie. Moje zadanie polega na sprostaniu oczekiwaniom odbiorców, którzy
mają ochotę miło spędzić wieczór w teatrze,
ale jednocześnie na skierowaniu pytań zadawanych w sztuce również do publiczności. Razem
z trupą eksplorujemy barierę między wielkim widowiskiem a pewną formą realizmu. Interesuje mnie
umiejętność tworzenia rzeczywistości scenicznej
tylko i wyłącznie za pomocą gry. W mojej inscenizacji staram się odzwierciedlać wzloty i upadki
systemu, bawić, jednocześnie poruszając.
JAK PRACOWAŁO CI SIĘ W KIELECKIM
TEATRZE? JAK OCENIASZ ZESPÓŁ?

W PODRÓŻ

Naprawdę podobała mi się praca tutaj
– w innym środowisku niż to, do którego jestem
przyzwyczajona. Stanowiło to zarówno wyzwanie, jak i źródło inspiracji. Myślę, że zespół Teatru
Żeromskiego jest bardzo dobry, kreatywny,
pracowity i utalentowany.
W SZTUCE PORUSZANA JEST KWESTIA
ROLI, JAKĄ ODGRYWA PIENIĄDZ WE
WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. CZY WEDŁUG
CIEBIE JESTEŚMY ZNIEWOLENI PRZEZ
KONSUMPCJONIZM?
Sądzę, że łatwo wpaść w pułapkę nadmiernego przywiązywania wagi do zdobywania
dóbr materialnych i koncentrowania się
na brakach oraz myślenia, że jedynym sposobem na wypełnienie tej pustki jest kupowanie
kolejnych przedmiotów. Pewne elementy
kapitalizmu i konsumpcjonizmu utożsamiają
nabywanie rzeczy ze szczęściem, za którym
pogoń staje się poszukiwaniem tej idealnej
sukienki lub najnowszego modelu samochodu.
W ten sposób zostaje się zniewolonym. Porównuje się stan posiadania czy wygląd, szacując
swoją wartość na podstawie tego, ile pieniędzy
się zarabia lub na co można sobie pozwolić,
zamiast tego, jakie ma się cechy osobowości.
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My approach to the play is to explore audience expectations towards an entertaining night at the theatre,
as well as reflecting the questions embedded within
the play out towards the audience. We explore the line
between grand spectacle and some form of realism.
As I am very interested in the art of the actor, the ability
to create theatrical realities with nothing other than
the actor herself as a weapon. With my staging I try
to reflect the highs and lows of the system, entertain
as well as being dramatic.
HOW DID THE WORK IN KIELCE THEATER GO?
HOW DO YOU EVALUATE THE THEATER TROUPE?
I really liked working at the theatre – it was both
challenging and inspiring to be working in a different
environment from what I am used to. I think the ensemble of actors at the Teatr Żeromskiego is very good,
they are creative, hardworking and talented.
THE ROLE OF MONEY IN THE WORLD IS ONE OF THE
ISSUES MENTIONED IN THE PLAY. IN YOUR OPINION,
ARE WE ENSLAVED BY THE BY CONSUMERISM IN THE
MODERN WORLD?
I think it is very easy to become enslaved by consumerism and the idea that we are lacking in some way
and that the only way to fill the void is to buy things.
There are elements within capitalism and consumerism
that equate buying and owning things with happiness.
And then the pursuit of happiness becomes a pursuit

MÓWI SIĘ, ŻE SZTUKA TO UNIWERSALNY JĘZYK, KTÓRY
ROZUMIEJĄ WSZYSCY. REŻYSERUJĄC SPEKTAKL
W POLSCE, PRACUJESZ NA TŁUMACZENIU. JAK DZIAŁA
SIĘ NA TEKŚCIE W JĘZYKU, KTÓREGO SIĘ NIE ZNA?
Teatr to forma sztuki wizualnej, w której – moim zdaniem – ruch, tekst, muzyka, światła i dekoracje tworzą
razem świat sceniczny. W tym sensie jest ona uniwersalna. Znaczenie dzieła polega nie tylko na słowach,
lecz także na ruchu ciała na scenie i jego interakcji
z innymi elementami wizualnymi. Zanim przyjechałam
do Kielc, dogłębnie przestudiowałam tekst, czytając
go po szwedzku i po islandzku. Dlatego moje podejście
do pracy było takie samo jak zawsze. Próbowałam stworzyć atrakcyjny świat na scenie, taki, który stawia wyzwania
i zadaje pytania. Uogólniając – ludzka komunikacja ma
dwa równoważne wymiary: werbalny i niewerbalny. Sama
nie mówię płynnie po polsku, dlatego kładłam większy
nacisk na ekspresję emocjonalną bohaterów, ich świat
wewnętrzny i uczucia niż na same słowa.
JAK OCENIASZ POLSKI TEATR? CZY JEST COŚ,
CO SZCZEGÓLNIE CIĘ ZASKOCZYŁO?
Jest on wysokiej jakości, bardzo inspirujący, a czasem
również trudny. Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak
dużą rolę odgrywa w polskiej kulturze i jej narracji.
Odkryłam, że tutejsza publiczność jest otwarta na
występy, które w Islandii byłyby uznane za artystycznie
wymagające, ale myślę, iż ma to związek z długą historią
teatru w waszym kraju.
kwiecień 2019

ART IS BELIEVED TO BE “A UNIVERSAL
LANGUAGE”. DIRECTING A
PERFORMANCE IN POLAND, YOU WORK
WITH A TRANSLATION. HOW DO YOU
WORK WITH THE TEXT IN A LANGUAGE
YOU DO NOT KNOW?
Theatre is a visual art form, in my
opinion, where movement, text, music,
lights and staging come together
to create a whole, a world that is
presented on the stage. In that sense
it is universal. The meaning of the work
of art does not just lie in the words but
also in the movements of the bodies
on stage and their interaction with
other visual elements. I knew the text
of the play very well before I came to
Kielce having read it both in Swedish
and Icelandic. Therefore my approach
to the work was the same as always
– trying to create an enticing world
on the stage that challenges and
questions. In general our communication is as much physical as it is verbal,
and as I do not speak or understand
that much in Polish, the emphasis was
maybe more on emotional expression,
the inner world and feelings of the
characters, than on the words themselves.

W KULTURĘ

for that perfect dress or that perfect
car. In that way one becomes enslaved.
We measure ourselves against others
based on what they own, how they look
and what kind of car they drive. Our
worth then is determined by how much
money we make or what we can afford
to buy, instead of what qualities be
possess as human beings.

HOW DO YOU ESTIMATE POLISH
THEATER? IS THERE SOMETHING THAT
PARTICULARLY SURPRISED YOU?
The Polish theatre I have seen has been
of high quality, very inspiring and sometimes challenging. What surprised me
the most is how big role theatre seems
to have in Polish culture and cultural
debate. I have also found the Polish
audience to be open to performances
that in Iceland would be considered
artistically challenging, but I also think
that has to do with the long history
of theatre within the Polish culture.
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POCIĄG
do filmu

WIOSNA
Kwiecień to także cieszyńskie Kino na Granicy/Hranici – odbywające się pod koniec
miesiąca święto kinematografii z Polski,
Czech, Słowacji i Węgier, podczas którego
widzowie obejrzą przeszło 100 filmów.
Od samego początku celem festiwalu jest
wzajemne promowanie kina środkowoeuropejskiego w polskim i czeskim Cieszynie.
Symbolika bezgranicznej siły oddziaływania
X muzy jest tutaj widoczna jak na dłoni!

Jest wiele sposobów na podróżowanie: można
zwiedzać zamki nad Loarą, odkrywać najlepsze
restauracje albo wyruszyć w trasę za swoim
ulubionym zespołem muzycznym. Można też
podążać śladem filmowych festiwali, bo to świetna
rozrywka nie tylko dla zdeklarowanych kinomanów.
Zobaczysz tam wiele premier czy filmów, które być
może nigdy nie trafią do szerokiej dystrybucji.

FOT. WOJCIECH WANDZEL

Kino na Granicy

3

3
1

3

3

3
4

2

KWIECIEŃ
1

Wiosna Filmów w Warszawie
i innych miastach

MAJ
2 O
 FF Camera w Krakowie
3 Docs Against Gravity w Warszawie, Gdyni,
Bydgoszczy, Wrocławiu i Lublinie

MAJ/CZERWIEC
4 Krakowski Festiwal Filmowy w Krakowie

W KULTURĘ
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FOT. MAT. PRASOWE OFF CAMERA

PRAWDZIWA WIOSNA FILMÓW
Prawdziwa wiosna wybucha w kwietniu,
kiedy na warszawski Żoliborz zaprasza
festiwal Wiosna Filmów, czyli przegląd
produkcji z całego świata, docenionych
w czasie najważniejszych światowych
wydarzeń. Oprócz świetnego repertuaru,
widzów co roku przyciągają także bardzo
atrakcyjne ceny biletów (12 zł). Po zakończeniu edycji warszawskiej festiwal zawsze
rusza w Polskę, by w prawie 30 kinach
w całym kraju zaprezentować rewelacyjne
pozycje programu.

Maj to miesiąc zamieniający Kraków w stolicę
filmu. Zacznijmy od Międzynarodowego Festiwalu Kina
Niezależnego OFF Camera, który już od ponad dekady
przyciąga miłośników niszowych produkcji z Polski
i ze świata. W środowisku szeroko chwali się organizację
imprezy. Z kolei odbywający się pod koniec miesiąca
Krakowski Festiwal Filmowy należy do najstarszych wydarzeń w Europie poświęconych dokumentom, animacjom
oraz krótkim fabułom. Przez lata zdobył renomę i jako
jedyny w kraju znalazł się w prestiżowej grupie festiwali
kwalifikujących do Oscara w kategorii pełnometrażowych
dokumentów.

TEKST: Natalia Mitunewicz, autorka bloga www.skrawkikina.com
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Jeśli marzy ci się jednak oglądanie filmów nad samym
morzem, w lipcu masz do wyboru dwie propozycje: Festiwal
Filmów Skandynawskich w Darłowie i Sopot Film Festival.
Letnia stolica Polski prezentuje najnowsze i najwybitniejsze
światowe produkcje oraz klasykę X muzy. Nie ma lepszego
miejsca na pokazywanie kina naszych północnych sąsiadów niż Darłowo. Ten festiwal tworzą prawdziwi pasjonaci,
już od prawie 20 lat przybliżający widzom skandynawską
kinematografię.
Pod koniec wakacji kierunek dla wszystkich kinomanów jest
tylko jeden – Wrocław i Nowe Horyzonty. Co przyciąga tam
setki widzów? Wizjonerzy kina, bezkompromisowi artyści
idący – wbrew panującym modom – obraną przez siebie
drogą, by opowiadać o najważniejszych problemach swoim
niepowtarzalnym językiem.

6

JESIEŃ

JESIEŃ. WSZYSTKIE STANY KINA
Prawdziwym festiwalowym rajem jest jesień. Wtedy można
właściwie nie wychodzić z kina. Na największą ucztę
zaprasza Warszawski Festiwal Filmowy. Coraz popularniejsze staje się też święto amerykańskiego kina we Wrocławiu
– American Film Festival, uznany ostatnio przez zagraniczne media za jedną z imprez wartych obserwacji.
W poszukiwaniu alternatywnych wrażeń warto udać się
bardziej na północ, by odwiedzić Toruń i Olsztyn. W jednym z najstarszych polskich miast odbywa się Tofifest, czyli
festiwal frapujących seansów filmowych, długich rozmów,
nawiązywania kontaktów i nieszablonowej edukacji. Z kolei
stolica Warmii zaprasza na WAMA Film Festival – imprezę
promującą wielokulturowość.

8

5

9
7
12

10
11

CZERWIEC
5 Młodzi i Film w Koszalinie

LIPIEC/SIERPIEŃ
10 Dwa Brzegi w Kazimierzu

LIPIEC

nad Wisłą

6 Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie

7 T ransatlantyk w Łodzi
8 Sopot Film Festival
9 Festiwal ANIMATOR
w Poznaniu

Sopot Film Festival

Warszawski Festiwal Filmowy

SIERPIEŃ
11 Letnia Akademia Filmowa

W deszczowy listopadowy czas w Toruniu odbywa się
Camerimage. Ten jedyny na świecie festiwal poświęcony sztuce operatorskiej co roku przyciąga największych
twórców kina. Fanów mniejszych imprez zaprasza Świdnicki
Festiwal Filmowy, a stąd przy okazji można wybrać się
na wycieczkę do Zamku Książ. Wielbiciele dokumentów
świetnie odnajdą się na OFF Cinema w Poznaniu, a dla
miłośników kina europejskiego świetną ofertę ma Cinergia
w Łodzi. Można też wrócić do Krakowa i obejrzeć krótkie
formy zwane shortami na festiwalu Etiuda & Anima albo
wpaść na kilka dni do Warszawy i zupełnie za darmo
poznać najlepsze krótkie propozycje z całego świata
– co roku serwuje je nam CINEMAFORUM.

14

w Zwierzyńcu

18

12 Nowe Horyzonty

20

we Wrocławiu

16

15
19

13

Jeśli jednak wolisz kameralne imprezy
z wręcz domową atmosferą, wybierz się
na Dolny Śląsk na Hommage à Kieślowski
w Sokołowsku. Przegląd filmów tego
jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów organizują jego rodzina, przyjaciele
i miłośnicy twórczości.

WRZESIEŃ
13 Hommage à Kieślowski
w Sokołowsku

14 Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni

W KULTURĘ

LATO. NOWE HORYZONTY KINA
Lato dobrze jest rozpocząć nad morzem i pomiędzy spacerami po plaży a opalaniem warto wybrać się do pobliskiego
Koszalina, gdzie odbywa się festiwal „Młodzi i Film” – prawdziwe święto młodego polskiego kina. Jeśli chcesz poznać
wschodzące gwiazdy naszej rodzimej kinematografii, powinieneś obrać ten kierunek. To najstarszy krajowy przegląd,
podczas którego można zobaczyć same debiuty.

FOT. BARTEK TRZESZKOWSKI

LATO

PAŹDZIERNIK
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 arszawski Festiwal Filmowy
W
 FF Cinema w Poznaniu
O
American Film Festival we Wrocławiu
WAMA Film Festival w Olsztynie
Kamera Akcja w Łodzi
Tofifest w Toruniu

kwiecień 2019

CINEMAFORUM
FOT. PRZEMYSŁAW SKRZYDŁO, CINEMAFORUM

Z końcem lata możemy wrócić nad morze,
by zażyć porządnej dawki polskiego kina,
którą zapewnia Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni. Przegląd już po raz
44. serwuje gorące krajowe premiery,
a pośród nich zarówno wyczekiwane filmy
mistrzów, jak i zaskakujące debiuty młodych
twórców. Kto chce wiedzieć, co piszczy
w krajowej kinematografii, musi udać się
nad Bałtyk.
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ZIMA

21

ZIMA. OGRZEJ SIĘ W KINIE
Nie ma lepszego miejsca na przetrwanie
zimy niż przytulne, ciepłe kino. Poznań
zaprasza na Festiwal Filmów Młodego
Widza Ale Kino! Warszawa to z kolei
wyjątkowo gorące tematy dokumentów
zebranych w Watch Docs, który skupia
się na prawach człowieka. Grudzień
to także dobry moment, by wybrać się
w końcu na wschód, do Białegostoku,
i wziąć udział w przeglądzie filmów
krótkometrażowych o wdzięcznej nazwie
ŻUBROFFKA.

27

30
26

28

27

22
25

LISTOPAD
21 C
 amerimage w Toruniu
22 Świdnicki Festiwal Filmowy
w Świdnicy

23 Festiwal 5 Smaków w Warszawie
24 Cinemaforum w Warszawie
25 Etiuda & Anima w Krakowie
26 Cinergia w Łodzi

FOT. NATALIA ZDZIEBCZYŃSKA
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LISTOPAD/GRUDZIEŃ
27 SPLAT! Film Festival w Lublinie
i Warszawie

GRUDZIEŃ
28 Międzynarodowy Festiwal
Filmowy Watch Docs.
Prawa człowieka w filmie
w Warszawie

29 Ż UBROFFKA w Białymstoku
30 Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza Ale
Kino! w Poznaniu

Cinergia to także liczne wydarzenia
towarzyszące — w 2018 roku był
to m.in. koncert Nigela Kennedy'ego
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Przez wielu krytyków muzycznych uznawany za wybitnego wirtuoza jazzowych skrzypiec. Od 2012 roku związany
z prestiżową oficyną wydawniczą
ACT. Laureat nagrody niemieckiego
przemysłu muzycznego Echo Jazz oraz
wielu konkursów i plebiscytów. Pomimo
młodego wieku został już wyróżniony
Złotym Krzyżem Zasługi.
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Zrób zdjęcie
kodu,
by posłuchać
playlisty
w Spotify

Z końcem marca 2019 roku ukazała się jego kolejna
płyta zatytułowana „Sacrum Profanum”, nagrana
z nowym, polskim zespołem – Adam Bałdych Quartet.
W najbliższych miesiącach będą odbywać się koncerty
promujące ten album w Polsce oraz za granicą.
Na „Sacrum Profanum” piękno ponadczasowej muzyki
sakralnej spotyka się z ekspresyjnym charakterem
wykonującego ją kwartetu. To muzyka duszy i umysłu,
niejednoznaczna i mistyczna, otwierająca nowy etap
artystycznej drogi Bałdycha.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PAT METHENY – LAST TRAIN HOME
KARI SAL – BROS
MILES DAVIS – SO WHAT?
ERIK SATIE – GYMNOPEDIE NR 1
BRAD MEHLDAU – SONG-SONG
ADAM BAŁDYCH & HELGE LIEN TRIO – LOVE
GRETCHEN PARLATO – HOLDING BACK THE YEARS
JIM BEARD – TRIP
MATT CORBY – BROTHER
FAHREN – WSPINAM SIĘ NA SZCZYT

SŁUCHAJ PLAYLISTY ADAMA BAŁDYCHA W SPOTIFY.
Posłuż się linkiem bit.ly/wpodroz lub wyszukaj profil W Podróż.

FOT. MAT. PRAS.

Adam
Bałdych

KRAFTWERK

W KATOWICACH
Stukot kół pociągów jadących po szynach fascynuje również muzyków!
Tworząc słynny utwór „Trans-Europe Express”, zespół Kraftwerk
inspirował się m.in. torami kolejowymi oplatającymi nasz kontynent.
Oprócz legendy elektroniki na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice
usłyszymy takie gwiazdy, jak Skepta, Apparat, GusGus, Rhye, Jazzanova,
oraz wiele innych.

W PODRÓŻ

Z

ale jej elementy przejęły i wykorzystują do dziś także pop
i hip-hop. Oprócz wiecznie aktualnej twórczości Ralfa
Hüttera i jego kolegów na terenie dawnej kopalni w Katowicach usłyszymy także najbardziej intrygujące i najświeższe dźwięki z całego świata. – Chociaż koncentrujemy się
na brzmieniach niemal nieobecnych w mediach, to udaje
się nam z roku na rok zainteresować coraz liczniejszą
publiczność z Polski i zagranicy. Tegoroczna edycja festiwalu
nie będzie wyjątkiem – zapowiada jeden z organizatorów
Adam Godziek z More Music Agency.
Tauron Nowa Muzyka Katowice słynie z różnorodności i program 14. edycji imprezy podtrzymuje tę tradycję. Zaproszeni
artyści łączą niecodzienne, czasem awangardowe pomysły
z umiejętnością dotarcia do wielotysięcznej publiczności. Wśród nich są m.in. nazywany królem sceny grime
Skepta, wyjątkowi twórcy elektronicznego popu – Apparat
oraz GusGus, czarujący falsetem Rhye, gwiazdy nu jazzu
z Jazzanova i wielu innych artystów. Wszyscy wystąpią
w sercu Śląska, fascynującego regionu łączącego wiele
zabytków ery industrialnej z przepięknymi terenami zielonymi.
MUZYCZNE PRZESTRZENIE
Festiwal wystartował w 2006 roku w Katowicach z inicjatywy grupy przyjaciół związanych z klubem Hipnoza.
Pierwsza edycja imprezy miała miejsce w nieczynnym szybie kopalni Wilson, dwie następne odbyły się
w Cieszynie. Kolejne zostały zorganizowane na terenie

Zbliżająca się 14. edycja festiwalu
obfituje w koncerty wyjątkowych gwiazd.
Niemieccy artyści z Kraftwerk to autorzy
muzycznej wizji przyszłości, która stała
się naszą teraźniejszością. Legendarny
Kraftwerk zasłynął m.in. takimi przebojami, jak „Das Model”, „The Robots”,
„Tour de France”, „Computer Love”.
Od zawsze fascynowała ich nowoczesna
technologia i współczesna cywilizacja.
Poświęcali już nagrania autostradom
(album „Autobahn”), energii atomowej
(„Radioaktivität”), a także szybkim
pociągom przemierzającym Europę
(„Trans-Europe Express”). Ich występy
łączą wyjątkową muzykę, futurystyczne
wizualizacje i robotyczny performance.
Nie bez powodu mówi się, że koncerty
zespołu to multimedialne dzieła sztuki.

Bilety na festiwal są wciąż do nabycia
na stronie festiwalnowamuzyka.pl.

nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego
„Katowice“, a w latach 2012–2013
w katowickiej Dolinie Trzech Stawów.
Od 2014 roku przestrzeń festiwalu to katowicka Strefa Kultury – wyjątkowe miejsce
powstałe na zrewitalizowanych gruntach
KWK „Katowice“ w dzielnicy Bogucice.
Obecna lokalizacja imprezy zachwyca
nowoczesnym układem urbanistycznym i futurystycznymi siedzibami
Muzeum Śląskiego oraz Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.
Tuż obok stoi także intrygująca bryła
Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Strefa Kultury jest wizytówką miasta.
Szeroki wachlarz brzmień prezentowanych
w czasie Tauron Nowa Muzyka Katowice
w połączeniu z przytulną atmosferą tworzy wydarzenie jedyne w swoim rodzaju.
Impreza jest rozpoznawana i doceniana
także poza granicami Polski. Aż trzy razy
otrzymywała nagrodę dla najlepszego
małego festiwalu w Europie!
Między 20 a 22 czerwca 2019 roku katowicka Strefa Kultury ponownie zabrzmi
doskonałym dźwiękiem. Wybierz się tam
z nami pociągiem!

Zespół z Düsseldorfu bezpośrednio wpłynął
na takich muzyków, jak David Bowie, New
Order, Depeche Mode czy Daft Punk.
Twórczość Kraftwerk położyła podwaliny
pod współczesną muzykę elektroniczną,
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WIEDZIEĆ
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Wizjonerzy przyszłości:

KATOWICE
Na Tauron Nowa Muzyka Katowice wygodnie
dojedziesz pociągami PKP Intercity, zarówno
ekonomicznymi składami, jak i ekspresami.
Znajdź dogodne połączenie na intercity.pl!

kwiecień 2019
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8. Festiwal
Wschody

XXVI
Bydgoski
Festiwal
Operowy

Dobry dźwięk, mądre słowo i ciekawa ekspresja
– tym wyróżniają się Wschody. To jedyny festiwal
w Polsce, który kładzie nacisk na piosenki artystyczne
powstałe po 2000 roku. Organizatorzy stworzyli
„Nową klasykę”, czyli listę polskich utworów z ostatnich kilkunastu lat, których teksty i muzyka wyznaczają nowe, niebanalne trendy w sztuce. Uczestnicy
zaprezentują wybrane melodie z listy i kompozycje
autorskie. W Lublinie usłyszymy zespół Mikromusic
z przedpremierowym materiałem, a także połowę
duetu Ballady i Romanse – Barbarę Wrońską, która
wydała solowy album „Dom z ognia”.

Tegoroczna edycja festiwalu przypada w Roku
Stanisława Moniuszki, stąd wybór premiery, upamiętniającej 200. rocznicę urodzin kompozytora. Bydgoskie
święto muzyki klasycznej zainauguruje wykonanie
„Strasznego dworu” w reżyserii Natalii Babińskiej,
pod muzycznym kierownictwem Piotra Wajraka.
Widzowie wysłuchają także zamienionej w operę sztuki
Tennessee Williamsa „Tramwaj zwany pożądaniem”,
a zespół Opery Śląskiej zaprezentuje Szekspirowski
dramat „Romeo i Julia”.

12–14 kwietnia 2019 roku
Lublin
wschodyfestiwal.pl

W PODRÓŻ

Koncert
organowy
we Lwowie
Katedra Łacińska we Lwowie wypełni się dźwiękami
barokowych arcydzieł w wykonaniu wybitnego
polskiego organisty prof. Wiktora Łyjaka. Wraz
z Lwowską Orkiestrą Kameralną „Akademia” artysta wykona utwory Georga Friedricha Händla
oraz Franza Josepha Haydna. Specjalnie
na majowy koncert ożyją małe organy wykonane
w XIX wieku przez lwowskiego organmistrza
Jana Śliwińskiego, a odrestaurowane na jesieni
2018 roku ze środków Instytutu POLONIKA. Odwiedzający tego dnia Lwów będą mogli wysłuchać
koncertu dwukrotnie – w samo południe oraz
wieczorem, o godzinie 20.00.
3 maja 2019 roku
Lwów
polonika.pl
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kwietniowe
wydarzenia

27 kwietnia – 12 maja 2019 roku
Bydgoszcz
opera.bydgoszcz.pl

reklama

kwietniowe
premiery
„Praziomek”
reż. Chris Butler
Nowa animacja twórców hitu „Koralina i tajemnicze drzwi”.
Sir Lionel Frost to pogromca mitów i nieustraszony łowca
potworów. Pewnego dnia otrzymuje tajemniczy list z zaproszeniem do Ameryki Północnej. Tam właśnie, w dzikich ostępach,
skrywa się mityczny stwór, znany jako Wielka Stopa. Co czeka
sir Lionela po przybyciu na miejsce? Kto tak naprawdę jest
nadawcą wiadomości? I czy z prawdziwym potworem można
się… zaprzyjaźnić? W polskiej wersji filmu tytułowy bohater mówi
głosem Piotra Adamczyka.

„Floryda”
Lauren Groff
Floryda – kraina wiecznego lata, kryształowo czystej
wody, białego piasku i słońca. W swoich opowiadaniach
Lauren Groff zabiera nas jednak w jej mroczne zakątki.
Opisywane przez nią postaci zmagają się z nieokiełznaną
naturą, samotnością i własnymi lękami. Dwie małe siostry
niespodziewanie zostają same na plaży. Inna bohaterka
mierzy się z atakiem żywiołu. Matka musi przetrwać
na odludziu z dwójką małych dzieci. Książki wydawnictwa
Pauza to gwarancja wysokiej jakości, oryginalnego stylu
i porywających historii.

Wydawnictwo Pauza

reklama

W PODRÓŻ

Dystrybucja: Monolith Films

„Schyłek dnia”
reż. László Nemes
Reżyser nagrodzonego Oscarem „Syna Szawła” po trzech
latach powraca z nowym obrazem. „Schyłek dnia”
to poruszająca opowieść o tym, że nic nie trwa wiecznie.
Akcja toczy się u progu XX wieku. Główna bohaterka,
młodziutka Irisz, oprowadza widzów po Budapeszcie,
oglądając eleganckie witryny sklepów i pełne przepychu
wnętrza pałaców oraz zaglądając w wąskie zaułki i uliczki,
skrywające mroczne sekrety. A wszystko to w sugestywnej
aurze apokalipsy, atmosferze narastającego niepokoju
i nadchodzącej nieuchronnie rewolty.

Dystrybucja: Gutek Film
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Naturalny
wybór
Mikrodom

FOT. REDUKT MARCIN JARYSZ

W PODRÓŻ

INTUICJA W ARCHITEKTURZE
Istnieje pewien czynnik, sprawiający, że czujemy się przyjemnie, spacerując wąskimi uliczkami wśród kamiennych
domów w śródziemnomorskim miasteczku, a jednocześnie
jesteśmy przytłoczeni betonowymi gmachami będącymi
pozostałością po poprzednim ustroju politycznym.
Wystarczy w drodze do pracy zatrzymać się na kilka minut,
by poczuć, jak bardzo oddziałuje na nas architektura.
Prawdopodobnie ta sama siła sprawia, że coraz częściej
chcemy zamieszkać w ciepłym domu na łonie natury
zamiast w wielkopłytowym blokowisku lub stworzyć
przytulny klimat, otaczając się roślinami i naturalnymi
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materiałami w duchu hygge. Takie poczucie harmonii
towarzyszy mieszkańcom domów wybudowanych
z naturalnych materiałów, które dają wrażenie spójności
i wielowymiarowego połączenia z ekosystemem. Tymi
aspektami codziennego funkcjonowania zajmuje się
tzw. psychologia przestrzeni – nowy nurt łączący architekturę z rzeczywistymi, głębokimi potrzebami ludzi.
NIE TYLKO ARCHITEKTURA
Przestrzeń, szczególnie miejska, nie zawsze zaspokaja
wszystkie potrzeby użytkowników i może niekorzystnie
wpływać na ich samopoczucie. W ciągu ostatnich lat
dużo się zmieniło. Nowo powstające budynki i osiedla
projektowane są zupełnie inaczej niż kilkanaście lat temu.
Projektanci i urbaniści coraz częściej stosują podejście planowania skoncentrowanego na użytkowniku
(ang. human-centered design) czy metody myślenia innowacyjnego (ang. design thinking). Z jednej strony wynika
to z ich dążenia do kreowania bardziej zrównoważonych
i nieobciążających środowiska obiektów, które są idealnie
skrojone do potrzeb mieszkalnych społeczeństwa. Z drugiej
wpływa na to wzrost świadomości ekologicznej inwestorów, nowe przepisy prawne, a przede wszystkim dynamicznie rosnący rynek, zmuszający do wyróżnienia swojej oferty.
Budownictwo naturalne wpisuje się również w szerszy
i bardzo popularny trend zdrowego stylu życia, odpowiedzialnej konsumpcji, ruchu zero waste i minimalizmu.
W krajach Europy Zachodniej te założenia stosowane
są znacznie częściej, według bardziej wymagających
dyrektyw i na większą skalę. Powstają tam całe osiedla
budowane w duchu odpowiedzialności ekologicznej.
Podlondyński BedZED (ang. Beddington Zero Energy
Development) to reprezentatywny przykład osiedla
przyjaznego środowisku oraz neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Równie

CZY NADCHODZI REWOLUCJA W ARCHITEKTURZE?
W architekturze zachodzi zmiana, której przykładem jest
między innymi dynamiczny rozwój budownictwa naturalnego, wykorzystującego takie materiały, jak słoma, glina,
konopie i drewno. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
w Polsce powstało kilkaset domów w technologii strawbale,
czyli wykorzystującej sprasowane kostki słomy do izolacji
termicznej. Coraz większą popularność zyskują również
mikrodomy (z ang. tiny house), które powstają w odpowiedzi na zupełnie nowe potrzeby mieszkaniowe odbiorców.
Zamiast stawiania dużych budynków, często wiążących
się z zaciągnięciem kredytu na wiele lat, inwestorzy coraz
częściej decydują się na mieszkania o powierzchni użytkowej wynoszącej 20–25 m2. Taką konstrukcję, w razie zmiany
miejsca zamieszkania, można bardzo łatwo przewieźć
w inną lokalizację. Mikrodom jest bowiem od początku
zaprojektowany jako budynek mobilny. Przykład tiny house
pokazuje, że tak niewielka powierzchnia, gdzie kluczowe
znaczenie ma optymalne wykorzystanie przestrzeni,

*

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ!

Ten i inne tematy będziemy poruszać
w czasie Festiwalu Naturalnego Budowania.
To jedyne tego typu wydarzenie w Polsce,
podczas którego doświadczeni specjaliści z Polski i Europy przybliżą korzyści
budownictwa naturalnego wszystkim zainteresowanym. W czasie wydarzenia będzie
można zdobyć ciekawą wiedzę, nawiązać
kontakty, spróbować sił w pracy z naturalnymi materiałami i poznać ofertę firm
działających w branży.
Festiwal już 18 i 19 maja w Łodzi,
w budynku Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Łudzkiego. Organizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Budownictwa Naturalnego.

kwiecień 2019

FOT. TOM CHANCE

Osiedle BedZED

Osiedle LILAC

jest w stanie zaspokoić wymagania
2–3 osobowej rodziny. Idealnie odpowiada na dynamicznie wzrastającą
potrzebę mobilności. Mikrodomy są
też bardziej dostępne finansowo
niż domy konwencjonalne.
Rozwiązania stosowane dziś w niszowym jeszcze budownictwie naturalnym
w przyszłości prawdopodobnie staną
się jedną ze standardowych opcji
wyboru. Już teraz podczas budowy
wymarzonego domu możemy czerpać
z tych przykładów i podejmować
bardziej odpowiedzialne decyzje,
nastawione na zdrowie mieszkańców
i dobro przyszłych pokoleń.

W BIZNES

TEKST: Marian Smiatek

popularnym przykładem jest stworzone z drewna i słomy
osiedle LILAC (ang. Low Impact Living Affordable Community) na przedmieściach Leeds. Te projekty są dowodami
na to, że podejście do planowania i budowy bezpośrednio
przekłada się na relacje z otoczeniem, komfort i zdrowie
mieszkańców, natomiast nie zawsze na obniżenie śladu
ekologicznego, ponieważ na jego tworzenie wpływają
codziennie dokonywane wybory.
Odpowiednio zaprojektowana przestrzeń nie jest więc lekiem
na wszystkie dolegliwości ery antropocenu, ale z pewnością
odgrywa ważną rolę, dokładając cegiełkę w postaci zrównoważonych, długoterminowych rozwiązań. Sposób, w jaki
projektujemy, budujemy i mieszkamy, jest bez wątpienia
jedną z najważniejszych części tej zmiany.

FOT. LILAC.COOP

Architektura wpływa na cały wachlarz ludzkich zachowań: sposób,
w jaki odpoczywamy, jemy czy nawiązujemy relacje społeczne.
Jednocześnie badania pokazują negatywny wpływ stosowania
wysokoprzetworzonych materiałów budowlanych, oddziałujących
na środowisko zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Współcześnie
coraz popularniejszy staje się trend ekobudownictwa.
Na czym on polega?

ŁÓDŹ
Na Festiwal Naturalnego Budowania do Łodzi
dojedziesz m.in. nowoczesnymi elektrycznymi
zespołami trakcyjnymi FLIRT3 i PesaDART, które
– podobnie jak naturalne domy – zostały stworzone
i są wykorzystywane z dbałością o środowisko.
Znajdź dogodne połączenie na intercity.pl!
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Fair
Trade
W jaki sposób wybór produktów
oznaczonych odpowiednim logo może
wpływać na wzrost świadomości
ekologicznej i ekonomicznej w krajach
rozwijających się? Czym jest Fair Trade
i jak pomaga lokalnym producentom
w krajach globalnego Południa?

W PODRÓŻ

TEKST: Paweł Hałabuda

*

FAIR TRADE
VS
FAIRTRADE

Towary pochodzące ze sprawiedliwego
handlu oznaczone są certyfikatem
Fairtrade, którego nie należy
mylić z Fair Trade, będącym nazwą
porozumienia producentów
i eksporterów. Nad systemem
certyfikatów czuwa Fairtrade
International – organizacja, która dąży
do ujednolicenia oznaczeń. Innymi
znakami tego typu są m.in. Naturland
Fair, Fair for Life oraz EcoCert Fair Trade.
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Fair Trade (z ang. sprawiedliwy handel) to porozumienie
producentów i eksporterów, którzy w trosce o środowisko
naturalne i lokalne społeczności krajów rozwijających się
oferują lepsze warunki handlowe swoim dostawcom. Dzięki
odpowiednim umowom producenci z Ameryki Łacińskiej
i Południowej, Afryki, Azji, Karaibów i Oceanii zyskują dostęp
do międzynarodowego rynku na uczciwych zasadach.
Wybierając produkty certyfikowane logo Fairtrade,
zachodni konsumenci wpływają na poprawę warunków
pracy na plantacjach i uprawach w krajach rozwijających
się. Trzeba mieć bowiem świadomość, że ludzie bywają
tam wykorzystywani, pracując ponad normy godzinowe
bez adekwatnego wynagrodzenia. Co więcej, zatrudnia
się również nieletnich, odbierając im tym samym szansę
na dostęp do edukacji. Zdarza się też tak, że ani plantatorzy, ani indywidualni rolnicy nie znają wartości swoich
zbiorów i sprzedają towar po zaniżonych cenach. Takiej
sytuacji ma zapobiegać właśnie sprawiedliwy handel.
Pieniądze ze sprzedaży certyfikowanych produktów
inwestowane są w nowoczesne metody upraw, edukację czy podstawową infrastrukturę, taką jak budynki
komunalne, drogi i mosty. Fair Trade oznacza też troskę
o środowisko, ponieważ certyfikowane produkty muszą
spełniać określone wymogi ekologiczne.

SOLIDARNA WYMIANA HANDLOWA
Idea sprawiedliwego handlu pojawiła się już w latach
40. i 50. XX wieku wśród stowarzyszeń kościelnych i pozarządowych pomagających mieszkańcom krajów rozwijających się. W zamian za dotacje rozdawały one pochodzące
z tych państw rękodzieło.
Już dekadę później, w latach 60., Organizacja Narodów
Zjednoczonych zwołała konferencję na temat handlu
i rozwoju, aby ograniczać zapędy korporacji i międzynarodowego biznesu, skupionych na maksymalizowaniu
przychodów za cenę wyzysku lokalnych społeczności
i środowiska naturalnego.
W tym czasie popularne stało się hasło „Handel,
nie pomoc” (z ang. Trade, not Aid), które podkreślało, że rozwój krajów Południa powinien opierać się
na sprawiedliwym handlu i inwestycjach, a nie darowiznach, jak miało to miejsce wcześniej. Tego rodzaju
działania wspierają mieszkańców krajów rozwijających
się w budowaniu gospodarki, która docelowo nie będzie
potrzebowała zewnętrznego wsparcia.
Na bazie tych poglądów już od lat 70. i 80. zaczęły
powstawać stowarzyszenia Fair Trade, które sprowadzały
produkty pochodzące ze sprawiedliwej wymiany.
PRODUKTY FAIR TRADE: GDZIE JE ZNALEŹĆ?
Sprawiedliwy handel można wspierać, wybierając produkty
z odpowiednim oznaczeniem. Najczęściej są to artykuły
spożywcze, takie jak kawa, kakao, wino, cukier, świeże owoce
i czekolada, oraz rękodzieło, kwiaty czy nawet złoto.
Produkty spożywcze z odpowiednim certyfikatem
znajdziemy w dużych sieciach handlowych czy w sklepach internetowych. Stacjonarnie możemy szukać
ich np. w Lidlu, gdzie na półkach znajdziemy słodycze
z certyfikatem UTZ – programu wspierającego zrównoważoną produkcję kakao, kawy i herbaty. Wśród witryn
online są zarówno sklepy specjalistyczne, np. sprzedające wyłącznie kawę (np. Coffee Hunter), jak i serwisy
oferujące szerszą gamę produktów z logo Fairtrade
(np. Etno Bazar, Fair Trend, Bio Planet).
ORGANIZACJE PROMUJĄCE SPRAWIEDLIWY HANDEL
NA ŚWIECIE
Na całym świecie działa kilka międzynarodowych organizacji, które łącznie zrzeszają setki podmiotów uczestniczących w sprawiedliwej wymianie handlowej. Funkcjonują
one pod zbiorczym skrótem ATO (ang. alternative trading
organization) i najczęściej mają formę instytucji pozarządowych, tzw. NGO (ang. non-government organization).
Jedną z największych jest World Fair Trade Organization,
zrzeszająca około 300 podmiotów w 70 krajach. Podobnie
jak Fairtrade International, również WFTO przyznaje swoim
członkom znak poświadczający sprawiedliwe pochodzenie produktu – Fair Trade Organization Mark.
Wśród europejskich organizacji warto wymienić European
Fair Trade Association (EFTA), skupiającą jedenastu importerów o najdłuższych tradycjach w Europie, oraz Network
kwiecień 2019
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MUSISZ
WIEDZIEĆ

Zasady, które pozwalają na określenie
produktu mianem wykonanego w zgodzie
z ideą sprawiedliwego handlu:
• jest kupiony za rynkową cenę,
• producenci otrzymają za niego zapłatę
w krótkim czasie od realizacji dostawy,
m.in. dzięki skróceniu łańcucha pośredników,
• zatrudnieni pracownicy dostają adekwatną
pensję i pracują w godnych warunkach bez
dyskryminacji,
• przy produkcji nie są zatrudniane dzieci,
• wytwórcy mogą zrzeszać się czy tworzyć
spółdzielnie oparte o demokratyczne zasady,
• pośrednicy i sprzedawcy dbają o wzrost
świadomości konsumentów.

of European Worldshops (NEWS!).
Instytucje te nie tylko zrzeszają podmioty
uczestniczące w Fair Trade, lecz także
prowadzą działania informacyjne dla
przedsiębiorstw i konsumentów, ułatwiają
współpracę z dostawcami, certyfikują
produkty czy – tak jak WFTO – koordynują
Światowy Dzień Wolnego Handlu.
FAIR TRADE W POLSCE
Choć wciąż uważa się, że świadomość
dotycząca sprawiedliwego handlu
w naszym kraju jest niska, to takie podmioty, jak np. Fairtrade Polska, prowadzą
działania na rzecz rozprzestrzeniania
tej idei. Na swojej stronie internetowej
organizacja udostępnia listę producentów oraz sklepów, w których można kupić
produkty pochodzące ze sprawiedliwego
handlu. Prowadzi też programy dla firm,
działania edukacyjne, a także publikuje
raporty branżowe.
Na tle coraz powszechniejszych w naszym
kraju koncepcji dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, również sprawiedliwy handel będzie się cieszyć
rosnącą popularnością. Już teraz, jak
wynika z danych zebranych przez Fairtrade
Polska, marki, których produkty oznaczone
są certyfikatem Fairtrade, są pozytywnie
odbierane przez Polaków, a liczba konsumentów regularnie je wybierających rośnie
z roku na rok.

W BIZNES

Pomoc przez
świadomą
konsumpcję:
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Wiosna to dobry czas, aby nie tylko
uzupełnić szafę o nowe kolory i fasony,
lecz także zmienić nastawienie do mody
i zakupów, szczególnie jeśli bliska nam
jest troska o przyrodę.

P

TEKST: Magda Nowicka

W PODRÓŻ

Przemysł odzieżowy zajmuje wysokie pozycje w rankingach
branż najbardziej zagrażających środowisku naturalnemu.
Do produkcji bawełny potrzebne są ogromne ilości
wody, a wytwarzanie tekstyliów generuje ścieki pełne
toksycznych barwników. A to tylko wierzchołek góry
lodowej. Poważnym problemem jest także nadwyżka
produkowanych ubrań niskiej jakości. Szacuje się, że tylko
w Polsce powstaje około 2,5 mln odpadów konfekcyjnych
rocznie. Zaledwie połowa z nich nadaje się do odzysku.
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PODZIEL SIĘ UBRANIAMI
To, że nie nosimy części naszej garderoby i chcemy
się jej pozbyć, wcale nie oznacza, że inni nie będą
nią zainteresowani. Powstaje coraz więcej inicjatyw
umożliwiających podzielenie się rzeczami.
Wiele osób wystawia ubrania na aukcjach internetowych.
Co ciekawe, istnieją platformy służące tylko do wymiany
i sprzedaży odzieży. Przykładem jest strona Vinted.pl.
Zasady jej działania są proste: tworzymy konto, robimy
zdjęcie, opisujemy i wystawiamy. To międzynarodowy
projekt, skupiający aż 21 mln użytkowników i działający
w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Porządki w szafie to także świetna okazja do nawiązania
nowych kontaktów towarzyskich. Sprzyjać temu mogą
imprezy, takie jak Babi Targ. Jego pierwsza edycja
odbyła się spontanicznie w Poznaniu w 2007 roku
i od razu podbiła serca miłośników niebanalnych ubrań,
z czasem rozrastając się do cyklicznego wydarzenia
organizowanego w większych polskich miastach.
Pamiętajmy, że jeśli chcemy wziąć w nich udział jako

wystawca, musimy wcześniej się
zarejestrować i uiścić drobną opłatę.
Ci, którym nie zależy na zarabianiu,
mogą uczestniczyć w inicjatywach
opartych wyłącznie na dzieleniu się
i wymianie. Jedną z nich jest otwarta
w ubiegłym roku poznańska Po-Dzielnia,
będąca freeshopem, co oznacza,
że wszystkie znajdujące się tam towary
mamy prawo wziąć za darmo, a także
zostawić tu nieużywane ubrania,
obuwie, dodatki – pod warunkiem
że są posegregowane i uporządkowane.
Z Po-Dzielni korzystać może każdy, bez
względu na status materialny, a sam
projekt stanowi rozwinięcie stojących
w różnych punktach miasta giveboksów.
Inną ciekawą inicjatywą są swapy
ubraniowe, odbywające się między
innymi w Warszawie i Krakowie. Służą one
jedynie wymianie, a nie sprzedaży odzieży.

*

ETYCZNE
DOMY MODY

Same marki odzieżowe zaczęły zwracać uwagę
na nadmierną podaż i negatywny wpływ branży
na środowisko. Część z nich ograniczyła fast
fashion, czyli masową produkcję ubrań inspirowanych projektami znanych kreatorów mody,
i zamiast prześcigać się w tworzeniu nowych,
wymyślnych kolekcji, stawia na jakość i trwałość. Na przykład outdoorowa marka Patagonia
uruchomiła program recyklingu i ponownego
wprowadzania do sprzedaży swoich wyrobów.
Szerokim echem odbiła się także kampania „Stop!
Nie kupuj tej kurtki”, namawiająca do nabywania
tylko niezbędnych rzeczy.

*

PROJEKT 333

To minimalistyczne wyzwanie modowe
ma już prawie 8 lat. Polega na wybraniu
z garderoby 33 rzeczy (w tym dodatków,
butów i kurtek lub płaszczy) i noszeniu
tylko ich przez 3 miesiące. Wśród
ubrań nie uwzględnia się przedmiotów
osobistych, jak obrączka, piżama czy
bielizna. Przeprowadzając selekcję, należy
pamiętać o różnych okolicznościach (praca,
spotkania prywatne, ale też bankiety
czy urodziny), ponieważ nie przysługuje
na nie dodatkowa pula ubrań. Idea
wymusza więc dokonanie świadomego
wyboru. Badania psychologiczne pokazują,
że tak naprawdę nie lubimy mieć zbyt
wielu opcji i korzystamy tylko z 30% naszej
garderoby. Projekt pozwala to zrobić
w sposób przemyślany.

ZRÓB
TO SAM
Pomysły, jak samodzielnie nadać drugie życie
ubraniom i tekstyliom:

1

2
3

Kupujemy jednorazowy bilet wstępu, dostajemy miejsce,
w którym możemy rozłożyć swoje rzeczy, i przystępujemy
do negocjacji z innymi uczestnikami wydarzenia.
WIOSENNE PORZĄDKI W DUCHU SLOW FASHION
Na przełomie marca i kwietnia zimowe, grube swetry
i kurtki ustępują miejsca wiosennym sukienkom
i przewiewnym bluzkom. Jest to też odpowiedni czas,
aby pozbyć się nadmiaru ubrań i uporządkować
garderobę. Sprawdzi się tu tzw. szafa kapsułowa, która
z jednej strony pomoże zaoszczędzić czas podczas
porannego kompletowania stroju, a z drugiej wprowadzi
minimalistyczne nawyki slow fashion. Należy zacząć
od porządków w myśl zasady: przez rok niewłożone,
nigdy nienoszone ubrania trzeba spakować do worków
i oddać, nadając im drugie życie.
Minimaliści uważają, że 37 ubrań na sezon to optymalna
liczba, jeśli stworzy się bazę rzeczy o uniwersalnych
krojach, wzorach i kolorach, które można układać
w dowolną liczbę zestawów, niezależnie od aktualnych
trendów. Innymi słowy – postawmy na klasykę.
Wybierając się na kolejne zakupy, sięgajmy po te rzeczy,
które uzupełnią istniejące komplety i są dobrej jakości.
Dzięki temu będziemy mogli je nosić przez kilka lat.
W kapsułowej szafie powinno znaleźć się miejsce dla:
9 par butów, 9 dołów (spodnie, spódnice, szorty), 15 gór
(koszulki, bluzki, koszule, swetry), 2 sukienek i 2 marynarek.
Dowolność mamy jedynie w liczbie bielizny oraz biżuterii.
Rozsądne gospodarowanie zawartością garderoby
pomoże nie tylko chronić naszą planetę, lecz także
przyniesie realne oszczędności i da wolność wyboru
zamiast ślepego podążania za trendami.
kwiecień 2019
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 oszewki poduszek: doskonale
P
sprawdzą się w roli kuchennych
ściereczek do naczyń. Możemy także
uszyć z nich woreczki na zakupy
w duchu zero waste. Idealnie nadadzą
się do spakowania warzyw, owoców
czy pieczywa.
Ręczniki: pocięte na małe kawałki będą
świetnymi zmywakami, zastępując gąbki
z tworzywa sztucznego.
Bawełniane koszulki: do zrobienia
plecionego szala potrzebne będą nam
dwie trykotowe bluzki. Najlepiej w dwóch
różnych, pasujących do siebie kolorach.
Kurtka jeansowa: wystarczy odciąć
rękawy, aby mieć stylową i oryginalną
kamizelkę. Możemy przyozdobić ją
kolorowymi przypinkami lub naszywkami
znalezionymi w pasmanterii.
T-shirt z nadrukiem: z czasem
na noszonych przez nas koszulkach
mogą pojawić się nieestetyczne ślady
od potu. Nie oznacza to, że musimy się
rozstawać z bluzką, szczególnie jeśli jest
na niej inspirujący napis czy rysunek.
Możemy odciąć część z rękawkami
i dekoltem, a z pozostałego materiału
zrobić ozdobną poszewkę na poduszkę.
Sweter: zmechacenia na swetrze często
pojawiają się w dolnej części rękawów.
Jeśli jest on jednokolorowy, można
dobrać do niego odpowiednią koronkę,
odciąć zniszczoną część i wszyć w jej
miejsce koronkowe zdobienie.
Szpilki: zniszczone i porysowane noski
i obcasy nie muszą oznaczać, że ulubione
buty wylądują w koszu. Można nadać
im drugie życie dzięki technice
decopuage, nanosząc na nie oryginalny
geometryczny lub kwiatowy wzór.

W BIZNES

WIOSENNE
przebudzenie
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W trakcie wakacji po maturze pracował w wagonie
restauracyjnym. Właśnie wtedy poznał maszynistów
i zdecydował, że chce wykonywać ten zawód. Jak wygląda
jego codzienna praca i dlaczego tak bardzo lubi trasę
na Hel – opowiada Adrian Krużycki, maszynista z Gdyni.
ROZMAWIAŁ: Karol Kamiński
FOTOGRAFIE: Adrian Krużycki
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Oczywiście, chyba każdy maszynista taką ma.
Zdecydowanie moje serce skradł szlak na Hel.
Co roku w czasie wakacji PKP Intercity uruchamia
tam sezonowe połączenia oraz wydłuża już
istniejące. Ta trasa nie jest zelektryfikowana, dlatego
wszystkie pociągi prowadzone są przez lokomotywy
spalinowe. Specyficzny profil linii w połączeniu
z trakcją spalinową oznacza umiarkowaną
prędkość pociągu. Dodając do tego piękne widoki
towarzyszące podróży, odnosi się wrażenie, że jedzie
się na wakacje. Te dwa miesiące, w czasie których
podróżujemy na koniec półwyspu, są ciekawą
odmianą od pozostałej części roku.
JAK WYGLĄDA PANA ZWYCZAJNY DZIEŃ PRACY?
Każdy jest inny, ale są pewne schematy, które
powtarzają się co służbę. Przed rozpoczęciem pracy
wszyscy maszyniści zgłaszają się do dyspozytora,
by pobrać karty pracy oraz obowiązujące rozkłady
jazdy, a następnie udają się do przydzielonej
kwiecień 2019

W BIZNES

W PODRÓŻ

zawód:

CZY MA PAN ULUBIONĄ TRASĘ?

lokomotywy. Do naszych obowiązków
należy sprawdzenie działania
urządzeń czujności oraz sprawności
technicznej pojazdu trakcyjnego.
Następnie maszynista lub ustawiacz
łączy lokomotywę z wagonami.
Wraz z rewidentem wykonujemy
próbę, podczas której sprawdza się
prawidłowość działania wszystkich
hamulców pociągu. Dopiero wtedy
skład może wyruszyć w trasę.

59

ROCZNIE DO PKP INTERCITY ZGŁASZA SIĘ OKOŁO
TYSIĄCA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZOSTAĆ MASZYNISTAMI.
OSTATECZNIE DO PRACY PRZYJMOWANYCH
JEST OKOŁO OSIEMDZIESIĄT Z NICH.
JAK ZAPAMIĘTAŁ PAN OKRES SWOJEJ NAUKI? CZUŁ
PAN, ŻE JEST DUŻA KONKURENCJA?

W PODRÓŻ

DLACZEGO ZDECYDOWAŁ SIĘ
PAN NA TO STANOWISKO? WIELU
MASZYNISTÓW MÓWI O SWOJEJ PASJI
DO KOLEI – CZY PAN TEŻ INTERESOWAŁ SIĘ
NIĄ PRZED PODJĘCIEM PRACY?
Moja mama i ojciec chrzestny
są kolejarzami, więc ten temat co jakiś
czas był poruszany w domu. W wakacje
po maturze pracowałem w wagonie
restauracyjnym. To właśnie wtedy
miałem okazję dowiedzieć się trochę
więcej, poznać kilku maszynistów,
podpytać o szczegóły ich pracy.
Pamiętam, że bardzo im zazdrościłem
ciekawego zawodu, jednak był
to okres, kiedy nie szkolono nikogo
na to stanowisko. Zdecydowałem się
na studia na politechnice, zupełnie
niezwiązane z koleją. Kiedy kilka
lat później pojawiła się informacja
o naborze, postanowiłem spróbować
swoich sił. No i się udało.

ZOBACZ AKTUALNE
OFERTY PRACY
Zrób zdjęcie kodu,
by przejść
do zakładki „Praca”
na intercity.pl.
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Jest ona rzeczywiście spora, ale tylko na etapie
rekrutacji. W każdym z czterech zakładów PKP Intercity
wybiera się około dwudziestu osób, które będą się
szkolić. Od tego momentu rywalizacja zamienia
się we wzajemną pomoc oraz wspólną naukę, której
jest bardzo dużo. W czasie szkolenia trzeba opanować
zagadnienia z techniki prowadzenia ruchu, sygnalizacji,
działania hamulców, budowy taboru i wiele innych.
Tak samo jak na kursie na prawo jazdy uczymy się
jazdy samochodem, tak i tutaj trzeba zgłębić tajniki
prowadzenia pociągu. Zatrzymanie składu, który
ma ponad trzysta metrów długości, dokładnie w tym
miejscu, w którym chcemy, wcale nie jest takie proste.
Do tego często dochodzą niekorzystne warunki
atmosferyczne, takie jak gęsta mgła lub spadające
na szyny liście. Okres szkolenia trwa około dwóch lat.
Po tym czasie i po pozytywnym zaopiniowaniu przez
przełożonych kandydat na maszynistę może podejść
do egzaminu składającego się z części teoretycznej
i praktycznej. Nie jest łatwo – dokładnie sprawdzane
są wiedza i umiejętności niezbędne do samodzielnej
pracy. Po zdaniu egzaminu czekamy na otrzymanie
świadectwa maszynisty i możemy już prowadzić
pociąg. Trzeba jednak mieć świadomość, że zaczynać
będziemy od wolniejszych składów lub manewrów, czyli
na przykład przestawiania wagonów w obrębie jednej
stacji. Ekspresy lub słynne Pendolino będziemy mogli
poprowadzić, kiedy zdobędziemy już doświadczenie.
JEDNYM Z ELEMENTÓW SZKOLENIA JEST
PRACA NA SYMULATORZE JAZDY, JEDNYM
NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH W EUROPIE.
JAK PAN WSPOMINA TĘ NAUKĘ?
Każdy maszynista raz w roku obowiązkowo musi
przejść szkolenie na symulatorze. Jest to zabudowana
kabina lokomotywy na siłownikach hydraulicznych,
która zamiast okien ma monitory. Wirtualny pociąg
prowadzimy po szlakach, które znamy z codziennej
pracy, więc czujemy się, jakbyśmy byli na służbie.
Różnica polega na tym, że na symulatorze ćwiczymy
rzadko spotykane i niebezpieczne sytuacje.
Ma to przede wszystkim na celu wyrobienie pewnych
odruchów, niemal bezwarunkowych.
CO LUBI PAN W SWOJEJ PRACY?
Dla mnie przyjemnością jest prowadzenie wszystkiego,
czym da się jeździć, nieważne czy jest to samochód,
motocykl, czy pociąg. Jazda jest miła sama w sobie.
Dlatego między innymi uważam swoją pracę
za atrakcyjną.

JAKIE POCIĄGI PROWADZI SIĘ PANU NAJLEPIEJ
I DLACZEGO?

JAKIE CECHY MUSI MIEĆ KTOŚ, KTO CHCIAŁBY ZOSTAĆ
MASZYNISTĄ?

Nie będzie chyba wielkim zaskoczeniem, jeśli
powiem, że Pendolino. Z unowocześnianiem
taboru rośnie również komfort pracy maszynistów.
W porównaniu z czterdziestoletnią lokomotywą
to tak jakby przesiąść się z malucha do nowego
mercedesa.

Przede wszystkim odporność na stres. Nie brakuje
bowiem sytuacji stresujących. Równocześnie praca
może być monotonna. Kilkugodzinna jazda przez
prawie niezmieniający się krajobraz potrafi osłabić
czujność. Należy także mieć na uwadze, że pociągi
kursują przez całą dobę, 365 dni w roku, co czasem
wiąże się ze wstawaniem na służbę w środku nocy.
Zdarza się, że wypada ona też w święta i trzeba być
tego świadomym, decydując się na pracę na kolei.

JAK WYGLĄDAŁY POCZĄTKI PANA PRACY?
Kiedy zaczynałem, nie jeździły jeszcze najnowsze
składy, które dziś ma w parku taborowym
PKP Intercity. Większość pociągów uruchamianych
w Gdyni była prowadzona lokomotywami
EP07, rzadziej EP09. Na manewrach królowały
stare SM42. Od tego czasu wiele się zmieniło.
Dzisiaj znaczna część połączeń realizowana
jest nowoczesnymi elektrycznymi zespołami
trakcyjnymi, takimi jak Pendolino, FLIRT3
czy PesaDART. Coraz więcej wagonów jest
nowych oraz modernizowanych. Do końca
przyszłego roku PKP Intercity otrzyma również
nowe lokomotywy Griffin.

reklama

CO NA POCZĄTKU BYŁO DLA PANA NAJWIĘKSZYM
WYZWANIEM?
Do dzisiaj jest to wstawanie na służbę o trzeciej w nocy.
(śmiech)
JAK RELAKSUJE SIĘ PAN PO PRACY?
Lubię odstresować się na siłowni. Jako że to praca
siedząca, dodatkowa aktywność fizyczna jest
wysoce wskazana. Od lat również pasjonuję się
fotografią, natomiast moim najnowszym hobby stało
się strzelectwo.

FOT. B. BANASZAK

na ratunek
„Działaj lub zgiń” – tak dosadne hasło towarzyszyło
pierwszemu w historii Dniowi Ziemi w 1970 roku. Miliony
Amerykanów potrzebowały bowiem silnego bodźca,
by zdać sobie sprawę, jak zgubne skutki niesie za sobą
zanieczyszczenie środowiska.
TEKST: Karol Kamiński
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WYCIEK ROPY W SANTA BARBARA
Prawdziwa zmiana nastawienia miała jednak dopiero
nadejść. W styczniu 1969 roku ogromne ilości ropy
naftowej spłynęły do kanału Santa Barbara na południu
Kalifornii. Do oceanu dostało się blisko 16 mln litrów
cieczy. To trzeci największy wyciek w historii USA. Zginęło
wówczas około 4 tys. ptaków i wiele zwięrząt morskich,
a negatywne skutki dla środowiska były długotrwałe
i trudno mierzalne. Telewizyjne relacje pokazujące
cierpienia zwierząt wstrząsnęły Amerykanami. Gaylord
Nelson, senator z Wisconsin, postanowił działać. Wpadł
na pomysł zorganizowania dnia poświęconego ochronie
środowiska, do współorganizowania którego zaprosił
innego polityka, Pete’a McCloskey’a, oraz Denisa Hayesa
– harwardzkiego działacza na rzecz ekologii. Wspólnie
promowali Dzień Ziemi w mediach, ale największy rozgłos
akcja zawdzięcza studentom. Społeczność akademicka
z dużą energią zaangażowała się w tę inicjatywę.
kwiecień 2019

22 kwietnia 1970 roku na ulice Stanów
Zjednoczonych we wspólnych protestach
wyszło blisko 20 mln obywateli. Zyskały
one poparcie obu stron amerykańskiej
sceny politycznej.
OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW
W Polsce Dzień Ziemi jest obchodzony
od 1990 roku. Ma podobny charakter
do wydarzeń na całym świecie. Biorą
w nim udział głównie uczniowie szkół,
organizowane są także imprezy
towarzyszące. Popularnością cieszą się
również konkursy czy wspólne sprzątanie
miast. Każdego roku motyw przewodni
obchodów jest inny. W 2019 roku
ustanowiono nim ochronę ginących
gatunków, w tym głównie pszczół, którym
w dużej mierze zagrażają pestycydy,
GMO i globalne ocieplenie. Wciąż
niewiele osób zdaje sobie sprawę
z tego, że istnienie roślinności zależy
od pracy tych owadów. Organizatorzy
przypominają, że każdy może pomóc
zapobiec wyginięciu pszczół, chociażby
przez stworzenie ogrodu z przyjaznymi
dla nich roślinami.

W BIZNES

W PODRÓŻ

Ziemi

D

Do lat 60. w Stanach Zjednoczonych smog kojarzył
się z rozwojem przemysłu i gospodarki. Na zmianę
mentalności części Amerykanów wpłynęła opublikowana
w 1962 roku popularnonaukowa książka „Silent Spring”
Rachel Carson. Autorka poruszała w niej kwestię
negatywnego oddziaływania pestycydów na otoczenie.
Publikacja była mocnym oskarżeniem pod adresem
przemysłu chemicznego.
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PLANUJEMY MODERNIZACJĘ 16 STACJI
POSTOJOWYCH

ROZWIĄZANIA SPRZYJAJĄCE
ŚRODOWISKU:
•
•
•
•
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panele słoneczne,
myjnie z oczyszczalnią ścieków,
odzysk wody szarej,
technologia zbierania wody
deszczowej.

konstrukcja z materiałów
podlegających recyclingowi

silniki i urządzenia działające
na prąd przemienny

zastosowanie wygłuszenia
akustycznego

toalety z obiegiem
zamkniętym

system hamowania elektrodynamicznego

mechanizm rozruchu impulsowego

system rekuperacji

WYKORZYSTAJ, NIE WYRZUCAJ
Istotną rolę w ograniczaniu emisji szkodliwych
substancji odgrywa nie tylko eksploatacja taboru,
lecz także naprawy, konserwacja i czyszczenie
pojazdów. PKP Intercity wykorzystuje tylko
substancje zgodne z restrykcyjnymi przepisami
i normami europejskimi. Odpady wytworzone
na terenie zapleczy technicznych w pierwszej
kolejności przekazywane są do odzysku, w tym
recyklingu, a w następnej, jeśli nie można już
ich ponownie wykorzystać, do unieszkodliwienia.
Co więcej, w ramach wartej 7 mld złotych strategii
taborowej PKP Intercity modernizuje 15 stacji
postojowych. Zostaną one wyposażone m.in.
w 7 automatycznych myjni z oczyszczalnią ścieków,
odzyskiem wody szarej, a także technologię
zbierania deszczówki. Obiekty całoroczne
wyposażone będą w panele fotowoltaiczne,
stanowiące źródło energii na własne potrzeby
myjni. Zastosowane rozwiązania pozwolą
ograniczyć zużycie wody i umożliwią zwracanie jej
do obiegu w celu ponownego wykorzystania.

ZIELONE INWESTYCJE
W programie modernizacji i przebudowy
bocznic kolejowych na lata 2018–2025
zaplanowano ok. 150 inwestycji
na kwotę ponad 900 mln zł.
Nowoczesne zaplecza techniczne
to redukcja negatywnego wpływu
na otoczenie dzięki mniejszej emisji
spalin, hałasu i substancji szkodliwych.
Tylko w 2019 roku zaplanowano realizację
76 inwestycji dotyczących stacji
postojowych i infrastruktury towarzyszącej
o wartości ponad 93 mln zł. Efektem
będzie polepszenie efektywności oraz
podniesienie komfortu przewozów
pasażerskich m.in. w następujących
lokalizacjach: Wrocław, Warszawa,
Gdynia, Przemyśl, Lublin, Kraków, Szczecin
i Poznań.
SMACZNIE I EKOLOGICZNIE
PKP Intercity wprowadza ekologiczne
rozwiązania także na pokładach
pociągów. Dla przykładu już w tej
chwili w wagonach restauracyjnych
pociągów EIC oraz w segmentach
gastronomicznych EIP (Pendolino) posiłki
podaje się w naczyniach porcelanowych
i z metalowymi sztućcami, podobnie
jak posiłki serwowane w klasie pierwszej
EIP. Z kolei w wagonach barowych,
kursujących w pociągach kategorii
EIC i IC, pasażerowie otrzymują dania
w tekturowych naczyniach jednorazowych.

FOT. B. BANASZAK

NOWOCZESNE POCIĄGI DLA ŚRODOWISKA
Pociągi Pendolino, PesaDART i FLIRT3, które ma w swojej flocie
PKP Intercity, zostały zaprojektowane z myślą o ochronie
środowiska.

EKOLOKOMOTYWY
Ekologiczne rozwiązania można znaleźć również
w lokomotywach, które eksploatuje PKP Intercity.

silniki spalinowe z zamkniętym
układem wentylacji i odsysania
wyziewów oleju

napęd pomocniczy z wykorzystaniem
silników asynchronicznych

zmniejszenie emisji spalin dzięki
zastosowaniu baterii akumulatorów

agregaty prądotwórcze zmniejszające
zużycie paliwa i oleju
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We wszystkich kategoriach pociągów
dania na wynos sprzedaje się
w opakowaniach z trzciny cukrowej,
a ciepłe napoje w kubkach papierowych.

W BIZNES

W PODRÓŻ

TWOJE EKOLOGICZNE WYBORY
Na co dzień możemy dokonywać
ekologicznych wyborów.
Sięgajmy po jak najmniej przetworzone
produkty, stosujmy torby wielorazowe
i kupujmy to, co lokalne. Przesiądźmy
się też z transportu prywatnego
na zbiorowy, zwłaszcza że pociągi
są jednym z najbardziej ekologicznych
środków lokomocji.
Pendolino, PesaDART i FLIRT3, czyli
nowoczesne elektryczne zespoły
trakcyjne w parku taborowym
PKP Intercity, zostały zaprojektowane
z myślą o środowisku i zbudowane
z materiałów podlegających
recyklingowi. Dzięki systemowi
odzyskiwania energii pojazdy oddają
do sieci trakcyjnej energię wytworzoną
podczas hamowania. Coraz więcej
składów przewoźnika jest też
wyposażanych w toalety z zamkniętym
obiegiem, co przyczynia się do ochrony
powierzchni ziemi i wód gruntowych.
Ekologiczne rozwiązania zostały
też zastosowane w lokomotywach
PKP Intercity. Zmodernizowane pojazdy
serii SM/SU42 i lokomotywy SU160 mają
silniki spełniające nowe normy emisji
spalin. Pozwala to znacznie ograniczyć
emisję cząstek stałych czy tlenków azotu.

PKP Intercity od 2010 roku sukcesywnie
realizuje działania mające na celu ochronę
środowiska naturalnego. W 2015 roku
spółka zaktualizowała swoją Politykę
Środowiskową, w której zobowiązała się
do stosowania odpowiedzialnych praktyk
w tym zakresie we wszystkich obszarach
działalności.
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Kłopoty w podróży?

Odwiedź InfoDworzec!

W PODRÓŻ
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Na 11 największych dworcach w kraju
działają stacjonarne punkty obsługi
klienta o nazwie InfoDworzec.

InfoDworce obsługują rocznie blisko ćwierć miliona
spraw klientów. Pomoc pracowników często bywa
bezcenna dla zagubionych na dworcu podróżnych.
– Jesienią ubiegłego roku zgłosił się do nas pasażer
z 4-latkiem, który samotnie błąkał się po holu
dworca – mówi Jakub, pracownik InfoDworca
w Poznaniu. – Nadałem komunikat o zaginionym
dziecku. Na terenie dworca był wówczas patrol
policji, który zjawił się u nas natychmiast. Jakież
było nasze zdziwienie, gdy na pytanie policji,
chłopiec odpowiedział, że nie poda imienia,
bo mama zabroniła mu podawania danych obcym!
Na szczęście po kwadransie zjawiła się matka, która
usłyszała komunikat wygłoszony w sąsiadującej
z dworcem galerii handlowej. Okazało się, że mały
oglądał makiety kolejowe i nagle, zaintrygowany
ciekawym otoczeniem, bez słowa opuścił sklep
i przeszedł ponad 500 metrów na teren dworca.
Zagubieni bywają nie tylko podróżni. Maciej pełnił
dyżur w InfoDworcu Warszawa Zachodnia w wieczór
sylwestrowy. – Około godziny 20 ochrona zgłosiła,
że po hali dworca biega kundelek. Domyśliłem się,
że uciekł przestraszony hukiem fajerwerków. Razem
z dowódcą ochrony podjęliśmy próbę złapania
psa i zaprowadzenia go do pomieszczenia, gdzie
nie docierały odgłosy wystrzałów. Podałem mu wodę
i próbowałem uspokoić. Następnie poinformowałem

*

Od niedawna swoje uwagi na temat obsługi
w InfoDworcu klienci mogą przekazywać
za pośrednictwem ankiety dostępnej:
1. Na stronie PKP SA w zakładce „InfoDworce”.
2. Na stronie rozklad-pkp.pl, po wybraniu
w wyszukiwarce stacji, na których działają
InfoDworce.
3. W wersji mobilnej po sczytaniu QR kodu.
Wypełnienie ankiety
zajmuje ok. 5 minut,
a stanowi cenne
źródło wiedzy o tym,
jak pasażerowie
oceniają funkcjonowanie
InfoDworców.

Zdarzyła się też pomoc w trakcie umówionej przed
InfoDworcem randki w ciemno.
– Pewien pan zgłosił się do poznańskiego punktu,
aby pożyczyć kartkę i długopis celem ułatwienia
identyfikacji własnej osoby pani, z którą umówił się
po raz pierwszy. Miał wątpliwość, czy się rozpoznają.
Udało się! – cieszy się Jakub, który obserwował
zdarzenie.
Pracownicy InfoDworców nieraz pomagali
w odnajdywaniu zagubionych laptopów, portfeli,
dokumentów, a nawet biletów lotniczych. Bywało,
że wdzięczni pasażerowie oprócz ogromu szczęścia
i gorących podziękowań pozostawiali miłe
słowa spisane na tym, co akurat było pod ręką,
np. na kartce pocztowej.

Gdynia
Główna
Gdańsk
Główny

W INFODWORCU
MOŻESZ:
• zapytać o potrzebny ci sklep lub
usługę w obrębie dworca lub w jego
okolicy,
• zapytać, jak poruszać się po mieście,
do którego przybyłeś,
• zapytać o interesujące cię połączenie
kolejowe,
• poprosić o pomoc w obsłudze
np. biletomatu, skrytki bagażowej,
infomatu,
• zgłosić pomysł usprawnienia usług
na dworcu,
• zgłosić zagubienie bagażu na dworcu
lub w pociągu,
• uzyskać – jeśli jesteś osobą głuchą
lub słabosłyszącą – połączenie online
z tłumaczem języka migowego, który
pomoże pracownikowi InfoDworca
udzielić odpowiedzi na nurtujące cię
pytania,
• bezpłatnie wypożyczyć książkę
w ramach akcji „Książka w podróży”.

EkoPatrol, który zjawił się po psiaka w późnych
godzinach wieczornych. Co ciekawe, historia
miała swój dalszy ciąg. W Nowy Rok rano zgłosił
się do InfoDworca mężczyzna z zapytaniem, czy
może rozwiesić plakaty z informacją o zaginięciu
pupila. Maciej poznał na zdjęciu psa, który gościł
na dworcu poprzedniego wieczora. – Poleciłem
właścicielowi skontaktowanie się ze strażą miejską.
Nie wiem, jak skończyła się ta sprawa, jednak
zdjęcia nie pozostawiały wątpliwości, że pomogłem
w odnalezieniu zguby – mówi Maciej.

Bydgoszcz
Główna
Warszawa
Centralna
Warszawa
Zachodnia

Poznań
Główny

Warszawa
Wschodnia

Łódź
Fabryczna
Wrocław
Główny

W BIZNES
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WARTO
WIEDZIEĆ

Katowice
Kraków
Główny
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INWESTYCJA W SAMYM SERCU ŁODZI

Tunel,

łączy
Polskę
który

PKP Polskie Linie Kolejowe SA budują
pod centrum Łodzi tunel średnicowy,
który połączy stację Łódź Fabryczna
ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź
Żabieniec.
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Inwestycja znacznie poprawi jakość
życia mieszkańców Łodzi i całej
aglomeracji. Zyskają oni lepsze
możliwości codziennych dojazdów
koleją do pracy i szkoły. Wybudowane przystanki zapewnią dogodny
dojazd do centrum miasta. Skróci
się czas przejazdu, a przez ścisłe
centrum będą mogły jechać
pociągi regionalne i dalekobieżne.
Dwutorowy tunel od ulic Odolanowskiej i Stolarskiej przez
podziemne przystanki Łódź Polesie
i Łódź Śródmieście do stacji Łódź
Fabryczna, będzie wykonywany przy
użyciu tarczy o średnicy 13,04 metra.
To największa maszyna, jaka
pracowała do tej pory w Polsce.
Zakończenie budowy zaplanowane
jest pod koniec 2021 roku.

Spakuj się
i w drogę!

TEKST: Iga Wojciechowska

W PODRÓŻ

Zawsze w kontakcie
Telefon komórkowy to bez wątpienia
przydatne urządzenie, także podczas
podróżowania. Dzięki niemu z łatwością sprawdzisz mapę, rozkład jazdy
lub okoliczne atrakcje. Jeśli wybierasz się
w miejsce, w którym trudniej o codzienne
udogodnienia, weź ze sobą powerbank,
by pozostać na łączach!

Kompaktowy i wygodny
Chcesz skorzystać z pięknej
pogody i wybrać się na piknik?
Zabierz składany w torbę koc
z warstwą izolacyjną, chroniącą
przed zimnem i wilgocią. Pled
pozwoli na biwakowanie
w dowolnie wybranym miejscu,
a dzięki niedużej wadze
i wygodnej formie można
go zabrać nawet
na wycieczkę rowerową.

Plecak
PEME
sklep-presto.pl

Powerbank
XIAOMI
swiatbaterii.pl

Pod ochroną
Nawet jeśli prognozy pogody wykluczają opady, zawsze pamiętaj o osłonie
przeciwdeszczowej. Lekka i wodoodporna
kurtka z kapturem nie zajmie dużo miejsca
w plecaku czy torbie, a może ochronić przed
niespodziewaną zmianą frontu. W chłodne
wieczory wykorzystasz ją jako dodatkową
warstwę odzieży – nie musisz więc pakować
nadprogramowej bluzy czy puchowego
bezrękawnika.
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Małe podróżowanie
Chyba nikogo nie trzeba
przekonywać, że plecak
to wygodne rozwiązanie
– pakowne, umożliwiające
swobodne przemieszczanie się i niekrępujące
ruchów. Planując wycieczkę
– zwiedzanie, trekking,
biwakowanie – warto wziąć
ze sobą jego turystyczną
wersję, bez stelaża. Mając
przy sobie wszystko to,
co niezbędne, można
bezproblemowo wybrać się
w trasę. Przeciwdeszczowy
pokrowiec będzie dodatkowym zabezpieczeniem
w deszczowe dni.

Kurtka męska
QUECHUA
Decathlon

Termos
VACUUM ESBIT
sportowybazar.pl

W ZABAWĘ

Uroki wiosny warto podziwiać z bliska
– jednodniowy wypad za miasto lub
weekendowa wycieczka, z dala od zgiełku,
to świetny pomysł na odpoczynek.
Niezależnie od tego, jak długo zamierzasz
przebywać poza domem, spakuj się,
mając na uwadze własny komfort.
Niech nic cię nie zaskoczy!

Koc piknikowy
SPOKEY
sportbazar.pl

Utrzymaj temperaturę
Gorąca herbata, kawa czy zimny napój? Termos
o ergonomicznym kształcie, który dobrze utrzymuje
wysoką lub niską temperaturę, to idealny pomysł
zarówno podczas wędrówki, jak i piknikowania.
Funkcjonalny parciany pasek ułatwia przytroczenie go do plecaka, a składany uchwyt umożliwia
wygodne trzymanie pełnego pojemnika. Antypoślizgowa powłoka zapobiegnie wyślizgnięciu się naczynia z rąk, nawet gdy są mokre lub w rękawiczkach.

kwiecień 2019
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5

Walizka, plecak
czy bagaż
podręczny?

1

W PODRÓŻ

Cecha, która najlepiej cię
opisuje, to:
a) niezależny
b) spontaniczny
c) poukładany

3

2

6

Nie lubisz, gdy:
a) jest hałas
b) pogoda jest zmienna
c) coś krzyżuje ci plany

Nie wyobrażasz sobie
podróżowania bez:
a) wygodnych butów
b) telefonu
c) bikini

Wakacje twoich marzeń to:
a) zdobycie Rysów
b) romantyczny
spacer po Budapeszcie
c) opalanie się na plaży na Helu
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Planowanie wakacji
zaczynasz od:
a) kupienia mapy i plecaka
b) sprawdzenia dostępnych
na miejscu atrakcji
c) przeglądania ofert biur
podróży

4

Podejmujesz decyzje:
a) autonomicznie
b) szybko
c) w przemyślany sposób

8

WIĘKSZOŚĆ ODPOWIEDZI A
PLECAK
Nie ma nic lepszego niż spakowanie
wszystkich niezbędnych rzeczy, zarzucenie plecaka na plecy i wyruszenie
w drogę! Lubisz podróżować do miejsc,
w których cywilizacja nie odcisnęła zbyt
mocno swojego piętna, a naturalne środowisko zapiera dech w piersiach. Cenisz
samodzielność i podążanie własnymi
ścieżkami, z dala od zgiełku i turystycznych kurortów.

WIĘKSZOŚĆ ODPOWIEDZI B
BAGAŻ PODRĘCZNY
Spontaniczne wyjazdy to jest to,
co lubisz najbardziej. Nie potrzebujesz
wiele, aby wyruszyć w świat, wystarczy,
że spakujesz najbardziej potrzebne
rzeczy i możesz rozpoczynać przygodę.
Najważniejsze dla ciebie są emocje
i niezapomniane wrażenia – realizujesz
marzenia, nie czekając na okazję.

7

Poznawanie nowych miejsc
zaczynasz od:
a) rozmów z tubylcami
b) całodniowego zwiedzania
c) pójścia do restauracji

W czasie wyjazdu najczęściej
poruszasz się:
a) rowerem
b) piechotą
c) nie ruszysz się z hotelu
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WIĘKSZOŚĆ ODPOWIEDZI C
WALIZKA
Lubisz mieć wszystko pod kontrolą,
więc kryzysowe sytuacje ciebie nie
dotyczą. Zależy ci, aby każde wakacje
były idealne, dlatego zawsze stawiasz na sprawdzone rozwiązania.
Wszystko musi być dopięte na ostatni
guzik, a to zapewniają ci zorganizowane wycieczki – o nic nie musisz się
martwić, wystarczy, że będziesz się
doskonale bawić!

W ZABAWĘ

Każdy preferuje inny rodzaj
odpoczynku. Rozwiąż test i sprawdź,
jaki typ podróżowania jest najlepszy
dla ciebie.
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Od 1995 roku UNESCO organizuje Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich. Wydarzenia związane z tym świętem
popularyzują czytelnictwo oraz promują ochronę własności
intelektualnej. Dlaczego właśnie 23 kwietnia? Z tym dniem
związane są różnego rodzaju jubileusze dotyczące jednych
z najważniejszych pisarzy na świecie – są to m.in. rocznice
śmierci Williama Szekspira i Miguela de Cervantesa.
KTO CZYTA KSIĄŻKI, ŻYJE PODWÓJNIE*
O korzyściach płynących z czytania można mówić długo,
choć w dobie urządzeń elektronicznych i internetu czasem trudno znaleźć czas na lekturę. A właśnie książki dają
to, czego próżno szukać w mediach społecznościowych
– chwilę refleksji, zatrzymanie się, dłuższe skupienie uwagi
na jednej czynności. Co oczywiste, poszerzają również
nasze horyzonty i podnoszą poziom wiedzy – wystarczy
sięgnąć po reportaże, biografie, poradniki czy książki
(popularno)naukowe. Nie bez znaczenia jest także rozwijanie wyobraźni, która umożliwia nam wizualizowanie
w głowie wydarzeń, miejsc i postaci opisanych na kartach
powieści. To z kolei ułatwia zrozumienie otaczającego nas
świata i rządzących nim mechanizmów.

TEKST: Ewa Cieślik
Koordynatorka działu redakcji Lubimyczytać.pl, największego w Polsce
serwisu o książkach

Świat
jest

Świętowanie Światowego
Dnia Książki warto połączyć z wizytą w ulubionej księgarni, przy okazji
wspierając te mniejsze, niezależne sklepy,
szczególnie że w dniach
od 25 do 28 kwietnia
obchodzimy Weekend
Księgarń Kameralnych.

Umiejętnie dobierane lektury pozwalają wzbogacać
słownictwo, co przydaje się nie tylko w dzieciństwie, lecz
także w dorosłym, zawodowym życiu, gdy swobodnie
możemy posługiwać się rzadkimi terminami, budować
złożone zdania i rozumieć wieloaspektowe konteksty.

książką

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że książki to po prostu
doskonały sposób na zabicie nudy. Czytanie to dość tania
rozrywka – wystarczy lektura (nawet za darmo, z biblioteki!),
lampka i fotel, by przenieść się do odległych krajów, przeżywać płomienne romanse czy rozwiązywać mrożące krew
w żyłach kryminalne zagadki.
CZYTANIE TO NAJLEPSZY SPOSÓB UCZENIA SIĘ**
Tych, których powyższe przykłady nie przekonują, pewnie
zainteresują wyniki najnowszych badań, jakie opublikował
„The Guardian”. Naukowcy pod przewodnictwem Polki,
dr Joanny Sikory z Australian National University, poddali
analizie ponad 160 tys. osób pochodzących z 31 różnych
krajów. Podstawą badania „Kultura nauczania: Jak książki
w okresie dojrzewania zwiększają umiejętności czytania,
liczenia i zdolności techniczne u dorosłych w 31 społeczeństwach” było m.in. oszacowanie liczby książek znajdujących
się w domu, w którym się wychowywali. Okazało się nie
tylko, że średnia pokaźność domowej biblioteczki różni
się między krajami (np. w Turcji było to 27, w Polsce – 111,
w Wielkiej Brytanii – 147, w Szwecji – 210, w Estonii – rekordowe 218 egzemplarzy), lecz także, że dorastanie w otoczeniu książek ponadprzeciętnie rozwija umiejętności czytania
i pisania, liczenia i te w zakresie technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ang. ICT skills). Według dr Sikory
nastolatkowie ze średnim wykształceniem, którzy w domu
mieli wiele książek, gdy dorośli, byli tak zaawansowani pod
względem wymienionych wyżej sprawności, że zrównywali
się poziomem z absolwentami uniwersyteckimi.

W PODRÓŻ
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CIEKAWOSTKA
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„Jak przyjemnie jest spędzać wieczór w podobny sposób.
Nie ma jak lektura, to moje święte przekonanie. Książka
nigdy człowieka nie męczy. Kiedy będę miała własny dom,
nie zaznam spokoju bez wybornej biblioteki”. Pod tym
cytatem z „Dumy i uprzedzenia” Jane Austen mogliby
podpisać się wszyscy miłośnicy czytania. Ich święto
– Światowy Dzień Książki – już 23 kwietnia.
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Z kolei ci z akademickim wykształceniem, ale pochodzący
z domów o mało zasobnych biblioteczkach, posiedli umiejętność czytania i pisania na przeciętnym poziomie. Kiedy
mówimy o tego typu korzyściach, nie sposób pominąć tych
płynących z głośnego czytania dzieciom: zaspokojenia
ich potrzeb emocjonalnych, umocnienia więzi z rodzicem,
wspierania rozwoju psychicznego, intelektualnego i społecznego, nie wspominając o ogromnej frajdzie i zapewnieniu wspaniałych wspomnień z dzieciństwa.
ŁATWIEJ NIEKTÓRYM KSIĄŻKĘ NAPISAĆ, NIŻ DRUGIM
JĄ PRZECZYTAĆ***
Z okazji Światowego Dnia Książki organizowane są liczne
wydarzenia literackie, kiermasze, spotkania autorskie
i promocje sprzedażowe, które mają na celu zachęcenie
do częstszego czytania. I choć statystyki są niepokojące
– jak podaje Biblioteka Narodowa, w 2017 roku co najmniej
jedną książkę w ciągu roku przeczytało tylko 38 proc. Polaków, a deklarujących czytanie minimum siedmiu publikacji
rocznie było zaledwie 9 proc. – to mole książkowe chętnie
wymieniają się opiniami na forach oraz zaznaczają swe
kolejne lektury, dodając je na półki internetowych biblioteczek, np. na lubimyczytać.pl. Licznie biorą także udział
w różnych wydarzeniach literackich. Szczególnie warte
uwagi są wymiany książkowe. W Krakowie akcja „Drugie
życie książki” organizowana jest raz w miesiącu przez
Krakowskie Biuro Festiwalowe. „Z półki na półkę” to z kolei
inicjatywa serwisu lubimyczytać.pl, odbywająca się przy
okazji targów książki w różnych miastach. Można na nią
przynieść własne, przeczytane już egzemplarze i wymienić
je na nowości przekazane przez wydawnictwa lub powieści od innych czytelników. Ostatnio w Poznaniu uczestników było tak wielu, że musieli stać kilka godzin w kolejce,
a i tak nie zniechęciło ich to do polowania na literackie
cudeńka!

POKÓJ BEZ KSIĄŻEK JEST JAK CIAŁO
BEZ DUSZY****
Mieszkania z pokaźnym księgozbiorem
są powodem do dumy, a wypełnione
regały niektórych miłośników czytania
przyprawiają o szybsze bicie serca. Aby się
przekonać, ile osób zachwyca się pięknymi
domowymi biblioteczkami, wystarczy
na portalu Instagram użyć hasztagu
#bookshelf – zobaczymy ponad 3 mln
oznaczonych tak zdjęć! Jednak pełne
dobrej literatury mogą być nie tylko pokoje, ale i całe miasta. Podróże literackim
tropem zaprowadzą nas m.in. do Aten,
które do 23 kwietnia tego roku dzierżą
tytuł Światowej Stolicy Książki. Wcześniej,
w 2016 roku, takie miano przypadło Wrocławiowi. Światową Stolicę Książki wybiera
UNESCO – wiemy już, że w tym roku będzie
to Szardża (Zjednoczone Emiraty Arabskie),
a w 2020 – Kuala Lumpur (Malezja).
UNESCO stworzyło także Sieć Miast
Kreatywnych – program wspierający ich
rozwój. Wśród 28 Miast Literatury – obok
Lwowa, Pragi, Bagdadu, Barcelony czy
Dublinu – znalazł się także Kraków. Jeśli
jednak do żadnego z tych miast w najbliższym czasie nam nie po drodze, pamiętajmy, że najłatwiejsza do zrealizowania
jest podróż po kartach książki. Warto się
w nią wybrać choćby dziś – i nigdy jej
nie kończyć.

* Umberto Eco
** Aleksander Puszkin
*** Alojzy Żółkowski
**** Cyceron

76

3

Podróże z książką to, jak wiadomo,
najszybsze i najprzyjemniejsze wyprawy.
Dlatego PKP SA wspólnie z Wydawnictwem Naukowym PWN, w ramach
akcji „Książka w podróży”, zachęcają
do wymiany książek na dworcach. Na tych,
którzy w pośpiechu zapomną spakować
coś do czytania w pociągu, czekają
półki bookcrossingowe, w których można
bezpłatnie wypożyczyć ciekawe pozycje.
Są one dostępne w punktach informacyjnych InfoDworzec na 11 stacjach: Bydgoszcz Główna, Gdańsk Główny, Gdynia
Główna, Kraków Główny, Katowice, Łódź
Fabryczna, Poznań Główny, Warszawa
Centralna, Warszawa Wschodnia,
Warszawa Zachodnia, Wrocław Główny.

Dla nastolatków
QUIZLET

To aplikacja popularna wśród nastolatków, ponieważ pozwala udostępniać swoje materiały kolegom i koleżankom,
a nawet współpracować z nauczycielem w tworzeniu zajęć
lub sprawdzianów. Każdego miesiąca korzysta z niej około
30 mln osób, przygotowując własne fiszki i quizy, co wzmacnia nie tylko umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu,
lecz także stawianie pytań i segregację treści. Quizlet jest
dostępny w 18 językach, zawiera również gotowe zestawy i gry
oraz posiada możliwość weryfikacji postępów i porównywania
wyników.
Dostępna na Android i iOS
Wersja podstawowa – bezpłatna,
wersje rozbudowane – płatne

SMARTCHORD

Zdobywanie wiedzy i umiejętności to nie
tylko przedmioty szkolne i języki. Warto
wykorzystać chwilę na rozwijanie talentu
muzycznego. Aplikacja jest przeznaczona
zarówno dla początkujących, jak i profesjonalnych pasjonatów gitary czy popularne
obecnie wśród młodzieży ukulele. Wystarczy założyć słuchawki i poznawać tajniki
wiedzy muzycznej. SmartChord integruje
wiele narzędzi, takich jak tuner, metronom,
skale, śpiewnik i odwrotną wyszukiwarkę akordów, a także posiada wirtualny
instrument, na którym możemy ćwiczyć
w każdym miejscu. Materiały zostały przygotowane zarówno dla leworęcznych, jak
i praworęcznych osób.
Dostępna na Android
Wersja podstawowa – bezpłatna,
wersje rozbudowane – płatne

ZESKANUJ KOD
I POBIERZ APLIKACJĘ W PODRÓŻ
Posłuż się linkiem wpodroz.pl lub wyszukaj aplikację
bezpośrednio w sklepach Google Play lub Apple.
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Wypełnij puste miejsca układanki zdjęciami
z poniższego zestawu. Gotowa układanka
powinna mieć tylko jeden taki sam element
w każdym rzędzie i każdej kolumnie.

Odpowiedzi

