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FOREWORD

ARTUR TOMASIK
Prezes Zarządu GTL SA
President of the GTL SA Management Board

Szanowni Czytelnicy!

Dear Readers and Guests!

Przekazujemy w Wasze ręce inaugurujący 2015 rok numer naszego magazynu. Dla pyrzowickiego lotniska nadchodzące miesiące
będą wyjątkowe. Po pierwsze, już pod koniec maja, oddamy do
użytku nową drogę startową. Pracowaliśmy nad tym projektem ponad 7 lat i z powodzeniem udało nam się go zrealizować
w niezwykle krótkim jak na standardy europejskie czasie.

Welcome to the inaugural issue of our magazine for 2015. The
coming months will be particularly eventful at Katowice Airport.
To start with, the new runway will be officially operational towards the end of May. We’ve worked on this project for over
7 years and we’ve been able to successfully complete it in an
incredibly short time, by European standards.

Nowa droga startowa, o długości 3200 metrów, to nie tylko
nowa jakość, większe możliwości operacyjne portu związane
między innymi z obsługą rejsów dalekodystansowych, ale także
szerokie perspektywy dalszego rozwoju.

The new runway, 3200 metres in length, is not simply a question
of quality, but also of greater operational capacity for the airport, which is related the handling of long-haul services, but also
a matter of broadening perspectives for further development.

Drugi powód sprawiający, że ten rok zapowiada się szczególnie
dobrze, są prognozy przewidujące, iż po raz pierwszy w historii
odprawimy ponad 3 miliony pasażerów.

The second reason for which this year promises to be a particularly fortuitous one is the forecast predicting that Katowice Airport will handle 3 million passengers in a 12-month period – for
the first time in the airport’s history.

Tymczasem zapraszam do lektury aktualnego wydania Silesia
Airport. Znajdą w nim Państwo artykuły o dwóch włoskich miastach – Bolonii i Neapolu. Warto zapoznać się także z reportażem z pobytu w Gruzji, bo w wiosenno-letnim rozkładzie ten
kierunek znowu będzie dostępny w siatce połączeń regularnych
naszego lotniska.

Meanwhile, I’d like to invite you to enjoy the current issue Silesia
Airport. Apart from articles highlighting two Italian cities, Bologna and Naples, there’s also a feature on Georgia. This year’s
spring and summer schedule will again include regular services
to Georgia from Katowice Airport.

Wszystkich zainteresowanych inwestycjami w Katowice Airport
zachęcam do przeczytania relacji w ramach cyklu „Zmieniamy się dla Was”, w którym tym razem prezentujemy terminal
przylotowy. Jego budowa zaczęła się w zeszłym roku i zgodnie
z planem zakończy w czerwcu.

If you’re interested in all the investments at Katowice Airport,
then our ”We’re Changing for You” series is compulsory reading. In this issue we’re showcasing the new arrivals terminal.
Construction started last year, and is scheduled for completion
in June.

Życzę Państwu miłej lektury i wysokich lotów!

Enjoy this issue!

SPIS TREŚCI
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NEWS

Na wakacje tylko z Katowice Airport
Holidays only from Katowice Airport
W zbliżającym się wielkimi krokami sezonie czarterowym z Katowice
Airport będzie dostępnych aż 60 kierunków wakacyjnych, w tym
8 nowości. Dwie destynacje, wyspy Skiathos i Limnos, powiększyły
liczbę greckich połączeń. Rozbudowana została również oferta pobytu
w Hiszpanii. Tu na turystów dodatkowo czeka La Gomera, na którą dotarcie umożliwia prom kursujący z Teneryfy oraz Almeria u wybrzeży
Andaluzji. Z kolei o Larnakę rozszerzono cypryjską siatkę letnich tras,
a o Marsa Matruh egipską. Ciekawą nową propozycją spędzenia urlopu
jest bezpośrednie połączenie do Tirany w Albanii. Po raz pierwszy z Pyrzowic będzie można polecieć także do gorącej Katanii we Włoszech.
The charter season is just around the corner and Katowice Airport has
60 holiday destinations, including eight new ones in its offer. Two of
these, the islands of Limnos and Skiathos, are expanding the number of
Greek destinations available from Pyrzowice. Those wanting to vacation
in Spain will have one more area to choose from – La Gomera, which is
accessible by ferry from Tenerife and Almeria in Andalucia. Cyprus and
Egypt are both extending their holiday services by one, to include Lanarca and Marsa Matruh, respectively. An interesting new addition is the
direct service to Tirana in Albania. Holidaymakers will, for the first time,
be able to fly straight from Pyrzowice to Catania, in Italy.

Miniony rok zakończył się największym odnotowanym w historii
Katowice Airport wolumenem pasażerów w ruchu całkowitym.
Było ich 2 695 732, o 151 534 więcej (+6%) niż w 2013 roku.
W 2014 roku padł również rekord w segmencie ruchu czarterowego, w ramach którego przyleciało i odleciało łącznie
985 827 podróżnych, czyli o 227 184 więcej (+30%) w porównaniu
z rokiem poprzednim. Prognozy wskazują, że rok 2015 odznaczy
się jako kolejny przełomowy i w Katowice Airport zostanie odprawionych ponad 3 mln osób. Z jednej strony będzie to możliwe
dzięki powiększeniu w marcu br. pyrzowickiej bazy linii lotniczej
Wizz Air o piątego, 180-miejscowego Airbusa A320. W związku
z tym faktem przewoźnik zwiększył częstotliwość rejsów na wybranych trasach do Skandynawii i na Wyspy Brytyjskie oraz
otworzył nowe połączenia – do Belfastu, Larnaki, Bristolu
i Bolonii. Drugim czynnikiem, który umożliwi obsłużenie co najmniej 3 mln podróżnych, jest przewidywany wzrost ruchu
czarterowego.

Best of 2014, and an even better 2015
2014 ended with the largest total volume of passengers in Katowice Airport’s history. The year finished with the airpot having
handled 2 695 732 passengers; 151 534 more (+ 6%) than in 2013.
In addition, records were broken with regards to charter traffic
which saw a total of 827 985 travellers use Katowice Airport. This
translates to 227 184 passengers more (+ 30%) in comparison to
the previous year. Forecasts indicate that 2015 will be marked
by further records falling and Katowice Airport will celebrate
handling more than 3 million travellers. One of the reasons this
will be possible is Wizz Air having increased its fleet of 180-seat
Airbus A320 aircraft based at Katowice Airport, to five, in March.
As a result, the carrier has increased the frequency of its flights
on selected routes, as well as having launched services to new
destinations – Belfast, Larnaca, Bristol and Bologna. The second
factor giving Katowice Airport the possibility to handle at least
3 million travellers this year, is the projected increase in charter
traffic.

fot. shutterstock.com, Piotr Adamczyk

Świetny rok 2014, jeszcze lepszy 2015

AKTUALNOŚCI

7

Nowa droga startowa już w maju
Nowa droga startowa Katowice Airport, o długości 3200 m, zostanie
oddana do użytku operacyjnego 28 maja br. Przeniesienie ruchu
z obecnie użytkowanej odbędzie się w tym samym dniu i potrwa zaledwie 12 godzin. Dotychczas wykorzystywana droga startowa przekształcona zostanie w drogę kołowania, a po uruchomieniu nowej
lotnisko w Pyrzowicach stanie się jedynym portem regionalnym, który
będzie mógł obsłużyć dalekodystansowe, szerokokadłubowe statki
powietrzne o rozpiętości skrzydeł do 65 metrów. W czwartek 28 maja br.,
w godzinach od 1.00 do 6.00, obecnie użytkowana droga startowa będzie zamknięta dla ruchu lotniczego, stąd w Katowice Airport niemożliwe będą zarówno starty, jak i lądowania samolotów. W tym czasie
prowadzone będą intensywne prace związane z dostosowaniem istniejącej części pola manewrowego do nowych rozwiązań komunikacyjnych. Pomiędzy godziną 6.00 a 7.00 lotnisko zostanie otwarte, jednak
możliwe będą wyłącznie starty. W ciągu tej godziny, już z nowej drogi
startowej odlecą wszystkie rozkładowe, a także wstrzymane wcześniej rejsy. Od godziny 7.00 do godziny 14.00 nastąpi kolejna przerwa
w funkcjonowaniu Katowice Airport, podczas której będą kontynuowane prace relokacyjne. W trakcie prowadzonych prac samoloty, które
rozkładowo miały wylądować w Pyrzowicach, zostaną przekierowane
na inne, pobliskie lotniska. Informacje o harmonogramie działań zaplanowanych w porcie na ten dzień zostały przekazane wszystkim przewoźnikom. Zakończenie prac związanych z przeniesieniem infrastruktury przewidziane jest na godzinę 14.00. Wtedy zostanie otwarta nowa
droga startowa dla kierunków 09 oraz 27. Od tego momentu w Katowice Airport znów będą mogły być wykonywane wszystkie operacje
lotnicze zgodnie z wcześniejszym rozkładem lotów.

NEWS

The new runway already in May
The new 3200-metre long runway at Katowice Airport will
be operational on May 28 this year. The transfer of traffic
from the current runway to the new one, will take place on
the same day and will take only 12 hours. The current runway will be transformed into a taxiway, and once the new
runway is fully operational, the airport in Pyrzowice will be
the only regional airport in Poland able to handle longhaul, wide-bodied aircraft with wingspans of up to of 65
metres. On Thursday, May 28th, between 1:00 am and 6:00
am, the current runway will be closed to traffic and aircraft
will not be able to take off, nor land at Katowice Airport.
During this time, intensive work will be carried out on the
transformation of the existing runway into a taxiway. Between 6:00 am and 7:00 am the airport will reopen for takeoffs only. During that 60-minute window, scheduled flights,
as well as those suspended earlier, will be able to take off
from Katowice Airport. Between 7:00 am and 2:00 pm Katowice Airport will close once again and relocation work will
continue. All aircraft scheduled to land at Katowice Airport
during this relocation period will be redirected to other
nearby airports. Information about the planned schedule of
activities at Katowice Airport on the day, will be forwarded
to all carriers. Completion of works related to the transfer
of infrastructure is scheduled for 2:00 pm. The new runway
will then open in directions 09 and 27. From this point on,
Katowice Airport’s new runway will be fully operational
and will be able to handle all scheduled air services.

NOWY KIERUNEK
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NEW DESTINATION

Pod arkadami Bolonii
The arcades of Bologna
DUCATI I MASERATI… ZNAWCOM TEMATU TE
KULTOWE MARKI MÓWIĄ SPORO, LECZ NIE KAŻDY WIE, ŻE OBYDWIE POWSTAŁY W BOLONII, DO
KTÓREJ JUŻ OD 26 CZERWCA BR., W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI, BĘDZIE MOŻNA WYBRAĆ SIĘ Z KATOWICE AIRPORT NA POKŁADACH SAMOLOTÓW
LINII WIZZ AIR. Z LOTNISKA DO CENTRUM MAMY
ZALEDWIE 6 KM.

DUCATI AND MASERATI ... TO THOSE IN THE
KNOW, THESE ICONIC BRANDS SPEAK VOLUMES,
BUT NOT EVERYONE MAY BE AWARE OF THE FACT
THAT BOTH ORIGINATED IN BOLOGNA – A CITY TO
WHICH WIZZ AIR IS LAUNCHING SERVICES FROM
KATOWICE AIRPORT ON MONDAYS AND FRIDAYS
STARTING FROM 26TH JUNE. BOLOGNA’S CITY
CENTRE IS JUST 6KM FROM THE AIRPORT.

fot. shutterstock.com

TEKST/BY: Piotr Adamczyk
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NEW DESTINATION

Miasto, któremu patronuje św. Katarzyna de Vigri, jest ze wszech
miar warte odwiedzenia. Odnajdziemy w nim wszystko to, co
najlepsze w północnych Włoszech, czyli światowej klasy zabytki i wyśmienitą kuchnię. Dzieje Bolonii sięgają głęboko
w starożytność, bowiem obszar zamieszkany był już 2,5 tys. lat
temu. Potężne dziedzictwo zostawił tu tajemniczy lud Etrusków.
W II wieku przed naszą erą pojawili się Rzymianie, spadkobiercy
ich cywilizacji, zakładając osadę nazwaną Bononia. To łacińskie
określenie zawiera w sobie człon oznaczający dobro, którego
wiele, w rozmaitej postaci, doświadczymy w stolicy regionu Emilia-Romania. Przekonajmy się o tym osobiście!

The city, whose patron saint is St. Catherine of Bologna, is by all
means worth a visit, as here we’ll find everything that is the very
best in northern Italy – world-class sights and a delicious cuisine. The history of Bologna goes all the way back to antiquity
and the area was already settled 2500 years ago when the mysterious Etruscan people left their powerful legacy. In the second
century BC the Romans, the heirs to this civilization arrived, and
built a settlement called Bononia. One of the elements of this
Latin word is ‘good’ – and it indicates all the diverse forms of
good we’ll experience in the capital of the Emilia-Romagna region. Let’s take a look for ourselves!

Bolonia, przez wieki szargana wiatrami historycznych wydarzeń
związanymi z wojnami i zarazami, które dziesiątkowały ludność,
miała różne okresy, raz gorsze, raz lepsze, ale ciągle się rozwijała. Od 1860 roku znajduje się w granicach zjednoczonych Włoch.
Pierwsze, co zwraca uwagę po przybyciu
na starówkę, to arkady. Są wszędzie, liczą w sumie blisko 40 km długości, dzięki
czemu zawsze można się gdzieś schronić
przed intensywnymi promieniami słońca
czy deszczem.

Bologna despite for centuries having been whipped by historical
events – wars and plagues that decimated the population, and
having survived many different periods, sometimes worse, sometimes better, continued to grow and develop. Since 1860, it has
sat within the borders of a united Italy. The
first thing that draws your attention upon
arrival in the old town, is the multitude of
arcades. They are everywhere – a total of
nearly 40 km in length, so you can always
find somewhere to shelter from the intense
rays of the sun or from the rain.

Zwiedzanie rozpocznijmy przy Due Torri,
dwóch wieżach będących charakterystycznym symbolem miasta. W średniowieczu
takich osobliwych baszt było podobno 180,
więc gród musiał wyglądać jak Manhattan.
Niestety ostało się niespełna 30. Jedna
z nich, Garisenda, ze względu na błędy
konstrukcyjne jest znacznie odchylona od
pionu. Na szczyt drugiej, sąsiadującej z nią
Asinelli, o połowę wyższej, można wejść po
pokonaniu 498 schodów. Zachwycający widok, roztaczający się z tarasu na wysokości
niemal 97 metrów nad ziemią, trudno opisać, trzeba go po prostu zobaczyć.

Bolonia, niegdyś
Bononia, to miasto
wszelkiego dobra.
Znajdziemy tu
światowej klasy zabytki,
wyśmienitą kuchnię
i klimat prawdziwie
włoskiej metropolii
Bologna, once Bononia,
this city of all that is
good. Here we’ll find
world-class monuments,
fine dining and the
atmosphere of a truly
Italian metropolis

We begin our visit at Due Torri, the two
towers that the city's iconic symbols. In the
Middle Ages there were reportedly 180 towers like these. The city must have looked
like Manhattan. Unfortunately, fewer than
30 remain and one of them, Garisenda, owing to design errors is leaning significantly.
You can climb up the 498 steps to the top
of the adjacent tower, Asinelli, which is half
as tall again as Garisenda. With panoramic
vistas from the terrace, the view at a height
of almost 97 metres above the ground, is
hard to describe, you just need to see it.

Sercem włoskich miast są tętniące życiem
place. Na najważniejszym z nich w Bolonii,
Piazza Maggiore, zlokalizowany jest m.in.
ratusz – Palazzo Comunale. Polecamy do
niego zajrzeć ze względu na muzeum sztuki i klimatyczne centrum kultury. Koniecznie odwiedźmy też położoną przy placu
gotycką bazylikę San Petronio. Miała być
największą katolicką świątynią na świecie,
lecz po 80 latach budowy prace przerwano na wyraźne żądanie
papieża, który obawiał się, iż będzie bardziej okazała od Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Nie zmienia to faktu, że i tak jest
w czołówce najbardziej majestatycznych tego typu obiektów
sakralnych, o imponujących rozmiarach: 132 metrach długości,
60 metrach szerokości i 44 metrach wysokości.

The heart of every Italian city is its bustling marketplaces and squares. The most
important of these in Bologna, Piazza Maggiore, is where we’ll find the Town Hall –
Palazzo Comunale. It’s work taking a look
inside and visiting the art museum and the
cultural centre. Be sure to also visit the
Gothic Basilica of San Petronio, which is
also at Piazza Maggiore. It was meant to
be the largest Catholic shrine in the world, but after 80 years of
construction, work stopped at the explicit request of the pope,
who feared that it would be more impressive than St. Peter's Basilica at the Vatican. This does not change the fact that at 132m
in length, 60m in width and 44m high, it still sits proudly among
the most majestic sacred buildings of this type.

Na placu napotkamy kolejną ikonę miasta, XVI-wieczną fontannę Neptuna. Trzymany przez niego trójząb zainspirował twórców Maserati do zaprojektowania znaku firmowego tych wyjątkowo luksusowych samochodów. A opodal, w Palazzo Galvani,

The square is also home to another of the city’s icons – the sixteenth-century fountain of Neptune. The trident Neptune holds
inspired the artists from Maserati who included it in the design
of the logo for this luxury brand of cars. A short distance away
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W stolicy Emilia-Romania nie trzeba
nosić parasola, ponieważ przed
słońcem czy deszczem schronimy się
pod liczącymi 40 km długości arkadami

zetkniemy się z bezcennymi, antycznymi zbiorami mieszczącymi
się w funkcjonującym tu muzeum archeologicznym.

at the Palazzo Galvani, we can marvel at the priceless, antique
collections at the archaeological museum.

Architektoniczną perełką Bolonii jest bazylika św. Szczepana
(Basilica di Santo Stefano). Historycy twierdzą, że budowę tego
szczególnego kompleksu zapoczątkował św. Petroniusz, który
piastował urząd biskupi w V wieku i tutaj został pochowany.
W skład romańskiego zespołu wchodzą obecnie cztery kościoły
z siedmiu istniejących. Całość miała odtwarzać miejsca w Jerozolimie związane z męczeństwem Chrystusa, a grobowiec San
Petronio wzorowany był na bazylice Grobu Pańskiego. Sanktuarium kryje cenne relikwie świętych Witalisa i Agrykoli, natomiast
wewnątrz surowego w wystroju kompleksu staniemy na dziedzińcu otoczonym oczywiście arkadami.

Bologna’s architectural gem is St Stephen’s Basilica (Basilica di
Santo Stefano). Historians claim that St. Petronius, who was the
city's bishop in the fifth century and is buried here, initiated the
construction of this particular complex. Of the seven Romanesque churches that once made up the complex, four remain.
The entire complex was meant to recreate places in Jerusalem related to Christ’s martyrdom, with the San Petronio vault
modelled on the Church of the Holy Sepulchre. This particular
sanctuary hosts precious relics of saints Vitale and Agricola. In
the centre is the complex’s courtyard,
whose raw decor is, of course, surrounded by arcades.

Bolonia to także najstarszy na świecie
ośrodek akademicki. Uniwersytet Alma
Mater Studiorum założono w 1088 roku, a dziś, na 33 wydziałach, kształci
się w nim około 80 tys. studentów. Jeśli
chcemy poczuć klimat średniowiecznej
uczelni, udajmy się na Via Zamboni,
przebiegającą obok dwóch wież. Absolwentami tej zacnej placówki są takie tuzy, jak Mikołaj Kopernik, pisarze
Dante Alighieri i Umberto Eco, również
uznany za jednego z najlepszych sędziów piłkarskich Pierluigi Collina.

Bologna is also the world's oldest academic centre. Alma Mater Studiorum
University was founded in 1088, and today, around 80 thousand students study
at 33 faculties. To feel the atmosphere
of the medieval university, we need to
go to Via Zamboni, which runs past the
two towers. Graduates of this illustrious
institution include the likes of Copernicus, writers Dante Alighieri and Umberto
Eco, as well as the man recognised for
being one of the world's best football
referees, Pierluigi Collina.

Fanów motoryzacji z pewnością ucieszy
wizyta w fabryce Ducati. Na wystawie
poświęconej tym renomowanym motocyklom sportowym będziemy mogli
podziwiać modele, które od 1926 roku
kreowały legendę. Z kolei u podnóża Apeninów Toskańsko-Emiliańskich,
w Modenie oddalonej 50 km od Bolonii

Car enthusiasts will also enjoy seeing
the Ducati factory. The exhibition devoted to these renowned sports motorcycles, which have been creating the
legend since 1926, is definitely worth a
visit. On the other hand, a private museum celebrating Umberto Panini has
been opened In Modena, at the foot of

Due Torri – charakterystyczny symbol miasta
Due Torri – one of the city’s characteristic landmarks

fot. shutterstock.com

In the capital of Emilia-Romagna
you don’t have to carry an umbrella,
because you can shelter from the sun
or rain under any of the 40km of arches
in the city

NOWY KIERUNEK
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otwarto prywatne Muzeum Umberto Paniniego. Tam zapoznamy
się z kolekcją wyścigowych samochodów Maserati. Składają się
na nią egzemplarze z lat 1934–2002, w tym cztery prototypy.
W Modenie znajduje się też rodzinny dom Enzo Ferrari, a w pobliskim Sant'Agata Bolognese produkuje się Lamborghini.

the Tuscan-Emilia Apenines, 50 km from Bologna. Here, we’ll enjoy seeing a selection of Maserati racing cars from 1934–2002,
including four prototypes. Modena also boasts the family home
of Enzo Ferrari and nearby, in Sant'Agata Bolognese, Lamborghini vehicles are produced.

Gdy już nasycimy wzrok, czas na zaspokojenie zmysłów smaku
i powonienia. Okazja ku temu jest znakomita, ponieważ Bolonia
uważana jest za kulinarną stolicę Italii. To właśnie stąd pochodzi
słynna, długo dojrzewająca szynka parmeńska czy popularny,
wyrazisty, twardy ser parmezan. Bolończycy lubują się w tortellini. Odmian tych nadziewanych pierożków jest kilkadziesiąt.
Możemy wybierać wśród różnych kształtów, farszów i sosów.
Każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajmy jednak, że Włosi
w swej tradycji kulinarnej nie stworzyli potrawy „spaghetti bolognese”. Jest sos boloński, ale podawany z tagliatelle, czyli
długimi wstążkami, nie z nitkami.

Once we’ve satiated our sense of sight, it's time for taste and
smell. We’re in the perfect place for this, as Bologna is considered to be the culinary capital of Italy. Bologna is home to
the famous, long maturing Parma ham, as well as the strongtasting, hard Parmesan cheese. The tortellini that people living
in Bologna love comes in a myriad of different fillings. There are
so many shapes, fillings and sauces, that there’s something for
everyone. Remember, however, that Italians don’t eat "spaghetti
bolognese". It's bolognese sauce (or rather ragu bolognese) but
served with tagliatelle – long ribbons, not threads.

Niezależnie od formy makaronu, ponoć wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Zapewne na Półwyspie Apenińskim, bo tam
władcy Imperium Romanum intensywnie je rozbudowywali. W tej
sieci Bolonia była bardzo ważnym punktem i szybko stała się
prężnym ośrodkiem kupieckim. Tradycje gospodarcze nie ustały
i nadal, chociaż nie w takiej skali, miasto żyje z handlu. Jeśli
więc przyjdzie nam ochota na przywiezienie do domu któregoś
z lokalnych smakołyków, to ilość sklepów i ich asortyment przyprawi nas o zawrót głowy. Na zakupy polecamy uliczki przy
Piazza Maggiore, np. Via Clavature lub Via Pescherie Vecchie.

Regardless of the pasta-shape, apparently all roads lead to
Rome, or perhaps the entire Apennine Peninsula, as that's where
the ruler of the Roman Empire expanded it so intensely. Bologna
was significant in the expansion process, and quickly became
a trade centre. These merchant traditions continue today, although perhaps not to the same extent as before; but the city
certainly is alive with trade. So, if you want to bring home any
of the local delicacies, the city has a dizzying array of shops to
choose from. We can definitely suggest trying the streets in the
vicinity of Piazza Maggiore, such as Via Clavature or Via Pescherie Vecchie.

Trójząb bolońskiego Neptuna był inspiracją dla twórców logo marki Maserati | Neptune's trident in Bologna was the inspiration for the creators of the Maserati brand logo

NA WAKACJE
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ADŻARIA
region na drugim
krańcu Europy
Adjara – the region at the other
end of Europe
TEKST/BY: Tinatin Zoidze, Michel Janowski

FEW PEOPLE KNOW THAT BATUMI IS NOT ONLY A
QUAINT SEASIDE RESORT, BUT ALSO THE CAPITAL
OF ADJARA – AN AUTONOMOUS REPUBLIC OF
GEORGIA. THE ONLY PICTURE THAT NEWCOMERS GENERALLY RETAIN IN THEIR MINDS, ARE
THE FORRESTED MOUNTAINS SURROUNDING BATUMI. ONLY RELATIVELY FEW PEOPLE
HAVE HAD THE OPPORTUNITY TO VISIT THIS
EXTREMELY FRIENDLY REGION, FULL OF PICTURESQUE LANDSCAPES, LUSH VEGETATION
AND UNRIVALLED LANDMARKS. BATUMI IMPRESSESSES HOLIDAYMAKERS AS IT'S A CHARMING SEASIDE METROPOLIS. ADJARA, AS A REGION, IS STUNNINGLY BEAUTIFUL AND PEACEFUL.

fot. gobatumi.com

MAŁO KTO WIE, ŻE BATUMI TO NIE TYLKO OSOBLIWY KURORT MORSKI,
LECZ TAKŻE STOLICA ADŻARII – GRUZIŃSKIEJ, AUTONOMICZNEJ REPUBLIKI. JEDYNY JEJ OBRAZ, JAKI ZACHOWUJĄ PRZYJEZDNI, TO
NA OGÓŁ WSZECHOBECNE WOKÓŁ BATUMI ZALESIONE GÓRY.
TYLKO NIELICZNI MIELI OKAZJĘ ZWIEDZIĆ TEN NIEZWYKLE
GOŚCINNY REGION, PEŁEN MALOWNICZYCH PEJZAŻY,
BUJNEJ PRZYRODY ORAZ NIEBYWAŁYCH ZABYTKÓW.
BATUMI ZACHWYCA SWOIM CHARAKTEREM NADMORSKIEJ METROPOLII, A ADŻARIA PIĘKNEM
I SPOKOJEM.

NA WAKACJE

Chcąc krótko opisać Adżarię można stwierdzić, iż jest to olbrzymi, górzysty, pokryty drzewostanem obszar naturalny,
gdzie można zarówno wspinać się na wzniesienia, wędrować po
rozległych lasach, zwiedzać unikalne obiekty historyczne, jak
i poznać nie tylko wyjątkowo uroczych mieszkańców, ale też ich
kulturę.
Adżaria jest regionem o bogatej faunie i florze,
z licznymi terenami chronionymi, w tym
kilkoma parkami narodowymi i rezerwatami przyrody. Tutejsze szczyty
zaskakują wdziękiem i wysokością. Zimą czy latem przyciągają znaczne rzesze turystów
poszukujących wytchnienia, bajecznych krajobrazów oraz świeżego powietrza, tym bardziej,
że od kilku lat trwa
intensywna rozbudowa górskich kurortów.
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In wanting to briefly describe the Adjara region, we can say that
it is an enormous, largely-untouched, verdant, and mountainous
area where you can climb, hike, and wander through the vast
forrests, explore historically significant sites, and get to know
the area’s exceptionally charming people and learn about their
culture.
Adjara is a region rich in flora and fauna, with numerous protected areas, including several
national parks and nature reserves.
The local mountain peaks soar
gracefully to an imposing height,
attracting considerable numbers of tourists, both in winter and in summer, seeking
respite, fabulous scenery and fresh air – even
more so, following the
intensive development
of mountain resorts in
the area.

Trudne i złożone dzieje Adżarii pozostawiły po sobie również
bogate
dziedzictwo
w postaci licznych zabytków, np. starodawnych twierdz, obiektów
sakralnych oraz charakterystycznych mostów łukowych. Spore obszary wiejskie cechuje autentyczność,
a zamieszkującą ludność skromność i serdeczność. Każdy znajdzie tu
idealne warunki wypoczynku oraz możliwość zanurzenia się w realia życia spędzanego
w zgodzie z naturą i często powrotu do własnych korzeni.
Pobyt zawsze będzie połączony z aktywnym udziałem w lokalnych obyczajach.

Adjara’s difficult and
complex history has
also left a rich legacy
in the form of numerous landmarks, eg.
ancient fortresses, sacred sites and the medieval stone arch bridges.
The region’s rural areas are
characterised by a raw authenticity that is mirrored in the
modesty and warmth of the people
living there. There is something here
for everyone, and every single person visiting the region will find their own perfect conditions to rest in harmony with nature. Of course, any stay
in the Adjara region also means participating actively in local
customs.

Typowym elementem adżarskiej ziemi są winnice. Wytwarzane tutaj wina wprawdzie nie należą do najbardziej znanych
w Gruzji, ale ta gałąź przemysłu jest silnie rozwinięta, głównie
w okolicach miejscowości Keda. Ważny aspekt adżarskiej tradycji stanowi kuchnia. Znaleźć w niej można wiele wspaniałych
dań, w tym charakterystyczne chaczapuri.

Adjara’s vineyards and wineries are a common sight in Adjara.
Although the wines produced here are not the most well-known
in Georgia, the industry is highly developed, mainly in and
around the village of Keda. Another important aspect of the
region’s customs and traditions is the cuisine. There are many
wonderfully flavourful dishes characteristic of Adjara, including,
of course, Khachapuri.

Oprócz Batumi Adżaria dzieli się na pięć dystryktów: Kobuleti, Khelvachauri, Keda, Shuakhevi oraz Khulo. Mimo że każdy
z nich ma wodospady, rzeki, góry i zabytki, prezentuje odrębną
specyfikę.
Dystrykt Kobuleti położony jest wzdłuż Morza Czarnego, jednak zaledwie kilka kilometrów od piaszczystych plaż docieramy już do Chaisubani oraz Sakhalvasho, wiosek usytuowanych
na pierwszych wzniesieniach. Miejsce to słynie z powietrznego
korytarza, którym corocznie, jesienią, przelatuje ponad milion

In addition to Batumi, Adjara is divided into five districts: Kobuleti, Khelvachauri, Keda, Shuakhevi and Khulo. Although all of
the districts boast waterfalls, rivers, mountains and sightseeing, each presents a distinct character.
The Kobuleti district lies along the Black Sea, but just a few
kilometres away from the sandy beaches we find ourselves in
the villages of Chaisubani and Sakhalvasho – both of which are
nestled in the first foothills. This is an area particularly famous

NA WAKACJE
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migrujących ptaków szponiastych. Wydarzenie gromadzi ornitologów oraz fotografów z całego świata.
Kobuleti to również obszary chronione w Ispani (770 ha torfowisk wpisanych na listę konwencji ramsarskiej) i w Kintrishi (ciąg
wąwozów na wysokości 2500 m n.p.m., między górami Tskhemlovani i Khino). Na terenie dystryktu znajduje się Park Narodowy
Mtirala o powierzchni 15 806 ha. Stanowi ostoję dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Kolejny dystrykt, Khelvachauri, znany jest z tradycji pszczelarskich i rusznikarskich, z którymi można się zapoznać w powstałym w 1984 r. Muzeum Etnograficznym Machakhela. Kto tu
dotrze, musi też koniecznie odwiedzić ulokowany w wąwozie
i obejmujący 8733 ha Park Narodowy Machakhela. Ten ekologiczny tunel łączy obszary chronione wschodniej Adżarii i północnej Turcji. Z historycznych budowli warte obejrzenia są ruiny
powstałej na przełomie VI i VII w. twierdzy Gvara, strategicznie
zlokalizowanej z widokiem na wąwóz. Trzeba także zobaczyć
dwunastowieczne mosty łukowe w Tskhemlari, Mirveti i Kokoleti.

for its bird migration routes – every year in autumn millions of
migrating birds of prey fly through, attracting bird watchers and
enthusiasts from around the world.
Kobuleti also boasts protected areas in Ispani (770 ha of peatlands included on the Ramsar Convention of Wetlands list) and
Kintrishi (length of gorges at a height of 2500m above sea level,
between the Khino and Tskhemlovani mountains). Mtirala National Park covering 15 806 ha is also in this district. It is a refuge
for many rare species of plants and animals.
Another district, Khelvachauri, is known for its beekeeping and
gunsmithing traditions, where you can visit the Machakhela Ethnographic Museum, which was established in 1984. For those
who do indeed make it here, the Machakhela National Park set
on 8733 ha of gorges, is a must-see. This eco-tunnel links the
protected areas of east Adjara and northern Turkey. Of the historic buildings in this area, the ruins of the Gvar fortress built at
the turn of the 6th and 7th centuries are strategically located
overlooking the gorge. The arched bridges dating back to the
twelfth century, in Tskhemlari, Mirveti and Kokoleti, are also
compulsory on the itinerary.
The next district, Keda, also boasts old fortifications, arched
bridges, several museums and the phenomenal waterfall in
Makhuntseti, but it is famous for being the wine-making region
of Adjara. There are around 40 species of grapes grown here,

fot. gobatumi.com, shutterstock.com

W Keda, następnym dystrykcie, rownież napotkamy stare fortyfikacje obronne, łukowe mosty, rozmaite muzea oraz zjawiskowy
wodospad w Makhuntseti, jednakże słynie on jako zagłębie winiarskie Adżarii, gdzie występuje
około 40 gatunków winogron, w tym
dwa unikalne: białe Kedis Tsolikauri i różowe Chkhaveri. Oczywiście funkcjonuje tutaj wiele
winnic, których

NA WAKACJE

właściciele chętnie zapraszają przyjezdnych do zwiedzania
posiadłości i degustacji win własnej produkcji. Dystrykt Keda
szczyci się też wyśmienitej jakości owocami i warzywami, w tym
przepysznymi pomidorami. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśrod wędkarzy łowieniem pstrąga w gorskich potokach.
Z kolei dystrykt Shuakhevi znany jest z rolnictwa oraz życzliwości mieszkańców. Uczestnicząc aktywnie w różnych zajęciach na
farmie, turyści znajdą idealne warunki, by doświadczyć życia na
wsi. Będą mieli także sposobność poznać szereg historycznych
i kulturowych obiektów, np. warownie, kościoły, mosty łukowe,
muzea. Rejon przyciąga również miłośników wypraw górskich i fanów białego szaleństwa,
głównie dzięki popularnemu ośrodkowi
narciarskiemu w Gomarduli.
Ostatni dystrykt, Khulo, to
najpiękniejsza część adżarskich obszarów górskich,
wyróżniająca się szczególnie bogatym dziedzictwem naturalnym
oraz dużą ilością zabytków. Zaliczają się
do nich pozostałości
murów po twierdzy
Khikhani, wznoszącej się na wysokości 2635 m n.p.m.
Możemy tu obejrzeć
ślady dawnej piekarni, winiarni, kościoła
oraz cztery wspaniałe, średniowieczne
wieże. Drugim godnym
uwagi zabytkiem jest położony w wąwozie Skhaltistskhali monastyr z XII w.
Należy do nielicznych obiektów
sakralnych Adżarii, które uchroniły
się przed dewastacją z rąk Otomanów.
Warto odwiedzić też malowniczą wieś Khikadziri, w której kończy się droga oraz gdzie barwne
lasy kontrastują z szarą masą skalną pierwszych gór tureckich.
Dystrykt Khulo w kurortach Kedlebi, Goderdzi i Beshumi gości
także entuzjastów sportów zimowych.
Górzysta Adżaria ze swoimi tradycjami, pyszną kuchnią, pogodnym stylem życia i ciepłym podejściem mieszkańców będzie
niesamowitą, niezapomnianą przygodą dla podróżnych. Lokalna
ludność stale ostrzega turystów przed magią regionu, kto tu bowiem przybywa, ten wraca i proszę wierzyć, że słowa te zawsze
się sprawdzają…
Do Batumi, stolicy Adżarii, można szybko dostać się z Katowice Airport dzięki bezpośredniemu połączeniu linii Wizz Air na
lotnisko w Kutaisi. Rejsy realizowane są dwa razy w tygodniu,
w poniedziałki i piątki.
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including two unique to the area: white, Kedis Tsolikauri and
pink, Chkhaveri. Of course, there are many wineries here whose
doors are open and welcoming people in to see the vineyard
and taste the wines. The Keda District also prides itself for top-quality fruit and vegetables, including tomatoes and mouthwatering trout in the mountain streams that are of great interest to anglers.
The Shuakhevi district is known for its agriculture and the
kindness of its people. Participating in various farm activities,
visitors have ideal conditions in which to experience life in the
countryside. Apart from stunning rural landscapes,
there are also a number of historical and
cultural sights eg. fortresses, churches,
arched stone bridges and museums.
The area also attracts hikers
and skiers, mainly thanks to
the popular skiing centre in
Gomarduli.
The final district, Khulo, the most beautiful part of Adjara’s
mountainous areas,
boasts a particularly rich natural
heritage, and a
plethora of sights.
These include the
remains of the walls
of the Khikhani fortress, at an altitude
of 2635m above sea
level. There are traces
of a former bakery, a
winery, a church and four
great medieval towers. Another notable landmark is the
Skhaltistskhali monastery of the
twelfth century, located in a ravine.
It is one of the few sacred sites in Adjara, which escaped devastation at the hands
of the Ottomans. It’s also worth visiting the picturesque village of Khikadziri where the road ends and where the
colourful forests contrast with the initial grey rocky mass of the
Turkish mountains. The resorts Kedlebi, Goderdzi and Beshumi in
the Khulo district, also host winter sports enthusiasts.
The mountainous region of Adjara with its traditions, delicious
cuisine, serene lifestyle and warm and inviting people, make
for an amazing and unforgettable adventure for travellers. The
locals constantly warn tourists of the magic of the region, as
those who come here once, do, indeed return – and never have
truer words been spoken…
Wizz Air offers direct flights from Katowice Airport to the airport
in Kutaisi, Batumi, the capital of Adjara. Services are offered
twice a week, on Mondays and Fridays.

GDZIE WYJECHAĆ?
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NEAPOL
w 48 godzin
Naples in 48 hours

fot. shutterstock.com

TEKST/BY: Anna Nowak
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tolica Kampanii budzi skrajne
emocje. Dla jednych stanowi
marzenie o europejskich podróżach, innym kojarzy się z miejscem, o którym krążą niezbyt
pochlebne opowieści. Jednak, jak zawsze
w takich przypadkach, trzeba po prostu
tam być, żeby wyrobić sobie własne zdanie na jej temat. Jedno jest pewne – nas
Neapol zaskoczył bardzo pozytywnie i bez
większego zawahania moglibyśmy stwierdzić, że warto tam wrócić!

wych zdjęć Sorrento. Można, na przykład,
poświęcić jeden dzień na zwiedzanie Neapolu, a drugi na poznanie okolic albo zwiedzać ratami – najpierw przylecieć tylko dla
stolicy Kampanii, a następny raz skupić się
na Pompejach lub Herkulanum.

Spacer w cieniu Wezuwiusza

DZIEŃ PIERWSZY

Obecnie Neapol, obok Heraklionu, Larnaki i Malty, jest najbardziej na południe
wysuniętym miastem Europy, do którego
dotrzemy bezpośrednio z Polski linią Wizz
Air, oczywiście także z Katowice Airport.
Ceny lotów z bagażem podręcznym mogą
być naprawdę niskie, zwłaszcza na wiosnę i jesienią. Kolejnym argumentem przemawiającym za wybraniem tego właśnie
kierunku jest fakt, że miasto u stóp Wezuwiusza to doskonały punkt wypadowy,
aby odwiedzić Pompeje czy Herkulanum,
a nawet znane z piosenek i pocztówko-

Samolot ląduje na bardzo nowoczesnym,
czystym, świeżo po remoncie lotnisku
w Neapolu. To dobry znak! Stąd do centrum zawiezie nas autobus. Trzeba przejść
zaledwie kawałek, przez parking, obok
McDonalda, żeby znaleźć się na przystanku Alibusa. Bilet kosztuje 4 euro od osoby, a podróż zajmie około 15–20 minut,
w zależności od pory dnia i natężenia ruchu drogowego.

Katedra San Gennaro | San Gennaro Cathedral

Zwiedzenie Neapolu w dwa dni jest jak najbardziej możliwe. Możliwe jest też zobaczenie najważniejszych miejsc i zabytków
w mieście w przeciągu jednego dnia, choć
wówczas grafik będzie bardzo napięty.

Celem jest plac Garibaldiego z posągiem
rewolucjonisty. To ważny węzeł komunika-

cyjny w mieście. Tutaj zatrzymują się liczne
autobusy, również te z lotniska. Znajduje
się tu także główny dworzec kolejowy,
metro i druga stacja kolejki Circumvesuviana (startowa jest przy Porta Nuova).
Nie ma się co ociągać, zaczynamy zwiedzanie! Czas więc ruszyć w kierunku Starego
Miasta. Pierwszy punkt na naszej mapie to
katedra San Gennaro. Początki jej historii
sięgają XIII wieku, choć fasada jest dużo
młodsza, co zresztą od razu widać. W tym
miejscu niegdyś stały starożytne świątynie, a jedna z nich stanowi dzisiaj boczną
część katedry. Wewnątrz, w szczególności,
spodobała się nam kaplica św. Januarego,
patrona neapolitańczyków, ma on bowiem
chronić mieszkańców przed nieszczęściami,
z trzęsieniami ziemi i wybuchami Wezuwiusza włącznie. Tutaj też znajduje się grób
Januarego (Capella Carafa). Istotna informacja: do Duomo można wejść za darmo!
Niezwykle interesująca jest uliczka San
Gregorio Armeno, pełna warsztatów oraz
sklepików drobnych rzemieślników, którzy
wyspecjalizowali się w tworzeniu szopek
i elementów ich wyposażenia. Niektóre po-

stacie przypominają znanych z filmu i telewizji celebrytów.
Idziemy w kierunku Via Tribunali, żeby
zobaczyć kościół San Lorenzo Maggiore
(także bezpłatny wstęp). To dobry sposób,
by odpocząć od zgiełku i kolorów, jakie
zbombardowały nas na deptaku San Gregorio Armeno. Kościół jest dość surowy,
gotycki, ale ubarwia go związana z nim
ciekawostka. Ponoć właśnie tu Boccaccio
po raz pierwszy zobaczył swą ukochaną,
zapamiętaną z utworów pisarza jako Fiammetta.
Teraz czas na klasztor San Gregorio Armeno, do którego prowadzi bardzo intrygujące wejście, samo będące swego rodzaju
atrakcją. Za drzwiami roztacza się idylliczny dziedziniec, skąpany w słońcu i usiany
drzewkami cytrusowymi. Rośliny te muszą być oczkiem w głowie mieszkających
w klasztorze sióstr, ponieważ sprzedają one, najprawdopodobniej samodzielnie
sporządzone, apetycznie wyglądające nalewki cytrynowe.
Przechodzimy placykiem Nilo w kierunku
kolejnego, Piazza San Domenico Maggiore.
Przy nim znajduje się jeden z ciekawszych
kościołów Neapolu. Trzeba się wspiąć po
kilkunastu schodach do gotyckiego wnętrza, kryjącego mnóstwo renesansowych
rzeźb i wspaniałe freski na sklepieniu
zakrystii, by w jednej z bocznych kaplic
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zobaczyć cudowny obraz Ukrzyżowania,
z którego Chrystus miał przemówić do
św. Tomasza z Akwinu. Starszy zakonnik
z uśmiechem przechadza się między miejscowymi i turystami. Z wieloma zamienia
kilka słów, udzielając im błogosławieństwa. A przed ołtarzem odbywa się próba
chóralnego śpiewu – to także świadczy
o charakterze tego miejsca.

Zachwycił nas zwłaszcza pierwszy, wybudowany w stylu gotyku prowansalskiego.
Mocno ucierpiał podczas II wojny światowej, jednak został odbudowany z takim
pietyzmem, że nie stracił nic ze swojej surowej autentyczności. Zupełnie inny jest
drugi, Gesu Nuovo. Choć z zewnątrz widzimy mało spektakularną fasadę, w środku
zaskakuje nas bogactwo.

W Neapolu znajduje się bardzo dużo niezwykłych obiektów sakralnych, jak zresztą w Palermo, więc następnym punktem na
naszej mapie zwiedzania znowu są kościoły, tym razem Santa Chiara i Gesu Nuovo.

Musimy trochę odpocząć od sakralnych
zabytków, udajemy się więc w kierunku
metra ruchliwą i zatłoczoną Via Toledo.
Powszechne jest przekonanie o szybkim
trybie życia neapolitańczyków, podobno
związanym z drzemiącym wulkanem, który jak tykająca bomba powoduje wśród
mieszkańców chęć załatwiania wszystkiego naprędce i bezzwłocznie.

Castel Nuovo to
najważniejszy
architektoniczny
symbol Neapolu

Toledo, stacja metra, do której zmierzamy,
jest jedną z piękniejszych w Europie. Tak
słyszeliśmy i o tym czytaliśmy. Czy pobije
to, co widzieliśmy w Sztokholmie? Po zjechaniu pod ziemię uznaliśmy, że rzeczywiście robi spore wrażenie. Czujemy się,
jakbyśmy nagle znaleźli się nad brzegiem
morza albo poszybowali prosto do błękitnego nieba. Władze Neapolu postanowiły
przekształcić ciągle rozbudowywane metro w publiczną galerię sztuki nowoczesnej. Ponadto jest tam naprawdę czysto!

Castel Nuovo is the
most important
architectural
landmark in
Naples

Przyjechaliśmy na stazione Università,
zaprojektowaną z iście naukową precyzją

fot. istockphoto.com, shutterstock.com
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Castel dell'Ovo

i przeszliśmy na Piazza Municipio, by stanąć przed Castel Nuovo, chyba najciekawszym zabytkiem miasta. Ciężką, masywną
bryłę zamku ozdobiono delikatną, marmurową bramą wjazdową, zwieńczoną rzeźbą
Michała Archanioła. Twierdza, zwana Maschio Angioino, powstała w XIII wieku na
polecenie króla Karola I Andegaweńskiego.
Tym akcentem kończymy na dziś zwiedzanie, by jeszcze raz, wieczorem, przejść
gwarną i przeuroczą uliczką San Gregorio
Armeno.

niepozorny, pochodzący z pierwszej połowy XVIII wieku gmach Teatro di San Carlo,
najstarszej na świecie sceny operowej. Naprzeciw działa handlowa Galeria Umberto I,
otwarta w 1890 roku, mająca bliźniaka
w Mediolanie. Naszym celem jest jednak
wzgórze Montesanto, na szczycie którego
znajduje się Palazzo Reale di Capodimonte
i fort św. Elma.

Drugi dzień pobytu w stolicy Kampanii
można rozpocząć spacerem nadmorską
promenadą w kierunku Castel dell’Ovo.
Według legendy w miejscu, gdzie dzisiaj
znajduje się zamek, Wergiliusz umieścił
jajko. Jeśli jego skorupka pęknie, Neapol
ulegnie zniszczeniu. Na tę chwilę forteca
bardzo ładnie prezentuje się przy porcie
Santa Lucia, na wyspie połączonej z lądem
małą groblą.

Dostajemy się tam kolejką linowo-szynową. Twierdza jest imponująca, ale bilet wstępu niestety drogi. Poza tym nie
mamy za dużo czasu, więc postanawiamy
poszukać darmowego punktu widokowego. I udaje się! Z Montesanto schodzimy
na piechotę, po schodkach ciągnących się
wzdłuż budynków mieszkalnych. Po drodze, uświadamiając sobie, że samochodem
przypuszczalnie nie ma szans dotrzeć na
wzniesienie, podziwiamy czerwone i pomarańczowe dachy domów, odznaczające się
na ich tle zielone kopuły kościołów, gdzieś
w oddali niepasujące do pejzażu smukłe
sylwetki wieżowców i jego, Wezuwiusz!

Ruszamy dalej. Na chwilkę przystajemy
na monumentalnym placu przed Pałacem
Królewskim, gdzie gromadka dzieci goni
ogromne, tęczowe bańki mydlane, a ubrana na biało księżniczka zachęca rodziców
do wspólnych zdjęć. Tuż obok wznosi się

Będąc w Neapolu koniecznie trzeba zwiedzić Narodowe Muzeum Archeologiczne,
zwłaszcza gdy w planie mamy Pompeje
i Herkulanum. My chcieliśmy przede
wszystkim przyjrzeć się eksponatom pochodzącym z miast zniszczonych przez
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erupcję wulkanu, w szczególności mozaikom i freskom zdobiącym kiedyś rezydencje zamożnych obywateli. Przynajmniej
kwadrans spędzamy przed najsłynniejszym okazem kolekcji, czyli znaną z podręczników do historii sceną ucieczki armii
perskiej przed Aleksandrem Wielkim. Coś
niesamowitego! Poza tym możemy zachwycać się licznymi zbiorami posągów,
przedmiotów codziennego użytku i wejść
do Tajnego Pokoju, prezentującego wystawę przeznaczoną tylko dla dorosłych. Na
szczęście muzeum jest czynne dosyć długo, aż do godziny 19.30. W kasie zapłaciliśmy 8 euro od osoby i musieliśmy pozostawić plecaki w szatni, lecz nigdy tego nie
będziemy żałować.
Zobaczyć Neapol i umrzeć czy zobaczyć
Neapol i przeżyć? Na pewno nie jest to
miasto godne twierdzenia, że po nim można już zakończyć żywot, choćby dlatego,
że niedaleko znajduje się coś jeszcze piękniejszego – Pompeje.
Neapol daje wiele satysfakcji ze zwiedzania, inspiruje miłośników antyku i mitologii,
świetnie prezentuje się z wulkanem w tle.
Nie ma w Europie drugiego takiego miasta!
No, może oprócz Katanii czy Taorminy….
Buon viaggio!

For some people, the capital of Italy’s
Campania region is high on the bucketlist
of European travel destinations. For others, it’s associated with less-than-flattering stories. As always, you just have to go
and visit the city, see it for yourself and
make up your own mind. One thing is certain – Naples had a very positive effect on
us and we can safely say we’re definitely
going back!
A walk in the shadow of Vesuvius
Currently Naples, apart from Heraklion,
Larnaca and Malta, is the southernmost
city in Europe, to which Wizz Air flies directly from Poland, and of course, that
includes Katowice Airport. Prices of flights
when you’re travelling with only hand
baggage can be very low, particularly
in spring and autumn. Another reason to
choose this particular destination is the
fact that the city lies at the foot of Mount
Vesuvius, and is an excellent starting point
to visit Pompeii, Herculaneum, and Sorrento, familiar to many from songs and postcards. You can, for example, enjoy Naples
for one day, and spend the other exploring the surrounding area, or divide it into
smaller visits - first visit only the capital of
Campania, and focus on Pompeii or Herculaneum another time.
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You can definitely see Naples in two days.
You could even see all the city’s main sites
in one day, but you’d be on a really tight
schedule.

DAY ONE
The plane lands at the clean, very modern,
and newly-renovated airport in Naples.
This is a good sign! From here, a bus will
take us to the city centre. You just need
to walk a very short distance, across the
parking lot, next to McDonald's and you’re
at the Alibus bus stop. Tickets cost 4 euros
per person and the trip takes about 15–20
minutes, depending on the time of day and
the volume of traffic.
We’re making our way to Garibaldi square.
This is an important transportation hub
in the city. Here there are numerous bus
stops, including those from the airport.
There’s also the main railway station, subway and the second station of the Circumvesuviana (it starts at Porta Nuova).
Now’s no time for dilly-dallying! It’s time to
start exploring! It's time to make our way
towards the Old Town. The first point on
our map is the cathedral of San Gennaro.
The origins of this building date back to
the thirteenth century, but the facade is

much more recent – and this is immediately apparent. Several ancient temples once
stood here, and one of them now forms one
side of the existing cathedral. Inside, we
particularly liked the chapel of St. Januarius, the patron saint of Neapolitans, who
is meant to protect people from disasters,
from earthquakes and eruptions, including those of Mount Vesuvius. The tomb
of Januarius (Capella Carafa) is also here.
Important note: entry to the Duomo is
free!
The street of San Gregorio Armeno is particularly fascinating. It’s full of artisan
workshops specialising in creating nativity
scenes and their components. Some of the
characters bear more than a passing resemblance to famous actors and television
celebrities.
We're making our way towards Via Tribunali, to see the church of San Lorenzo
Maggiore (also free entry). This is a good
way to take a break from the hustle and
bustle, and colors that bombarded us on
the promenade of San Gregorio Armeno.
The church is relatively austere, Gothic,
but a small titbit of trivia adds colour. Apparently, it was here that Boccaccio first
saw his beloved – who was immortalised in
his works as Fiammetta.

Jeden z eksponatów Muzeum Archeologicznego – starożytna mozaika przedstawiająca starcie Aleksandra Macedońskiego z perskim królem Dariuszem III
One of the exhibits at the Archaeological Museum – an ancient mosaic depicting the clash between Alexander the Great and the Persian king Darius III

fot. commons.wikimedia.org
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Now for the monastery of San Gregorio
Armeno, and its intriguing entrance, which
is, in itself, an attraction. Behind the door
there’s an idyllic courtyard, bathed in sunshine and dotted with citrus trees. These
plants are the pride and joy of the monastery’s inhabitants, because they sell
lemon liqueurs that look incredibly appetising, and are most likely made at the
monastery.
Making our way through a small square,
Nilo, towards another, Piazza San Domenico Maggiore. This is where we’ll find one
of the most interesting churches in Naples.
You have to climb some stairs to enter the
Gothic interior holding many Renaissance
sculptures and frescoes on the ceiling of
the sacristy, and see the miraculous painting of the Crucifixion, in which Christ is said
to have spoken to St. Thomas Aquinas. A
smiling elderly monk wanders among locals and tourists. He stops to chat with
many of them and blesses them. A choir is
rehearsing in front of the altar – this image
really accentuates the building’s character.
Naples is home to many unnusual sacred
buildings, indeed so is Palermo, so it’s no
surprise that we’re visiting some more
churches. This time we’re taking a look at
Santa Chiara and Gesu Nuovo. We found
the Gothic-Provence architecture of the
former particularly impressive. Heavily
damaged during World War II, it was rebuilt with such reverence to the original
that it hasn’t lost any of its raw authenticity. Gesu Nuovo is quite different. The
less-than-spectacular façade doesn’t even
hint at the wealthy interior that surprises
us once we’re inside.
We need to take a little break from the all
the churches, so we head down Via Toledo
towards the busy and crowded subway.
There is widespread belief that Neapolitans lead a fast-paced lifestyle because
they share the area with a ticking timebomb in the form of a dormant volcano. It
encourages the city’s inhabitants to get
things done quickly and without delay.
The Toledo metro station that we’re headed towards, is one of the most beautiful in
Europe. That’s what we’ve read and what
we’ve heard. But will it beat what we saw
in Stockholm? Taking the escalators underground, we have to agree that it really is
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impressive. You feel as though we suddenly find ourselves at the seaside, or having
flown straight up into the blue sky. Naples’
authorities have decided to transform the
continuously expanding subway system
into a public modern art gallery. And in
addition, it’s so clean!
We arrive at stazione Università, which was
designed with scientific precision, and we
take a walk to Piazza Municipio, to stand
in front of Castel Nuovo, perhaps the most
interesting of all the city’s landmarks.
What’s interesting is that the castle’s imposing mass is decorated with a delicate
marble gate, topped with a statue of the
Archangel Michael. The fortress, also
known as Maschio Angioino, was established in the thirteenth century by order
of King Charles I of Anjou. This is where we
finish our tour today – but we’re still going
to take an evening stroll down the delightful and bustling Via San Gregorio Armeno.

DAY TWO
The second day of our stay in the capital Campania can start with a walk along
the seafront promenade towards Castel
dell’Ovo. According to legend, Virgil placed
an egg where the castle stands today. If
the shell were to break, Naples would be
destroyed. Today, the fortress looks stunning overlooking the port of Santa Lucia,
on an island joined to the mainland by a
small causeway.
It’s time to move on. We spend a moment
taking in the monumental square in front
of the Royal Palace, where several children are chasing huge, rainbow-hued bubbles, and a princess dressed entirely in
white encourages parents to step in and
be in the photos with their children. Right
next door is a modest building dating back
to the first half of the eighteenth century, that houses the Teatro di San Carlo
and the oldest continuously active opera
venue. Accross from it is the Galleria Umberto I which opened in 1890, and is twin
to the shopping mall in Milan. Where we’re
heading, however, is Montesanto – the hill
on top of which is Palazzo Reale di Capodimonte and the St. Elma Fort.
To get to the top of the hill, we take the funicular cable railway. The fortress is truly
impressive, but unfortunately the entry

is expensive. We don’t have much time so
we decide to look for free lookout. And we
manage to find one! We take the stairs that
run down along some residential buildings.
Along the way we realise that there’s no
way you could get to the top of the hill by
car. We admire the red and orange roofs,
and how they really make the green church
domes really stand out. Somewhere in the
distance we see the slender silhouettes of
skyscrapers that really don’t suit the landscape, and there it is, Vesuvius!
When in Naples you really need to visit the
National Archaeological Museum, particularly if we plan to visit Pompeii and Herculaneum. We wanted to first take a look
at the exhibits from the cities destroyed
by volcanic eruptions – especially the mosaics and frescoes that once adorned the
wealthier residences. We spend a good
quarter hour at the most famous collection
– a scene that we all know from history
textbooks – the Persian army fleeing from
Aleksander the Great. It really is something else! Apart from that we can admire
the numerous collections of statues, everyday objects and access the Secret Room
housing an adults olny exhibition. Fortunately, the museum is open quite late, until 19.30. We had to pay 8 euros per person
and leave our daypacks in the lockers, but
it’s not something we’ll ever regret.
See Naples and die, or see Naples and live?
Naples definitely isn’t one of those cities
that you leave thinking you could die right
there and then and be happy – even if for
no other reason than the fact that there
is a place far more beautiful close by –
Pompeii.
You’ll get a lot of satisfaction from having visited Naples. The city inspires lovers of antiquity and mythology and it
looks magnificent with the volcano in the
background. There is no place like it in Europe! Well, maybe apart from Catania and
Taormina ....
Buon viaggio!
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NEAPOL
kulinarny raj
Naples – a culinary paradise
TEKST/BY: Piotr Adamczyk

IS IT POSSIBLE FOR THERE TO BE A SIMPLE, YET REFINED CUISINE? YES – AND YOU'LL FIND IT IN THE
SOUTH OF THE APENINE PENINSULA, AT THE FOOT
OF MT VESUVIUS, IN A CITY WHERE YOU CAN
EAT DELICIOUS MEALS MADE WITH SEEMINGLY
ORDINARY INGREDIENTS. NAPLES BRINGS US THE
BEST OF ITALY’S CUISINE – SUCCULENT VEGETABLES, GREAT PASTA, SCRUMPTIOUS CHEESES AND
FRESH SEAFOOD.

fot. shutterstock.com

CZY ZNAJDZIEMY PROSTĄ, A JEDNOCZEŚNIE WYKWITNĄ KUCHNIĘ? TAK, NA POŁUDNIU PÓŁWYSPU APENIŃSKIEGO, U STÓP WULKANU WEZUWIUSZ, GDZIE
POŁOŻONY JEST NEAPOL – MIASTO, W KTÓRYM MOŻNA ZJEŚĆ PYSZNE DANIA ZŁOŻONE ZE ZWYCZAJNYCH
SKŁADNIKÓW. SPOTKAMY TAM WSZYSTKO, CO WE
WŁOSKIEJ DIECIE NAJLEPSZE ZNAKOMITEJ JAKOŚCI
WARZYWA, ŚWIETNE MAKARONY, WYBITNE W SMAKU
SERY I ŚWIEŻE OWOCE MORZA.
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Znawcom kulinarnej mapy świata stolica Kampanii od razu kojarzy
się z pizzą. Bardzo słusznie, bo współczesną wersję dużego, płaskiego placka z dodatkami stworzono właśnie w Neapolu. W 1889 roku miasto odwiedziła królowa Włoch, Małgorzata Sabaudzka. Na
jej cześć przygotowano potrawę w barwach flagi państwowej. Zieleń stanowiła bazylia, biel ciasto i ser mozzarella, a czerwień sos
z pomidorów. Tak powstała margherita, najsłynniejsza z pizz.
Wyrób kucharza pizzaiolo to z pewnością symbol Neapolu, ale
tutejsze menu ceni się także za różnorodność. Ważnym jego elementem jest pasta. Jednym z przykładów tego typu dania może
być paccheri alla ricotta. Użyty makaron przypomina cannelloni,
lecz rurki są krótsze. Świat podbiło również spaghetti napoletana. Sekret receptury tkwi w prostocie sosu, który zawiera świeże
pomidory z gatunku San Marzano i czosnek. Całość obowiązkowo
posypuje się startym parmezanem. Nie można zapomnieć o gałązkach bazylii, szczególnie że nie tylko warzywa, ale i zioła odgrywają bardzo dużą rolę w neapolitańskim jadłospisie. Do miejscowych
przylgnęło nawet określenie mangiafoglie (jedzący liście).
W kuchni Kampanii powszechnie wykorzystuje się też bakłażan,
cukinię, różne rodzaje papryki i sałaty, podobnie zresztą jak brzoskwinię, morelę, figę, melon, pomarańczę czy cytrynę. Lokalnym
i eksportowym hitem są sery. Mowa tu głównie o miękkim scamorza, konsystencji śmietanki, tradycyjnie formowanym na kształt
sakiewki. Równie wysoką pozycję w rankingu neapolitańskich serów zajmuje rozpływająca się w ustach mozarella. Najpopularniejsze są jej dwie odmiany – di bufala campana z mleka bawolic i fior
di latte z krowiego mleka.
Mieszkańcy regionu nad mięso przekładają frutti di mare. Dosyć
naturalne preferencje biorąc pod uwagę, że to rejon nadmorski.
Na stołach królują małże, delikatne ośmiorniczki, mątwy, kalmary,
małe i duże krewetki, ponadto anchois oraz rybki zwane cecenielli.
Konsumpcji towarzyszy dobre wino. A jeśli ten napój, to tylko Kampania. Już Rzymianie twierdzili, iż na całej długości „włoskiego
buta” nie ma lepszego obszaru do uprawy winorośli niż okolice
Neapolu. Wulkaniczne, żyzne gleby, odpowiednie nachylenie
i nasłonecznienie stoków sprawiają, że hodowane tu winogrona są dorodne i dają wspaniałą bazę do produkcji szlachetnego trunku. Znane szczepy, z których powstają
wyborne wina, to Aglianico, Greco i Falanghina.
Włosi nie są wybitnymi specjalistami w słodkich
wypiekach, ale w Neapolu spotka nas miła
odmiana. Wszystko dzięki byłym władcom
tych ziem, ponieważ wraz z francuskimi
i hiszpańskimi dworami królewskimi
do miasta przybywali cukiernicy.
Miejscowi skwapliwie korzystali
z ich wiedzy i doświadczenia,
na swój sposób adaptując
przepisy.
Dzięki zamiłowaniu
neapolitańczyków
do deserów mo-
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żemy spróbować takich cudów, jak cannoli, czyli rurek z chrupiącego ciasta nadziewanych kremem z sera ricotta i dekorowanych
rozmaitymi przysmakami, choćby czekoladą. Słodką wizytówką
Neapolu jest bez wątpienia babà, polskiej proweniencji. Klasyczna,
oczywiście na zakwasie drożdżowym, ma kształt grzybka wielkości od 5 do 15 cm i nasącza się ją rumem. Babę można spotkać też
w formie tortu, ale w tym przypadku środek wypełnia bita śmietana oraz syrop z bergamotki. Nie zapominajmy również o niebiańskich lodach wytwarzanych ze świeżych owoców i z mięsistych
orzechów.
Na pytanie gdzie najlepiej stołować się w Neapolu, odpowiedź jest prosta – na ulicy. Włosi uwielbiają jeść
poza domem, więc z powodzeniem funkcjonują
liczne, mniejsze i większe lokale gastronomiczne. Wybierajmy tylko te, w których bywają
miejscowi. Zazwyczaj to gwarancja dobrego smaku i prawdziwie neapolitańskiej
kuchni.
Buon appetito!
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Foodies immediately associate the capital of Campania with pizza. And rightly so, because the modern version of this large, flat
bread with toppings is native to Naples. In 1889, the Queen of
Italy, Margherita of Savoy visited the city. In honour of this visit, a
dish bearing the colours of the national flag was prepared. Green
was the basil, the bread-base and the mozzarella were white, and
the red came from the tomato sauce. And this is how the margherita, the most famous pizza of all came into being.
Pizzaiolo is most certainly a dish that is symbolic for Naples, but
the local menu also valued for its diversity. Pasta, of course,
plays an important role in this cuisine. One example of this type
of dish is paccheri alla ricotta. The pasta in some way resembles
cannelloni, but the tubes are shorter. Another worldwide hit is
spaghetti napoletana. The secret lies in the simplicity of the
sauce, the recipe for which contains fresh San Marzano, or Roma,
tomatoes and garlic. The entire dish is, of course, sprinkled with
grated parmesan cheese. And you can’t forget about the basil,
particularly since alongside vegetables, herbs play a vital role in
the Neapolitan menu. The term mangiafoglie (eating leaves) is a
term that you’ll often hear used by locals.
The cuisine of Campania generally uses eggplant (aubergine),
zucchini, peppers and various types of lettuce, as well as peaches, apricots, figs, melons, oranges or lemons. However, for both
the local market as well as for export, cheeses are the most important. Here, we are mainly talking about soft cheeses which
have a creamy consistency, such as scamorza, which is traditionally produced in the shape of a purse. An equally high-ranking
Neapolitan cheese is the melt-in-your mouth mozzarella. There
are two varieties which are most popular – di bufala campana,
made from buffalo milk and cow's milk fior di latte.
Residents of the region prefer seafood over meat. This is, in fact,
quite a natural preference, seeing as though this is a coastal
region. You’re very likely to see mussels, delicate octopus, cuttlefish, squid, large and small prawns, anchovies and fish called
cecenielli on the dinner-menus.
Of course, all these dishes are accompanied by a good wine.
And if we’re looking for a wine, then it can only be one from
Campania. The Romans were the first to claim that there
was no better area for growing grapes along the entire
length of the Italian boot than the area around Naples. Fertile volcanic soil, and sunlit slopes means
that the grapes grown here are robust and
provide an excellent base for the production of fine wine. The most popular strains
grown in the area are Aglianico, Greco
and Falanghina; and it is from these
grapes that the best local wines
are made.
Overall, italians are not
reknowned for their
sweet baked-goods,
however, in Naples
we are pleas-

FOOD

antly surprised – and all owing to the land’s former rulers. The
French and Spanish courts brought with them master bakers and
confectioners. The locals eagerly took advantage of this knowledge and experience, and adapted the recipes to reflect their own
preferences.
Resulting from this Neapolitan passion for desserts, we can enjoy
mouthwatering delicacies such as cannoli – tubes of crispy pastry
stuffed with ricotta cream and decorated in a myriad of ways,
or just dipped in chocolate. The showcase of Naples in terms of
baked deserts is undoubtedly the babà, which is of Polish provenance. The classic babà, of course, is made of leavened yeast,
and has a mushroom-shaped top, ranging from 5 to 15cm and
moistened with rum. A babà can also be made in the form of
cake, but then it is filled with whipped cream and bergamot syrup. And don’t forget the local ice cream, which is
made with fresh fruit and nuts.
The answer to the question where the best
place to fine is, in Naples, is easy – on the
street. Italians love to eat out, so there are
large numbers of large and small dining
options in the city. We choose only
those frequented by locals. This
is generally a guarantee that
we’re going to get a taste of
real Neapolitan cuisine.
Buon appetito!
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Airbus A34
kolejny do kolekcji
Airbus A340 – another one
for the collection

K

atowice Airport może poszczycić się m.in. tym, że gościło już
większość pasażerskich oraz
transportowych maszyn operujących regularnie na światowej klasy lotniskach. To oznaka prestiżu portu nie tylko dla jego zarządcy, ale
i opinii publicznej oraz pasjonatów awiacji. Każda wizyta czy to kolejnego „garbatego” (dla niewtajemniczonych – Boeinga 747), czy innego samolotu z ciężkiej
kategorii wagowej przyciąga tłumy osób

gromadzących się przy ogrodzeniu bądź
na najdłuższym w Polsce tarasie widokowym w terminalu B. Nie inaczej jest gdy
do Pyrzowic zmierza nigdy nie widziany na
płycie naszego lotniska statek powietrzny,
a im większy lub bardziej egzotyczny, tym
więcej chętnych przybywa w okolice zobaczyć taki okaz. Wreszcie nadeszła historyczna chwila, aby poświęcić uwagę Airbusowi A340, który 27 stycznia 2015 roku
po raz pierwszy wylądował w Katowice
Airport .

A340 został zaprojektowany przez europejskie konsorcjum Airbus w 1987 roku i był
debiutem holdingu wśród szerokokadłubowych samolotów long-haul, czyli tzw. dalekodystansowych. Stał się również pierwszą maszyną tego producenta wyposażoną
w cztery jednostki napędowe. Dziewiczy
lot najnowszego dziecka Airbusa odbył się
25 października 1991 roku, a kilkanaście
miesięcy później A340 wszedł do regularnej służby w liniach Air France i Lufthansa.

fot. Piotr Winkler

TEKST/BY: Piotr Winkler
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Najpierw powstał model w wersji -300.
Wkrótce do rodziny A340 dołączyła wersja
-200, która wprawdzie mieści mniej pasażerów, bo 263 w konfiguracji trzyklasowej wobec niemal trzystu w „trzysetce”, lecz ma
większy o 1400 km zasięg, wynoszący 13,8
tys. km. Z oczywistych względów A340-300
różni się od swojego młodszego brata także długością kadłuba, który mierzy prawie
64 metry, o 4,2 metra więcej od A340-200.
Dla obu rozpiętość skrzydeł to nieco ponad
60 metrów, a wysokość blisko 17 metrów.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto prace nad drugą
generacją A340. Airbus ponownie zdecydował się na dwie wersje, charakteryzujące

się odmiennymi osiągami i pojemnością.
Postanowił też zastosować większe, bardziej wydajne i tym samym efektywniejsze
silniki Trent firmy Rolls-Royce.
W 2002 roku jako pierwszy został wprowadzony na rynek A340-500, który wówczas
był samolotem pasażerskim o rekordowym
zasięgu aż 15,7 tys. km. Linia Singapore Airlines wykonywała nim najdłuższy, trwający ponad 18 godzin komercyjny lot na trasie z Singapuru do Nowego Jorku. Warto
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wspomnieć, że w drodze powrotnej maszyna ta wielokrotnie przelatywała nad Pyrzowicami. Nie było trudno wypatrzeć na
niebie prawie 68-metrowej długości Airbusa, mającego 64 metry rozpiętości skrzydeł
i zabierającego na swój pokład do 313 osób
w trzech klasach.
Również w 2002 roku uruchomiono połączenia najpotężniejszym z całej rodziny
Airbusów 340, modelem -600. Przez 8 lat,
do czasu powstania Boeinga 747-8, wiódł
prym jako najdłuższy samolot pasażerski
i ustępował mu nawet Super Jumbo, tj.
A380. Prócz 75,3 metra długości pozostałe
wymiary A340-600 pozostają takie same,
jak w wersji -500. Może on natomiast po-

mieścić do 380 podróżnych w trzech klasach
i przewieźć ich na odległość 13,8 tys. km.
Gama stalowych ptaków A340 nie odniosła dużego sukcesu, głównie za sprawą
konkurencyjnego Boeinga 777, który dysponując dwoma silnikami stał się bardziej
opłacalny dla przewoźników lotniczych.
W 2011 roku Airbus zdecydował o zakończeniu produkcji całej linii. Łącznie fabrykę
opuściło 371 jednostek, z czego 240 stanowiły wersje -200 i -300. Z kolei w ramach

drugiej generacji sprzedano 34 egzemplarze modelu -500 i 97 sztuk „sześćsetek”.
Airbus A340 dotychczas tylko raz w dziejach Katowice Airport stanął na jego pasie startowym. Maszyna w wersji -300,
należąca do Luftwaffe, czyli niemieckich
sił powietrznych, przybyła do Pyrzowic
w związku z uroczystościami 70 rocznicy
wyzwolenia Auschwitz-Birkenau – nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, przewożąc na swym pokładzie głowę państwa, Joachima Gaucka. Pomimo
niekorzystnych tego dnia warunków atmosferycznych, w okolicach portu zgromadziło się wielu spotterów i fanów lotnictwa
oczekujących wyjątkowych gości.

Dla nas, miłośników awiacji, najbardziej
liczy się fakt uwiecznienia na zdjęciach
przylotu tak rzadkiego samolotu, w dodatku przystosowanego do transportu VIP-ów. Nie zapominajmy jednak, iż z powodu zawieszenia produkcji A340 taka okazja może się w przyszłości już nie zdarzyć.
Z całą pewnością byliśmy więc świadkami
ważnego dla naszego lotniska momentu.
Pozostaje mieć nadzieję, że powiedzenie
„historia lubi się powtarzać” w tym przypadku sprawdzi się jeszcze nie raz.

Among all its achievements, Katowice Airport can boasts having already hosted
most of the passenger and freight aircraft
regularly operating to and from worldclass airports. This is a sign of prestige
not just for the airport’s management, but
also the public and aviation enthusiasts.
Every visit of another ”humpback” (for the
uninitiated – the Boeing 747), or any other
‘heavy weight’ aircraft, attracts crowds of
people gathering at the airport fence or
in Terminal B on the longest observation
deck in Poland. The situation is no different
when an aircraft never before seen at the
airport in Pyrzowice is due to arrive. The
larger the aircraft and the more exotic it
is, the more willingly do the crowds arrive
to see it ‘live’. Finally, the historic moment
has come, when we can focus on the Airbus
A340, which visited Katowice Airport for
the first time on January 27, 2015.
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The A340 was designed by the European
consortium, Airbus, in 1987 and was the
group’s debut in terms of widebodied longhaul aircraft. It was also the manufacturer’s first four-engined aircraft. Its maiden
flight took place on 25 October 1991, and
several months later, the A340 went into
regular service in the liveries of Air France
and Lufthansa.
The first model was the -300 version. Joining the A340 family soon after was the
-200 version. Despite being able to carry
fewer passengers – 263 in the three-class
configuration, in comparison to the almost
three hundred passengers the ‘three-hundred’ can carry, at 13 800 km, the -200’s
range is 1400km larger. For obvious reasons, the A340-300 also differs from its
younger sibling in terms of the length of
its fuselage, which at almost 64m, is 4.2m

longer than the A340-200. Both aircraft
have wingspans of a little over 60m and
are almost 17m high.
The late 1990s saw work begin on the second generation of A340 aircraft. Again, Airbus decided to produce two versions, each
with unique performance capabilities and
capacities. In addition, Airbus decided to
use larger, more efficient Rolls-Royce Trent
engines.
In 2002, the A340-500 was first launched,
and at 15 700km, it had the largest range
of any passenger aircraft available at the
time. Lasting over 18 hours, Singapore
Airlines performed the longest commercial flight from Singapore to New York. It
is worth mentioning that on the return
journeys, the aircraft often flew over Pyrzowice. At 68 metres in length, and with a

fot. Piotr Adamczyk
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wingspan of 64 metres, and able to carry
313 passengers in three classes, it was
easy to spot.
Also in 2002, Airbus launched the most
powerful combination of its entire 340
family of aircraft – the Airbus 340-600.
For 8 years, until the launch of the Boeing
747-8, it was the longest aircraft and the
Super Jumbo (the A380) also came second
to it. Apart from its 75.3 metres in length,
all the remaining dimensions of the A340600 remain the same as the -500 version.
However, the A340-600 can carry up to 380
passengers (in three classes) a distance of
13 800km.
The A340 aircraft range was not a particularly successful one – mainly due to
it being direct competition for the Boeing
777. Boeing’s dual-engined aircraft became
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much more cost-effective, and therefore
profitable, for airlines. In 2011, Airbus decided to end production of the entire line.
In total, 371 units left the factory, of which
240 were -200 and -300 versions. In comparison, the second-generation models
sold 34 aircraft of -500 version, and 97 of
the -600 version.
In Katowice Airport’s history, an Airbus
A340 has so far only once ever stood on
the runway. The -300 version, belonging
to the Luftwaffe, the German Air Force, arrived at Pyrzowic in conjunction with the
celebrations of the 70th anniversary of
the liberation of Auschwitz-Birkenau – the
Nazi concentration camp. The aircraft carried the country’s head of state, Joachim
Gauck. Despite the adverse weather conditions on the day, a great many plane spotters and aviation enthusiasts gathered at

the airport in expectation of its special
guests.
For us, aviation enthusiasts, the main emphasis is on getting a photo of an arrival
of such a rare aircraft – particularly one
adapted to transport VIPs. Let’s not forget,
however, that owing to the production of
the A340 being suspended, this opportunity may never come around again. We most
certainly witnessed a significant moment
in our airport’s history. We can only hope
that the saying ‘history repeats itself’ will
prove true in this case.

A340 był pierwszym
szerokokadłubowym
dalekodystansowym
samolotem
pasażerskim
w ofercie Airbusa
The A340 was the first
wide-bodied, longhaul
airliner in Airbus’ offer
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Do kogo należy
ten samolot?
Who owns this aircraft?

fot. shutterstock.com

TEKST/BY: Cezary Orzech
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omunikacja lotnicza jest najmłodszą, ale i najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią transportu. Już
w 1910 roku założono pierwsze na świecie towarzystwo lotnicze DELAG (Deutsche Luftschiffahrts
AG). Wówczas to, pod postacią sterowców, samoloty były jeszcze zaledwie jedno- i dwumiejscowe. Do wybuchu
I wojny światowej przewieziono nimi między niemieckimi miastami blisko 35 tys. pasażerów.
Pod koniec wojny samoloty były jednak na tyle pewne w eksploatacji, że używano ich do regularnego transportowania poczty. Pionierskie tego typu połączenie zostało zorganizowane
przez austriackie władze na linii Wiedeń–Kraków–Lwów–Kijów–
Odessa.
Regularne przewożenie ludzi samolotami rozpoczęło się stosunkowo późno, bo w latach 1925–1930, wcześniej miało charakter
raczej sporadyczny. W 1929 roku, kiedy to powstał nasz narodowy przewoźnik, długość linii lotniczych na świecie wynosiła
zaledwie 200 tys. kilometrów. Przyjmuje się, iż porucznik Stefan
Stanisław Stec, ten sam, który wymyślił biało-czerwoną szachownicę, był naszym pierwszym pilotem komunikacyjnym, a
prof. Stanisław Stroński, wicepremier i minister informacji rządu
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Air transport is the youngest, but also the fastest growing sector of transport. The world’s first aviation association, DELAG
(Deutsche Luftschiffahrts AG), was established in 1910. Airships,
the flying machines of the time, were still only one- and twoseaters. Until the outbreak of World War I, almost 35 000 passengers were transported between cities in Germany.
Towards the end of the war, however, aircraft were reliable
enough to be used for the regular transport of mail. Pioneers
of this type of service were Austrian authorities on the route:
Vienna–Krakow–Lviv–Kiev–Odessa.
Regular passenger transport took off relatively late, between
1925–1930. Before this, passenger services were performed
rather sporadically. In 1929, when our national carrier was established, the total length of airways around the world was only
200 thousand kilometers. It is generally accepted that Lt. Stefan
Stanislaw Stec, the same man who also invented the Polish Air
Force’s national marking – the white and red checkerboard, was
our first commercial pilot and prof. Stanisław Stroński, Deputy
Prime Minister and Minister of Information of the governmentin-exile, its first passenger. The historic flight took place in November 1918.
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emigracyjnego, pierwszym pasażerem. Historyczny rejs odbył
się w listopadzie 1918 roku.
W Polskim Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych wpisanych jest obecnie ok. 2300 rożnego rodzaju jednostek latających, w tym ponad 1100 samolotów.
Zgodnie z prawem lotniczym wszystkie te statki powietrzne,
a także spadochrony muszą mieć odpowiednie znaki rozpoznawcze, które wprowadzono na świecie w 1922 roku. Oznaczenia są dwuczłonowe. Składają się na nie znaki przynależności
państwowej oraz rejestracyjne w postaci kombinacji trzech liter
dla samolotów, śmigłowców, balonów i sterowców oraz czterech
liter dla szybowców i motoszybowców. Polska ma przydzielone
dwa znaki przynależności państwowej – SP i SN, ale ten ostatni
jest rzadko stosowany.
Litery czyta się według przyjętej nomenklatury, aby podczas
łączności radiowej uniknąć pomyłek. I tak A, B, C, D, E, F, G, H
wymawia się następująco: alfa, brawo, czarli, delta, echo, fokstrot, golf, hotel, a SP – sierra papa. Przyjęto zasadę, że znak
rejestracyjny nie może tworzyć grupy liter sygnałów, takich jak
SOS czy PAN, który oznacza pierwszeństwo informacji.
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There are currently approximately 2300 various types of flying
machines entered into the Polish Register of Civil Aircraft, including more than 1100 planes.
In accordance with aviation law, all these aircraft, including
parachutes, must have appropriate identification markers. These
were introduced around the world, in 1922. All these signs are
made up of two parts. They consist of characters identifying the
nationality and the registration numbers: a combination of three
letters for airplanes, helicopters, balloons and airships, and four
letters for gliders and motor gliders. Poland has two letter-identifiers allocated – SP and SN, however the latter is rarely used.
In order to avoid confusion, the letters are read using the nomenclature adopted for radio. Thus, A, B, C, D, E, F, G, H are pronounces as follows: alpha, bravo, charlie, delta, echo, foxtrot,
golf, hotel, and SP – sierra papa. There is an accepted principle
that the registration mark can not be made up of groups of letters bearing specific meanings such as SOS, or PAN, which stands
for ‘Possible Assistance Needed’ or ‘Pay Attention Now.’
In assigning hallmarks, the Polish Register of Civil Aircraft, applies the rule in which the first letter of the registration number
indicates the user eg. L for LOT Polish Airlines.

fot. shutterstock.com

Polski Rejestr Cywilnych Statków Powietrznych, przydzielając
znak rozpoznawczy, posługuje się regułą stanowiącą, że pierwsza litera drugiego członu rejestracji wskazuje na użytkownika,
np. L dla PLL LOT.
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#ZmieniamySięDlaWas
Nowy terminal
New terminal
TEKST/BY: Piotr Adamczyk

Już 28 maja do użytku oddamy nową drogę startową, a w czerwcu zakończą się prace budowlane przy płycie do odladzania
samolotów i płycie postojowej dla samolotów cargo. Z kolei
na początku wakacji pierwsi podróżni skorzystają z terminalu
przylotowego. Jego budowa, realizowana przez firmę Skanska
Polska, rozpoczęła się w I kwartale 2014 roku. To bardzo ważne
przedsięwzięcie, dzięki któremu znacząco podniesie się jakość
obsługi pasażerów wysiadających w Pyrzowicach.
Terminal przylotowy zlokalizowany jest na zachód od terminalu
pasażerskiego B, wzdłuż zachodnich stanowisk płyty postojo-

At Katowice Airport, 2015 will go down in history as a distinctly groundbreaking year. Not only because it will be the
first time the airport breaks the three-million mark in terms
of the number of passengers it handles in a 12-month period,
but also owing to the completion of key investments of the
largest airport expansion project to date.
On 28 May, the newly-constucted runway will be operational
and construction work on the aircraft de-icing station and
cargo aircraft apron will be be completed in June. In addition,
the start of the summer vacations will see the first holidaymakers use the new arrivals terminal. Skanska Poland began
construction on this new terminal in the first quarter of 2014.
This is an important project which will significantly increase
the quality of services offered to passengers disembarking
in Pyrzowice.
The arrivals terminal is located west of Passenger Terminal B,
along the western parking positions of apron 1. The singlestorey building with a cubature of 48 300m 3 is 160 metres

fot. Adam Krawczyk, wizualizacja: Budimex SA

R

ok 2015 zapisze się w historii Katowice Airport jako
szczególnie przełomowy. Nie tylko dlatego, że po
raz pierwszy przekroczona zostanie granica trzech
milionów osób odprawionych w trakcie 12-miesięcznego cyklu, ale także z powodu sfinalizowania
większości z kluczowych inwestycji prowadzonych w ramach
gigantycznego w dziejach lotniska programu rozbudowy infrastruktury liniowej.
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wej nr 1. Jednokondygnacyjny obiekt o kubaturze 48 300 m3 ma
160 m długości i prawie 8 m wysokości. Architektonicznie bryła
nawiązuje do udostępnionej w czerwcu 2012 roku rozbudowanej
części terminalu pasażerskiego A.
Powierzchnia nowej hali przylotów wyniesie 6,9 tys. m2. Hol odbioru bagażu, wraz z miejscem do kolejkowania dla podróżnych,
będzie liczył 3,6 tys. m2. W tej przestrzeni znajdzie się również
serce hali przylotów, czyli sześć karuzel do odbioru bagażu (obecnie w obydwu terminalach funkcjonują łącznie cztery
karuzele). Na bagażownię przeznaczyliśmy 800 m2, a na część
ogólnodostępną 1,2 tys. m2. Pozostałą powierzchnię zagospodarowaliśmy jako pomieszczenia techniczne oraz zarezerwowane
dla Służby Celnej i Straży Granicznej.
W terminalu przylotowym obsługiwany będzie ruch z całego
świata – obszaru Schengen i Non Schengen. Do nowej hali przylotów chcemy przenieść wszystkie stanowiska wypożyczalni
samochodów, znajdujące się obecnie w częściach ogólnodostępnych terminali pasażerskich A i B. Pozwoli to uwolnić powierzchnie w tych obiektach, zwłaszcza w terminalu A.
Budowa nowej hali przylotów wiąże się też ze zmianą układu
komunikacyjnego wokół terminali oraz rozbudową parkingu. Na
terenie 1,2 ha parkingu P1 (przed terminalami pasażerskimi),
który rozbudowany zostanie na zachód, powstanie 313 nowych
miejsc postojowych z wydzieloną strefą dla wypożyczalni samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Tym samym liczba
miejsc postojowych na położonym najbliżej terminali pasażerskich parkingu pyrzowickiego lotniska wzrośnie do 1210.
Budowa nowego terminalu realizowana jest w ramach dofinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko projektu „Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice”.
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long and nearly 8m in height. Architecturally, the building
draws on the expanded section of Passenger Terminal A,
which was completed in June 2012.
The surface area of the arrivals hall at the new terminal is
6900m 2. The baggage hall, together with queueing areas
for travellers, will cover an area of 36000m 2. This space will
also include the heart of the arrivals hall – meaning six baggage carousels (there are currently a total of four carousels
throughout the airport). The baggage hall will cover 800m 2,
and the public access areas will cover 1200m 2. The remaining
space is put aside for technical rooms, the Customs Service
and Border Guards.
The new terminal will handle arrivals from all over the world
– both Schengen and non-Schengen zone flghts. We also
want to move all car hire desks from the public access areas
in Terminals A and B, to the new arrivals terminal. This will
free up space in these terminals – particularly in Terminal A.
The construction of the new arrivals terminal also means
that there will be changes to the traffic movement around
the terminals and the car park will also be expanded. The
P1 car park (in front of the passenger terminals) will be expanded to the west and the 1.2 ha will hold 313 new carpark
spaces, with a dedicated areas for hire cars and public transport buses. This will mean that the total number of parking
spaces closest to the passenger terminals at Katowice Airport parking will increase to 1210.
The construction of the new terminal is co-financed by the
EU Operational Programme Infrastructure and Environment
as part of the ”Development of infrastructure to enhance the
operational capabilities of Katowice International Airport”
project.
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Nauka
idea
w praktyce
Science – ideas in
practice
TEKST/BY: Agnieszka Babczyńska, Mirosław Nakonieczny

Nagroda główna – Krzysztof Ulaczyk „Wejście do budynku teleskopu
w księżycową noc”

B

iennale Fotograficzne „Nauka w obiektywie” to próba dotarcia z trudnymi do zrozumienia projektami
badawczymi do ludzi, którym wydaje się, że nie
mają z nimi nic wspólnego. Tymczasem przeciętny
mieszkaniec naszego globu, korzystający z telefonu
komórkowego czy odtwarzacza DVD, jest przecież użytkownikiem efektów eksperymentów naukowych przeprowadzonych
w ubiegłym wieku. Stąd konkurs fotograficzny, który obrazem
ma przybliżyć niezrozumiałe treści traktatów pisanych przez
współczesnych uczonych.
Piąta edycja Biennale organizowanego przez Uniwersytet Śląski przebiegała pod hasłem „Nauka – idea w praktyce”. Celem
było zwrócenie uwagi na często długą i skomplikowaną drogę
od teorii do praktyki, od matematycznego opisu fali generowa-

The Photographic Biennale ”Science on Camera” attempts to
bring difficult-to-understand research projects to the public who
thinks that they have nothing to do with science. Meanwhile, the
average global citizen, using a mobile phone or a DVD player, is a
user of the effects of scientific experiments carried out last century. This photographic competition aims to let images explain
incomprehensible texts written by contemporary scholars.
The theme for the fifth edition of the Biennale, organised by the
University of Silesia, was ”Science – ideas in practice.” The aim
was to draw attention to the all-too-often long and complicated
path from theory to practice, from the mathematical description
of a wave generated by the blue laser, to the DVD player which
uses this wave.

fot. Krzysztof Ulaczyk, Dariusz Ignatiuk

Grand Prix – Krzysztof Ulaczyk ”Entrance to the telescope building on a moonlit
night”
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nej przez niebieski laser po czytnik DVD wykorzystujący tę falę.
Pierwszym człowiekiem, którego niepowstrzymana myśl o lataniu uniosła nad ziemię i wzbiła w przestworza, był mitologiczny
Ikar. Jego imię świat kojarzy z ideą nieograniczonego pokonywania przestrzeni. Potem, przez stulecia, marzenie o szybowaniu
nie opuszczało ludzkiego umysłu. Prototypy samolotów rozbijały się, lecz gdy tylko opadł pył, niezłomna idea od nowa domagała się realizacji. Wyzwanie podjął także największy wizjoner
wszechczasów, Leonardo da Vinci. Swe awangardowe konstrukcje wzorował na skrzydłach ptaków i nietoperzy. Jeszcze dziś,
w XXI wieku pojawiają się śmiałkowie, którzy ufając geniuszowi
artysty miękko lądują maszynami zbudowanymi według jego
koncepcji. Ucieleśnieniem tych pragnień są przemykające na
nieboskłonie ultranowoczesne Dreamlinery. Choć początki podniebnych lotów były trudne i pełne ofiar, to raz zbudzona wizja
nie pozwoliła się uśpić i znalazła ujście w coraz bardziej odważnych wcieleniach.
Kiedy idea zrodzona w umyśle naukowca nie daje o sobie zapomnieć nie tylko jemu, ale także jego następcom, konstytuuje się
nauka. Już w starożytności rozmyślano nad strukturą materii,

37

CULTURE

The first man who for whom thoughts of lifting off the ground
and flying into the year, were unstoppable, was the mythological Icarus. All around the world, his name is associated with the
idea of the limitless conquering of space. Over the centuries,
dreams of flight ingrained themselves in the human mind. Prototypes of aircraft crashed, but as soon as the dust settled, the
idea steadfastedly returned and demanded implementation. The
biggest visionary of all time, Leonardo da Vinci, also accepted
the challenge, modelling his avant-garde structures on the
wings of birds and bats. Even today, in the twenty-first century,
there are heroes who, trusting the artist’s and visionary’s genius, gracefully land engines built according to his concept. The
embodiment of these desires are the ultramodern Dreamliners
skimming the sky. Although the beginnings were difficult and full
of sacrifices, the vision, once awakened, didn’t let itself be put
back to sleep, and manifested itself in increasingly daring forms.
When an idea born in the mind of a scientist stays alive not
only with him, but also his successors, this becomes a science.
The structure of matter was already of interest in ancient times,
but neither Democritus and his outlandish theses, or even Niels

I nagroda w kategorii zdjęcia społeczno-kulturalnego – Dariusz Ignatiuk „Ciepło… cieplej… lodowiec!”
First prize in the category of socio-cultural images – Dariusz Ignatiuk ”Warm... warmer ... glacier!”

jednak ani Demokryt formułujący wówczas swoje szalone tezy,
ani nawet 2400 lat później Niels Bohr, twórca niezłego jak na
tamte czasy modelu atomu nie wyobrażali sobie, że teoretyczna
wtedy fizyka kwantowa, u podstaw której leżały ich dokonania,
będzie nadzieją wielu chorych poddających się badaniu rutynową obecnie techniką spektroskopii magnetycznego rezonansu
jądrowego (NMR). Gdy w 1869 roku Fryderyk Miescher odkrył
DNA, to przez nieomal 100 lat było ono nikomu niepotrzebnym
organicznym balastem komórki. Tylko dzięki wielu bezimiennym
dla nas badaczom w 1953 roku James Watson i Francis Crick,
na podstawie zdjęć krystalografii rentgenowskiej wykonanych
przez Rosalind Franklin oraz Maurice'a Wilkinsa, postawili przysłowiową kropkę nad i proponując czysto teoretyczny model po-

Bohr, 2400 years later, who developed a model of the atom
which was pretty good for its time, could have imagined that the
theories of quantum physics, on which their achievements were
based, would one day bring hope to many patients undergoing
what is now a routine examination using the nuclear magnetic
resonance spectroscopy (NMR). In 1869, Friedrich Miescher discovered DNA, however for almost 100 years, it was thought to
be unnecessary organic ballast in our cells. It was only thanks
to the many, for us, nameless researchers that James Watson
and Francis Crick could, in 1953, cross the t’s and dot the i’s and
propose a theoretical model of the DNA double helix – based on
X-ray crystallography images, taken by Rosalind Franklin and
Maurice Wilkins. Today, the results of the DNA evidenceis used

dwójnej helisy DNA. Dzisiaj wyniki badań profilu DNA są koronnym dowodem czyjejś winy lub niewinności, a mikroczipy oparte
na kwasach nukleinowych wyprą wkrótce bazujące na krzemie.
To tylko dwa przykłady z milionów innych, kiedy nieprzewidywalne, nieobliczalne i nie zawsze tanie pomysły naukowców zaskakują zastosowaniami.
Swoją codzienność naukowcy zapisują też na zdjęciach. Towarzyszące ich pracy fotografie nie zawsze służą bezdusznej dokumentacji, często zatrzymują chwilę zachwytu nad analizowanym
właśnie problemem. Pod wspomnianym hasłem „Nauka – idea
w praktyce” spotkali się w Katowicach przedstawiciele ośrodków
badawczych z całej Polski, aby dosłownie pokazać zmagania
z ideą, która już dziś, w wielu przypadkach zmienia świat na lepszy, łatwiejszy, zdrowszy.
Zaprezentowane w konkursie zdjęcia obejrzało jury złożone
z profesjonalnych fotografików. Grand Prix zdobył Krzysztof
Ulaczyk z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego za kadr pt. „Wejście do budynku teleskopu w księżycową noc”, z projektu „Nieskończone badanie wszechświata”.
Laureat uhonorowany został także drugą nagrodą w kategorii
„Zdjęcie przyrodnicze”. Fotografia nazwana „Teleskop »patrzący« na centrum Galaktyki” pochodzi z tego samego projektu.
Pierwsze miejsce w tej kategorii zdobył cykl zdjęć Moniki Rewers
z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, towarzyszący badaniu
pn. „Tajemnice początków nowego życia”.
Jury przyznało także dwie nagrody w kategorii „Zdjęcie społeczno-kulturalne”. Pierwszą otrzymał Dariusz Ignatiuk z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego za serię ilustrującą
projekt „Ciepło… cieplej… lodowiec!”, a drugą Konrad Siekierski
z Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, który „Siedemnaście wieków ormiańskiego katolicyzmu” zobrazował cyklem trzech ujęć.
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to prove a person’s guilt or innocence, and microchips based on
nucleic acids will soon displace the silicon-based variety. These
are just two examples of millions of others where unpredictable,
erratic and not always cheap ideas of scientists are offered surprising applications.
Researchers and scientists also document their everyday lives
with photographs. The pictures accompanying their work don’t
always serve as a soulless documentation, but often capture a
stunning and delightful moment or aspect of the problem being
analysed. In Katowice, representatives from research centres
throughout Poland join under the ”Science – ideas in practice”
banner to literally illustrate their struggle with today’s ideas
which, in many cases are changing the world into a better, easier, and healthier one.
The photos entered into the contest were judged by a jury of
professional photographers. The Grand Prix was awarded to
Krzysztof Ulaczyk from the Warsaw University Astronomical Observatory for ”Entrance to the telescope building on a
moonlit night,” from the project entitled ”Infinite studies of the
universe.” Krzysztof Ulaczyk also received the second prize in
the category ”Photos of Nature,” with a photograph called ”Telescope looking at the centre of the galaxy” also from the same
project. First place in this category was won by Monica Reverse
of the Department of Agriculture and Biotechnology, University
of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, with a series of
photos of, accompanying the study called ”Secrets of the beginnings of a new life.”
The jury also awarded two awards in the category ”Socio-cultural photo.” Dariusz Ignatiuk from the Department of Earth Sciences, University of Silesia, was awarded first prize for his series illustrating the project ”Warm ... warmer ... glacier!” Second
prize went to Konrad Siekierski from the Oriental Institute of the
Adam Mickiewicz University in Poznan who captured ”Seventeen
centuries of Armenian Catholicism,” in a cycle of three photos.

Jury wyróżniło również prace, których autorzy otrzymali nagrody sponsorów. Wśród nich, w kategorii „Z perspektywy”,
na szczególną uwagę zasłużyła fotografia Małgorzaty Gazdy
z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
przedstawiająca płetwala karłowatego wynurzającego się na
moment z wód Atlantyku. Autorka została laureatką nagrody
ufundowanej przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, zarządzające Katowice Airport. W zdjęciu z projektu „Przyjaciel
wieloryb” dostrzeżono symbolikę jedności człowieka i środowiska
ujętą w sposób syntetyczny, pozbawiony zbędnych ozdobników.
Projekt, wymagający od badaczki nieustannych podróży, obejmował także badania nad innymi ssakami morskimi – delfinami
i morświnami.

The jury also awarded works whose authors received prizes
from the competition's sponsors. Among them, a photograph of
a minke whale surfacing for a moment in the waters of the Atlantic, won the ”From the perspective of” category. The photographer was Małgorzata Gazdy from the Faculty of Chemistry of
the Jagiellonian University in Cracow. The author’s prize funded
by the Upper Silesian Aviation Group, which manages Katowice
Airport. The synthetic photo from the project ”Whale friend”,
without any extraneous embellishments depicted the symbolism
of the unity of people and their environment. The project, requiring the researcher to constantly travel, also included studies of other marine mammals – dolphins and porpoises.

Jakie zastosowania mogą jeszcze mieć obecne i przyszłe wizje
naukowców? Właśnie ta tajemnica jest najpiękniejszą cechą nauki, która nie uznaje autorytetów i dogmatów, z góry nie wartościuje pomysłów, lecz poprzez stawiane hipotezy, wykonywane doświadczenia oraz formułowane teorie stwarza nam naszą
codzienność, z dnia na dzień nowocześniejszą i przynoszącą wynalazki, o jakich nawet nie śniło się ich pierwotnym inicjatorom.

What applications will these and future visions of scientists
have? This, in fact, is science’s most stunning feature – one that
does not recognise authority or dogmas, does not evaluate ideas
in advance, but by proposing hypotheses, performing experients
and developing theories, forms our everyday lives, generating
increasingly more modern inventions that the original idea-givers could not have even dreamt of.

fot. archiwum Biblioteki Śląskiej
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THE SILESIAN LIBRARY

Biblioteczna
Muzo-SWE-ra
Muzo-SWE-ra at the Library
TEKST/BY: Aneta Satława

O

d kilku lat w wybrane sobotnie popołudnia aula Biblioteki
Śląskiej w Katowicach zamienia się w salę koncertową, w której rozbrzmiewają dźwięki funky, jazzu, popu i soulu. Dzieje się tak za sprawą występów przygotowywanych przez adeptów
sztuki śpiewu Studia Wokalistyki Estradowej (SWE), działającego
przy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Opiekę nad cyklem nazwanym Muzo-SWE-ra sprawuje prof. Renata Danel, która nie tylko szkoli wokalnie początkujących artystów,
ale też dba o repertuar. Spotkania odbywają się trzy razy w roku.
W styczniu dominują świąteczne i karnawałowe klimaty, w marcu
przeważają piosenki dla zakochanych, a w maju wykonywane są koncerty tematyczne. Młodzi wokaliści zmierzyli się już z utworami m.in.
Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, Kayah, Babyface, Alicii
Keys, Steviego Wondera, Phila Collinsa oraz Georga Michaela. Każdy
z koncertów jest wyjątkowy i niezwykle profesjonalny, co potwierdzają tłumy słuchaczy przybywających w tym czasie do gmachu Biblioteki. Warto dodać, że właśnie podczas tych występów w Bibliotece Śląskiej zadebiutowali laureaci muzycznych programów telewizyjnych – Kuba Molęda, Marzena Ugorna, Hania Hołek i Iga Kozacka.

For the past several years on selected Saturday afternoons,
students of Vocal Studies (Entertainment) from the Karol
Szymanowski Academy of Music have turned the theatre at
the Silesian Library into a concert hall resounding to the
sounds of funk, jazz, pop and soul. Prof. Renata Danel is
not only the brains behind series, called Muzo-SWE-ra, but
also is in charge of the aspiring artists’ vocal training and
repertoire. The performances are held three times a year. A
Christmas and Carnival atmosphere dominates in January,
March focuses on love songs, and the concerts in May are
thematic in nature. The young singers perform the works
of, among others, Jerzy Wasowski and Jeremy Przybora,
Kayah, Babyface, Alicia Keys, Stevie Wonder, Phil Collins and
George Michael. Each concert as unique as it is professional,
as evidenced by the crowds of listeners visiting the Library
building when the concerts are held. It is worth noting that
these performances in the Silesian Library have seen the
debuts of winners of music programmes on television – Kuba
Molęda, Marzena Ugorna, Hania Hołek and Iga Kozacka.

Informacje dotyczące terminów koncertów, repertuaru i wykonawców znajdują się na stronach bs.katowice.pl oraz swe.katowice.pl

Information regarding concert dates, repertoire and performers is available at bs.katowice.pl and swe.katowice.pl
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Bielsko,
a może Biała?
Bielsko, a perhaps Biała?
TEKST/BY: Piotr Adamczyk

U

podnóża dwóch pasm górskich –
Beskidu Śląskiego i Małego, po
obu brzegach rzeki Białej położone jest piękne, galicyjskie miasto Bielsko-Biała. Przez stulecia Bielsko
i Biała rozwijały się oddzielnie, aż do ich
formalnego połączenia w 1951 roku. Jednak zanim to nastąpiło, pierwsze na mapie
pojawiło się Bielsko.

Ratusz | Town Hall

Zdecydowanie krótszą historię ma Biała.
Jej powstanie datuje się na początek XVI w.
Do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku
należała do Piastów i Jagiellonów, następnie zagarnięta została przez Austriaków.
Do macierzy miasto wróciło dopiero po

fot. shutterstock.com

Wykopaliska archeologiczne dowodzą,
że już w XII w. prosperowało tu grodzisko,
czyli drewniano-ziemna warownia otoczona fosą. Od zarania losy Bielska ściśle wiążą się z dziejami Księstwa Cieszyńskiego,
w granicach którego miasto dość długo
funkcjonowało i tym samym zintegrowane
było z monarchią austriacką. Czasy najbardziej dynamicznego rozkwitu Bielska przypadają na wiek XIX, kiedy dotarły do niego
pierwsze, nowoczesne maszyny parowe.
Na rozwój miasta ogromny wpływ miały wojny napoleońskie. Wtedy właściwie
zaczęła się tworzyć jego potęga przemysłowa. W efekcie, w drugiej połowie XIX w.
Bielsko stało się jednym z największych
ośrodków produkcji włókienniczej na terenie państwa austriackiego. Po I wojnie
światowej miasto przyłączono do II Rzeczpospolitej.
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Zamek książąt Sułkowskich, siedziba Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej | Sulkowski Castle, home to the Museum of History in Bielsko-Biala

I wojnie światowej. Podobnie jak w przypadku starszej siostry, najbardziej intensywny okres rozwoju Białej to dziewiętnaste stulecie naszej ery. Rewolucja przemysłowa i gwałtowna ekspansja fabrycznej
branży sukienniczej wydatnie wpłynęły
na bogacenie się mieszkańców.

Po wizycie w Zamku udajmy się na pobliski
rynek Starego Miasta. W jego centralnej
części bez problemu dostrzeżemy fontannę z rzeźbą… rzymskiego boga mórz,
Neptuna. Warto także obejrzeć zespół
barokowo-klasycystycznych kamienic, pochodzących z XVII i XVIII w.

Co ciekawe te dwie miejscowości, przedzielone korytem rzeki, zasadniczo różniły się
pod kątem wyznań. W Bielsku dominował
protestantyzm, w Białej tradycja katolicka,
jednak oba miasta były iście wielonarodowościowe. W symbiozie żyli tutaj Niemcy,
Polacy, Żydzi i Czesi, a to w znaczący sposób wpłynęło na architekturę.

Istotnym elementem licznych zabytków
miasta są obiekty sakralne. Najstarszym
jest kościół św. Stanisława, położony
w dzielnicy Stare Bielsko, który powstał
prawdopodobnie pod koniec XIV w. Jako
niewielka, jednonawowa budowla prezentuje cechy charakterystyczne dla architektury wiejskiej. Dla kontrastu powinniśmy zobaczyć chyba najbardziej okazałą
świątynię katolicką stolicy Podbeskidzia,
katedrę św. Mikołaja. Jej fundamenty postawiono już w wieku XV, ale w wyniku
częstych pożarów nie przetrwała do naszych czasów. Ostateczną formę katedra
uzyskała w 1912 roku. Z powodu wielu
przebudów przewijają się w niej różne style, począwszy od gotyku, przez barok, na
neoromańskim skończywszy.

Będąc w Bielsku-Białej koniecznie trzeba
wejść na Wzgórze Miejskie i zwiedzić Zamek książąt Sułkowskich. Wybudowano go
w miejscu, gdzie na obszarze Bielska odkryto najstarsze ślady osadnictwa. Wzniesiona w XIV w. fortyfikacja obecną postać
rezydencji przybrała 400 lat później. Skupia w sobie kilka stylów, głównie romański, gotycki i renesansowy. Działa tutaj
Muzeum Historyczne, w którym w ramach
stałych ekspozycji możemy zapoznać się
z badaniami archeologicznymi Podbeskidzia, etnografią regionu oraz sztuką współczesną lokalnych artystów.

pw. Zbawiciela. Znajduje się na terenie tzw.
Bielskiego Syjonu – części oddanej w zarządzanie protestantom pod koniec XVIII w.,
po ogłoszeniu przez Józefa II Habsburga
patentu tolerancyjnego. Dokument był
także impulsem do budowy tego typowego przykładu neogotyckiej, trójnawowej
świątyni.
Nie zapominając o przemysłowej historii miasta, należy odwiedzić Starą Fabrykę, czyli placówkę muzealną otwartą
w dawnym zakładzie Büttnerów, niegdyś
produkującym sukna i towary wełniane.
Trafimy tam na wystawę „Od włókiennictwa do małego fiata – przemysł Bielska-Białej w XIX i XX wieku”, na której pokazano industrialne oblicze śląsko-małopolskiego pogranicza: świat warsztatów,
manufaktur i fabryk. Ważne ogniwo ekspozycji stanowi wyjątkowa kolekcja maszyn
zgromadzonych w salach przędzalni, przygotowalni, tkalni i wykończalni, a wśród
nich natkniemy się na urządzenia zwane
wilk, selfaktor czy postrzygarka.
Zapraszamy do Bielska-Białej!

Jednym z symboli różnorodności religijnej
Bielska-Białej, która setki lat pozytywnie
wpływała na funkcjonowanie i rozwój obu
miast, jest kościół ewangelicko-augsburski
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Po lewej eklektyczny, wzniesiony pod koniec XIX wieku gmach Teatru Polskiego, po prawej pochodzący z tego samego okresu neobarokowy budynek Poczty Głównej
On the left, the eclectic Polish Theatre building built in the late 19th century, on the right from the neo-baroque General Post Office building from the same period

Archaeological excavations have shown
that a settlement – a wood and earthern fortress surrounded by a moat was
already prospering here in the twelfth
century. From the very outset, Bielsko’s
fate has been closely linked to that of the
Duchy of Cieszyn, within which the city
functioned for a long time. As a result it
was closely associated with the Austrian
monarchy. Coinciding with the arrival of

modern steam engines, the nineteenth
century saw Bielsko grow most dynamically. The Napoleonic wars also greatly influenced the city’s development. This also
saw the advent of the city’s significance as
an industrial centre. As a result, the second half of the nineteenth century saw
Bielsko become one of the largest centres
of textile production in the Austrian nation. After World War I the city was annexed to Poland.
The history of Biała, on the other hand, is
decidedly shorter, and it dates back to the
beginning of the 16th century. Up until the
first partition of Poland, in 1772, Biała belonged to the Piast and Jagiełło dynasties,
and was later seized by the Austrians, and
was only returned after the First World War.

Like its older sister, Biała’s most intensive
period of development was the nineteenth
century. The Industrial Revolution and the
rapid expansion of the clothing manufacturing industry significantly influenced the
growth of its residents’ relative wealth.
What’s interesting that although the two
towns, are only separated by a river, they
differ significantly in terms denomination. Bielsko is predominantly Protestant,
whereas Biała is Catholic. Both cities have
always been truly multinational – Germans, Poles, Jews and Czechs lived here
in unity. This is particularly visible in the
city’s architecture.
If you’re in Bielsko-Biała, you need to go up
the City Hill and visit the Sulkowski Castle.

fot. shutterstock.com

At the foot of two mountain ranges – the
Silesian Beskid and the Beskid Mały ranges, spanning both banks of the Biała River
lies the stunning Galician city of BielskoBiała. Over the centuries, Bielsko and Biała evolved separately until their formal
merger in 1951. Separately though, the
first to appear on the map was Bielsko.
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It was built in the place where the oldest traces of settlement were discovered
in Bielsko. Built in the fourteenth century,
the fortress took on its present form 400
years later. It combines several architectural styles, mostly Romanesque, Gothic
and Renaissance. Today, the castle is home
to the Museum of History. One of the permanent exhibitions includes a showcase of
the archaeology and ethnography of the
Podbeskidzie region and contemporary art
by local artists.
After a visit to the Castle let’s take a stroll
to the nearby Old Town Square. A fountain
with a statue of …the Roman god of the
sea, Neptune, adorns the centre of the
square. It’s also worth seeing the Baroque
and neoclassical tenements, from the seventeenth and eighteenth centuries.
Sacred buildings make up a significant part
of the city’s historic landmarks. The oldest
is the St Stanislaus Church in the heart of
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Old Bielsko, which was probably built in the
late fourteenth century. As a small, singlenave building, it presents characteristics of
rural architecture. In contrast, we should
visit probably the most impressive Catholic
church in the capital of the Podbeskidzie,
St Nicholas’ Cathedral. Its foundations
were layed in the 15th century, however,
due to frequent fires, they haven’t survived
to our times. The cathedral’s existing form
dates back to 1912. Owing to the many reconstructions, the cathedral boasts a myriad of styles, ranging from Gothic, Baroque
right through to neo-Romanesque.
One of the symbols of Bielsko-Biala’s religious diversity – one that positively impacted the functioning and development
of the two cities, is the Evangelical-Lutheran Church of Our Savior. It is located in
the so-called Bielski Zion – an area donated by the authorities to the Protestants in
the late eighteenth century following the
announcement of the Edict of Tolerance

REKLAMA

by Joseph II Habsburg. The document also
formed the impetus for the construction of
this typical example of a three-nave neoGothic church.
We can’t forget or ignore the city’s industrial heritage and history. The Old Factory
is worth a visit. This is a museum which has
been opened in the former Büttner factory, which once produced cloth and woollen
goods. The exhibition ”From textiles to the
little Fiat – industry in Bielsko-Biała in the
nineteenth and twentieth centuries,” highlighting the industrial aspect of the border between Silesia and Lesser Poland: the
world of workshops, factories and manufacture. The unique collection of machines
assembled in the halls of the spinning mill,
weaving mill and finisher, are showcased
as part of the exhibition – particularly
equipment known as selfaktors, wolf and
croppers.
Come and visit Bielsko-Biała!
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podek należy do znanych architektonicznych wyróżników Górnego Śląska. To miejsce licznych koncertów, wystaw czy sportowych zmagań, które zostało odwiedzone przez miliony osób. Od października ubiegłego roku
jest również szczególnie osobliwym symbolem wszystkich Polaków, bo właśnie tutaj nasi siatkarze zdobyli mistrzostwo świata,
wzbudzając tym samym narodową euforię.

In terms of architecture, the Spodek Entertainment Centre is one
of the most well-known sights in Upper Silesia. Spodek has hosted a plethora of concerts, exhibitions and sporting events and
has been visited by millions of people. Since October last year, it
has also become a national symbol for all Poles, as it was right
here that our volleyball players won the world championship,
causing the nation to errupt in celebration.

Grudzień 2014 roku, za sprawą Silesia Bazaar – największych
w regionie targów krajowych projektantów odzieży oraz przedmiotów użytkowych, także był przełomowym momentem w historii tego obiektu. Spodek po raz pierwszy zetknął się z modą
i to w nie byle jakim wydaniu! Nowe wydarzenie kulturalne na
mapie województwa sprawiło, że Katowice na jeden dzień stały
się polską stolicą designu.

In December 2014, Silesia Bazaar – the largest trade fair in the
region of the nation’s clothing and product designers, was also a
significant moment in the Spodek’s history. This was the Spodek’s
first contact with fashion and it wasn’t just any kind of fashion!
This new cultural event turned Katowice into Poland’s capital of
design for one day.

Skąd wziął się pomysł na realizację Silesia Bazaar? Inspiratorzy przedsięwzięcia postanowili zorganizować niestandardową

Where did the idea for Silesia Bazaar come from? The initiators
for the project decided to organise a custom event, which would
also be a voice of support for talented, independent designers.

fot. Karol Kaprusiak

TEKST/BY: Dagmara Gdala /Silesia Street Look/

MODNY ŚLĄSK

imprezę, będącą równocześnie głosem poparcia dla zdolnych,
niezależnych designerów. Często tych twórców nie stać na zakup powierzchni reklamowych, a zazwyczaj bardzo skromne budżety marketingowe, którymi dysponują, nie pozwalają dotrzeć
do szerszego grona potencjalnych klientów. Niejednokrotnie ich
malutkie atelier, showroomy i butiki, zlokalizowane w różnych
miastach Polski, są niedostępne dla Ślązaków.
Idea okazała się strzałem w dziesiątkę, co potwierdza fakt,
że na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia katowicka
hala Spodka gościła ze swoimi produktami 150 designerów z całej Polski. Podczas targów zwiedzający, niezależnie od wieku,
mogli znaleźć coś stosownego dla siebie. Najmłodsi zaopatrzyli
się w oryginalne maskotki, książeczki, czapki lub kocyki, a nieco
starsi zakupili unikaty na stanowiskach z ubraniami, dodatkami

czy ozdobami. Wystarczyło przejść między stoiskami, by zobaczyć jak chętnie to czynili.
Pośród wystawców pojawiły się takie marki, jak Egometria, Hegemony, Harmonia Barw, Meranel, Tasiemasie i wiele, wiele innych! Partnerem spotkania była lokalna inicjatywa Modny Śląsk,
mająca już na swoim koncie liczne, regionalne imprezy modowe.
Organizatorom z powodzeniem udało się także stworzyć Strefę
Next, gdzie na specjalnie przygotowanej powierzchni zaprezentowali się debiutujący projektanci ze swoimi awangardowymi
kolekcjami. Wśród nich była m.in. Alina Sejud, która zachwyciła
surową estetyką oraz nowatorskimi wykończeniami podkreślającymi sylwetkę.
Atrakcji tego dnia nie zabrakło. Odwiedzający podziwiali też
koncepcje absolwentów studiów na kierunku Wzornictwo katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Ekspozycja miała charakter przekrojowy i pokazywała w jak różnorodnych dziedzinach
młodzi twórcy zmieniają oblicza produktów czy usług. Dowiodła
również, że ze skorupek zaczynają wyłaniać się kolejni, fantastyczni, śląscy designerzy.
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Often, desigers cannot afford to purchase advertising space, and
usually have only very modest marketing budgets at their disposal. This ultimately means that they don’t reach a wide audience of potential customers. Often their tiny studios, showrooms and boutiques, are located in many different Polish cities,
and are, therefore, inacessible to Silesians.
The idea was a hit. A few days before Christmas, the Spodek
hosted 150 designers, and their wares, from all over Poland.
Each and every visitor, regardless of age, could find something
for themselves at the fair. Younger patrons were attracted to
unique cuddly toys, books, hats or blankets, and the slightly
older clientele purchased clothes, accessories or decorations. It
was enough to take a walk among the stalls to see how willingly
these items were being swept up.

Among the exhibitors were brands such as Egometria, Hegemony, Harmony of Colours, Meranel, Tasiemasie and many, many
more! The event’s partner was a local intitiative, Trendy Silesia,
which has already hosted numerous regional fashion events. The
organisers also managed to successfully create a Zone Next,
where a debut designers presented their avant-garde collections on a specially prepared surface. Among the most promising designs were those of Alina Sejud. The raw aesthetics of
her collection, with innovative trimmings emphasising the body
delighted the crowd.
There were many attractions available for visitors on the day,
with the design graduates from the Academy of Fine Arts in Katowice, exhibiting their concept projects – cross-sections showing the various fields in which the young artists are changing
products and services. The exhibition also proved that the next
generation of fantastic Silesian designers is beginning to emerge
out of their shells.
In addition, the dining and recreation areas were also available
for guests and where everyone could relax in a comfortable at-
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mosphere. What was interesting was that the stalls and all their
art became part of the decor. This also made everyone feel as
though they were at a world fashion fair.
Who would have thought that this iconic centre in Upper Silesia
would become a mecca of Polish design and so many designers and visitors would visit Katowice? You have to admit that
this wasn’t a simple undertaking. Silesia Bazaar, like any new
initiative, was faced with a no brand identity, thus restrained
confidence from exhibitors and their clients, who in some cases,
had come all the way from the other end of Poland. Luckily, it
all came together! The fair was very well received and earned
glowing feedback, and the organisers are already working on
the next edition. According to the information available, it will
become a cyclical event.

Kto by wcześniej pomyślał, że ikona Górnego Śląska przeobrazi się w mekkę polskiego designu, a do Katowic uda ściągnąć
się tylu projektantów i gości? Trzeba przyznać, że zadanie nie
było łatwe, ponieważ Silesia Bazaar, jak każda nowa inwencja,
musiał zmierzyć się z brakiem wyrobionej marki, co za tym idzie
umiarkowanym zaufaniem wśród wystawców i nabywców, którzy niejednokrotnie przyjechali aż z drugiego końca Polski. Na
szczęście udało się! Targi zyskały bardzo pochlebne opinie, a organizatorzy pracują nad ich następną edycją. Wedle zapowiedzi
będą miały charakter cykliczny.
Niestety, jak głosi popularne przysłowie, wszystko co dobre
szybko się kończy. Silesia Bazaar zamknął kalendarz wydarzeń
modowych na Śląsku w roku 2014, ale w bardzo stylowy sposób.
Dobrą wiadomością jest, że to w zasadzie dopiero początek, bo
region począł coraz śmielej wkraczać na rynek designu i nie zamierza się zatrzymywać. W wielu miastach dosłownie zagrzmiało na temat ciekawie zapowiadających się w 2015 roku imprez
branżowych. Pod tym względem gorącym okresem był marzec.
Wtedy odbył się pełen pokazów, warsztatów i spotkań ze stylistami Bytom Fashion Day, a swoją premierę miała pierwsza taka
inicjatywa w Świętochłowicach, czyli Fashion Inside – spotkanie ze współczesną kulturą i sztuką, w tym prezentacja mody
znanej, gliwickiej projektantki Oli Bajer, tworzącej pod pseudonimem Bola. W obu przypadkach dla uczestników przygotowano
szereg atrakcji.
Silesia Bazaar udowodnił, że na Górnym Śląsku mogą odbyć się
targi mody na wysokim poziomie, które będą cieszyły się sporym
zainteresowaniem. Nam nie pozostaje nic innego, jak cierpliwe
czekać na kolejną edycję wydarzenia. Tymczasem odwiedzającym region polecam zapoznać się z przedsięwzięciami lokalnych
designerów. Zakupy u nich mogą być niesamowitym doświadczeniem i szczególną pamiątką z tego miejsca.

Silesia Bazaar has proven Upper Silesia can hold high-class fashion shows, attracting considerable interest. The only thing we
can do now, is wait patiently for the next edition of the event.
Meanwhile, I would recommend all visitors to the region take a
look at the projects of local designers. Purchasing one of their
extraordinary items is an amazing experience and a great souvenir to take home with you.

fot. Karol Kaprusiak

Ponadto zadbano o strefy gastronomiczne i wypoczynku. Tam
wszyscy mogli w miłej atmosferze zregenerować siły. Co ciekawe, stoiska i oferowane na nich artystyczne przedmioty stały
się częścią wystroju wnętrz. To dodatkowo pozwoliło poczuć się
jak na światowych targach mody.

Unfortunately, as the saying goes, all good things must come to
an end. Silesia Bazaar closed the fashion calendar in Silesia in
2014 – but it did so in style. The good news is that it's just the
beginning, as the region has boldly entered the design market
and does not intend to stop. Many cities are a beehive of activity organising a plethora of interesting fashion industry events
in 2015. March was a great month with the Bytom Fashion Day
– full of presentations, workshops and meetings with stylists.
Swietochlowice also hosted its first event called Fashion Inside
– a meeting of contemporary art and culture. As in Bytom, there
will be a multitude of attractions, including a fashion show by
Gliwice designer, Ola Bajer, who creates fashion under the brand
name Bola.
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Genewskie
premiery
Geneva premieres
TEKST/BY: Michał Jaraczewski /Automotiveblog.pl/

K

oncerny motoryzacje mogą mieć
powody do zadowolenia, bo na
rynku europejskim zaobserwowano ożywienie. Ale wzrost sprzedaży, mimo iż utrzymujący się od kilkunastu lat, jest jednak powolny. W bliskiej
przyszłości raczej nie widać szans na powrót do poziomu sprzed kryzysu w roku
2008, dlatego walka o klienta trwa. Czołowi producenci nie spoczywają na laurach i próbują wykorzystać każdą okazję,
aby zainteresować potencjalnego odbiorcę
swoimi nowymi produktami.

Taką okazją niewątpliwie był 85 Międzynarodowy Salon Samochodowy w Genewie, który odbył się w pierwszej połowie
marca. Dla pasjonatów to doskonała sposobność do poznania najnowszych modeli.
W tym roku goście targów mogli podziwiać blisko 1000 cudeniek. Prócz zupełnie nowych i odnowionych samochodów
przeznaczonych do produkcji seryjnej, jak
zawsze sporą uwagę przyciągały auta
koncepcyjne, dzięki którym koncerny popisują się swoimi futurystycznymi wizjami.
Pokaźną grupę stanowiły też samochody

ekologiczne, od pewnego czasu nierozłączna część portfolio każdego liczącego
się producenta. Szerzej przedstawię kilka
wyróżniających się na genewskim salonie
modeli popularnych marek.
Peugeot 208 Facelifting
Trzy lata po debiucie Peugeota 208 Francuzi zaprezentowali w Szwajcarii jego odświeżony wizerunek, jeszcze bardziej wyrazisty i dynamiczny, nawiązujący do aktualnego kierunku projektowania obowią-

fot. press.bmwgroup.com, media.opel.com

BMW 2 Gran Tourer
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zującego w koncernie. Z przodu pojawiły
się światła dzienne w technologii LED 3D,
z tyłu przypominające lwi pazur.
Zmodernizowany Peugeot 208 to także
rozbudowana oferta elementów umożliwiających personalizację pojazdu. Rozszerzono gamę kolorów lakieru nadwozia
o bardziej wyraziste, które mają sprawić,
że auto będzie się odznaczać w miejskim
tłumie. Dodano również dwie wersje nawiązujące do sportowych ambicji producenta – GT Line oraz GTi by Peugeot Sport.
Odnowiony Peugeot 208 może być wyposażony w jeden z pięciu silników o zakresie
mocy od 68 do 208 KM.

BMW serii 1 | BMW 1 series

BMW serii 1 oraz BMW 2 Gran Tourer
Bawarski koncern olśnił w Genewie kilkoma nowościami. Miłośników prawdziwie
sportowych samochodów niezwykle ucieszył model BMW M4 Coupé jako Safety Car,
który będzie wykorzystywany do zabezpieczenia wyścigów w zbliżającym się sezonie MotoGP. Nie mniej emocji wzbudziła
odświeżona seria 1, teraz bardziej dynamiczna i ekonomiczna. Jej design został dostosowany do najnowszych trendów stylistycznych Grupy BMW. Liftingowi poddano
też paletę silników, w której obecnie znajdują się jednostki benzynowe oraz diesla
o 3 lub 4 cylindrach. Fanom maksymalnych
doznań BMW proponuje również egzemplarze w specyfikacji M, z nowym silnikiem
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benzynowym o pojemności 3 litrów i mocy
aż 326 KM.
Odwiedzający stoisko mieli możliwość zobaczenia także całkowicie nowego produktu, jakim jest BMW serii 2 Gran Tourer.
Stanowi on uzupełnienie segmentu o model mogący pomieścić do siedmiu pasażerów w trzech rzędach siedzeń, jest więc
młodszym, ale większym bratem BMW 2
Active Tourer, oferowanym od 2014 roku.
Volkswagen Passat Alltrack
Volkswagen Passat to jeden z najbardziej cenionych samochodów segmentu D.

specjalny, dedykowany podróżom w terenie. Po aktywacji trybu Offroad asystujące
kierowcy wspomaganie dostosowuje się do
wymagań drogi, powodując automatycznie
szybszą reakcję pedału gazu, zmienioną
pracę ABS-u oraz układu kontroli wjazdu
i zjazdu ze wzniesień.
Opel Corsa OPC oraz Opel Karl
Opel pokazał w Genewie dwa nowe, małe
auta miejskie, wśród nich Karla. Jest bliźniakiem produkowanego w Korei Chevroleta Sparka i ma kusić ceną poniżej 10 000
euro oraz możliwością wyboru z trzech
dostępnych wersji wyposażenia. Jego na-

Opel Karl

W sprzedaży od ponad 41 lat, w zeszłym
roku doczekał się ósmej już generacji. Po
debiucie w Genewie dołącza do niego odmiana Alltrack z napędem 4MOTION, którego główne ogniwo stanowi sprzęgło typu
Haldex piątej generacji. System działa
zanim jeszcze nastąpi poślizg któregokolwiek koła, dzięki temu nie grozi nam utrata
trakcji.
Pod maską Alltracka znajdziemy jeden
z pięciu silników: turbodoładowany, benzynowy TSI o mocy 150 lub 220 KM albo
turbodiesel o mocy 150, 190 czy 240 KM.
Ciekawostką w tym modelu jest czwarty
tryb jazdy. Prócz standardowych w Passacie (Eco, Normal, Sport), niemieccy inżynierowie Volkswagena przygotowali

zwa pochodzi od imienia jednego z synów
Adama Opla, założyciela marki. Karl zastąpi Agilę, której druga generacja została wprowadzona do oferty koncernu GM
w 2008 roku i zdążyła się już zestarzeć.
Opel zaprezentował również topową odmianę nowej Corsy w wersji OPC. Napędza
ją turbodoładowany silnik benzynowy
o pojemności 1,6 litra, mocy 207 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 245 Nm. Może on być chwilowo
zwiększony do wartości 280 Nm dzięki
funkcji overboost. Graniczna prędkość,
jaką potrafi rozwinąć nowa Corsa OPC, to
230 km/h, a na rozpędzenie się od 0 do 100
km/h samochód potrzebuje 6,8 sekundy.
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younger but bigger sibling to the BMW 2
Active Tourer, offered in 2014.
Volkswagen Passat Alltrack
Volkswagen Passat is one of the manufacturer’s most highly-valued D-segment
vehicles. In production for more than 41
years, last year it saw the launch of the
eighth generation. Following its debut in
Geneva the Alltrack 4MOTION-drive, featuring the fifth generation Haldex Coupling, is the newest addition to the stable.
The Haldex Coupling system starts working even before the wheels start to slip, so
there is no resulting loss of traction.

Opel Corsa OPC

The 85th Geneva Motor Show, which took
place in the first half of March, was most
definitely one these opportunities. For enthusiasts it was a fantastic chance to see
the latest models up close. This year, there
were almost 1000 vehicles to see. As usual, apart from the models earmarked for
mass production – new models and those
that had undergone facelifts, the concept
models attracted a lot of attention. This
Motor show is a chance for manufacturers
to show off their futuristic visions in carmaking. There was also a sizeable selection of eco-cars, which have for some time
already, played a significant role in the
portfolios of all the major manufacturers. I’d like to introduce to you the models
from the Geneva Motor Show that really
stood out.
Peugeot 208 Facelift
Three years following the debut of the
Peugeot 208, the French manufacturer
presented this model’s refreshed image
in Switzerland. The 208 stands out even
more, it’s more dynamic, and reflects the
direction Peugeot is currently moving to-

wards in terms of design. The headlights
use 3D LED technology, and the rear lights
look a bit like a lion's claws.
The new Peugeot 208 also boasts an extensive range of customising opportunities. The range of exterior colours has
been expanded to include more bright
and vivid colours allowing the car to stand
out in a city crowd. Two versions, GT Line
and GTi by Peugeot Sport, have also been
added to reflect the manufacturer’s sporting ambitions. This new Peugeot 208 can
be fitted with one of five engines available,
from 68 to 208 hp.

Under the hood of the Alltrack we’ll find
one of the five engines available: turbocharged petrol TSI with 150 or 220 hp or
a turbodiesel with 150, 190 or 240 hp. An
interesting fact in this model has a fourth
driving mode. In addition to the standard
modes in Passat vehicles (Eco, Normal,
Sport), Volkswagen’s German engineers
developed a special mode, dedicated to offroad driving. Once activated, the Offroad
mode assists by adapting to what’s happening on the road. This results in faster
response times, automatically increases
the accelerator response time, changes in
the way the ABS works and the control of
ascent and descent from hilly terrains.

BMW 1 Series and the BMW 2 Gran Tourer
Opel Corsa OPC Opel Karl
The Bavarian manufacturer dazzled the
crowds in Geneva with several new vehicles. True sports-car fans were particularly excited by the BMW M4 Coupe as the
Safety Car, which will be used to secure
the races in the upcoming MotoGP season.
Crowds were equally interested in the refreshed series 1, now more dynamic and
economical. Its design has been adapted
to reflect the latest design trends of the
BMW Group. BMW’s range of engines has
also been redesigned. These are currently
available in petrol or diesel versions, with
3 or 4 cylinders. Fans of the BMW ultimate
experience are encouraged to check out
the companies M-versions, available with a
new 3-litre engine with a whopping 326 hp.
Visitors to the stand were also able to see
a completely new BMW product – the BMW
Gran Tourer 2. Able to accommodate up to
7 passengers in three rows of seats, this
model completes the segment by being the

Opel unveiled two new small city cars in
Geneva. Karl is the twin to the Chevrolet
Spark, which is produced in Korea. What
makes it so enticing is the price of less
than 10 000 Euro and the fact that it’s
available in three different trims. Its name
comes from that of one of sons of Adam
Opel, who established and built the brand.
The Karl will replace the Agila, whose second generation version was introduced to
the GM stable in 2008, and has already had
time to mature.
Opel also presented a top-tier Corsa – OPC
version, which is powered by a 1.6 L, 207 hp
engine with a maximum torque of 245 Nm.
Using the overboost function temporarily
increases the new Corsa’s torque to 280
Nm. The new Corsa OPC can reach a maximum speed of 230 km/h and accelerates
from 0 to 100 km/h in 6.8 seconds.

fot. media.opel.com

With evidence of recovery on the European market, the automotive industry has
more than enough reason to be satisfied.
Although this growth in sales has been
continuing for several years, it is slow, and
it is unlikely that we will see the return to
the 2008 pre-crisis levels in the near future. Car manufacturers refuse to rest on
their laurels, are taking every opportunity
to attract potential customers, and are
fighting for each customer interested in its
new products.

