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Dzięki morskim i lądowym szla-

kom handlowym łączącym Azję z Europą, 

jedwab, ceramika, jadeit i bursztyn z Chin, 

cynamon i perły z Cejlonu, bawełniany 

muślin, pieprz i kamienie szlachetne z In-

dii, przyprawy z Archipelagu Malajskiego 

i wiele innych towarów z Azji docierało 

do portów wschodniego wybrzeża Morza 

Śródziemnego od czasów Starożytności.

Z Lorient do Orientu
Krótka historia królewskiej Kompanii Indyjskiej

Brigitte Nicolas
W Średniowieczu Genua, a zwłasz-

cza Wenecja, specjalizowały się w handlu 

ze Wschodem, korzystając z pośrednictwa 

kupców arabskich z Basenu Morza Śród-

ziemnego. Galery z Ligurii i Adriatyku 

pływały do portów w Konstantynopolu, 

Bejrucie, Trebizondzie i Aleksandrii, zapew-

niając dostawę tych rzadkich, luksusowych 

i kosztownych towarów do Europy. Posia-

danie ich było przywilejem ludzi możnych 

i świadczyło o ich zdolności do zaopatry-

wania się w dobra pochodzące z dalekich, 

nieznanych krajów, owianych fascynują-

cymi legendami. Niejasne było, gdzie się 

one znajdują. Pewne było jedno, że wy-

ostrzające zmysły przyprawy pochodzą 

z ziemskiego raju, znajdującego się gdzieś 

na wschodzie, w Azji, na końcu świata, w ja-

kiejś „terra incognita”, czyli w Indiach. 

Handel z Azją rozbudza żądze, a per-

spektywie dotarcia do Indii towarzyszy 

obietnica bogactwa i sławy. Droga lądo-

wa, licząca 7000 kilometrów, prowadząca 

przez równiny, stepy, pustynie i góry Azji 

Mniejszej znajdujące się pod kontrolą licz-

nych władców, nie ma przyszłości. Zdobycie 

w 1453 roku Konstantynopola przez Tur-

ków osmańskich sprawia, że ów szlak staje 

się jeszcze mniej dostępny. 

Począwszy od początku XV wieku, 

Hiszpanie i Portugalczycy, chcąc zapewnić 

sobie bezpośredni dostęp do słynnych 
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bogactw Azji, wyruszają na poszukiwa-

nia drogi morskiej do Indii Wschodnich. 

Sto lat później Krzysztof Kolumb dociera 

do Ameryki, a Vasco da Gama do Kalikat 

(dzisiaj Kozhikode) w Indiach. W 1494 roku, 

zgodnie z ustaleniami traktatu z Tordesil-

las, papież Aleksander VI dokonuje po-

działu po połowie nowo odkrytych teryto-

riów misyjnych: Indie Zachodnie powierza 

Hiszpanom, zaś Indie Wschodnie przypa-

dają Portugalii, dla jednych złoto i srebro 

Nowego Świata, dla drugich bogactwa 

Orientu z jego egzotycznymi przyprawa-

mi. W związku z brakiem zainteresowania 

mieszkańców Azji produktami europej-

skimi, to srebro z Ameryki służy jako 

waluta wymienna w Azji. Ten przewrót 

geograficzny i ekonomiczny sprawia, 

że świat po raz pierwszy w swej historii 

staje się jednym obiegiem. Dokonuje 

się niejako pierwszy akt globalizacji.

Od początku XVI wieku Portugal-

czycy wiodą prym w międzynarodowej 

wymianie handlowej w obszarze Oceanu 

Indyjskiego, w której biorą udział pod-

mioty polityczne na ogół przyjazne temu 

handlowi, który staje się synonimem do-

brobytu. Urządzają się w „feitorias” czyli 

faktoriach otwieranych w portach odwie-

dzanych przez innych „kupców ze strefy 

monsunowej” i czerpią zyski z handlu 

morskiego z Azją. Można ich spotkać 

w Mombasie, Ormuz, w Indiach (Goa, Ko-

czin, Mangalore, Kalikat, Sao Tome, Nega-

patam…), w Malakce (Malezja). W roku 1510 

Goa staje się stolicą polityczną, handlową 

i religijną l’Estado da India (Indie Portugal-

skie) rządzonego przez wicekróla, którego 

zadaniem jest zaznaczenie zwierzchności 

portugalskiej na terytoriach azjatyckich 

zajmowanych przez Portugalczyków. Pomi-

mo zakazu przekraczania granic Chin, Por-

tugalczycy przybywają do Kantonu w 1513 

roku, zostają jednak wyrzuceni przez cesa-

rza. W 1557 roku otrzymują cesarską zgodę 

na otwarcie agencji handlowej w Makao. 

W 1543 roku docierają do Nagasaki w Ja-

ponii. Lizbona i Antwerpia, w których zo-

stają otwarte „Casa da India” stają się w XVI 

wieku dwoma nowymi centrami zaopa-

trzenia w towary z Azji, dystansując porty 

włoskie, które tracą swoją wiodącą rolę 

w wymianie handlowej z Dalekim Wscho-

dem. Starożytny naziemny Jedwabny Szlak 

traci na znaczeniu na rzecz drogi morskiej. 

Portugalskie karaki i hiszpańskie karawele 

zapewniają stałe dostawy towarów pocho-

dzących z Indii, co pozwala na poszerze-

nie rynku ich odbiorców o zamożne klasy 

społeczne

Przyprawy (pieprz, cynamon, imbir, 

kardamon, goździki i gałka muszkatołowa) 

pozostają przez cały XVI wiek najbardziej 

poszukiwanym towarem zamorskim. Sto-

suje się je w kuchni nie tylko, by dodać 

potrawom smaku i zapachu, ale przede 

wszystkim, by zneutralizować dyskomfort 

wynikający z jedzenia zepsutego mięsa. 

Najważniejsze są jednak ich zalety leczni-

cze i profilaktyczne, dzięki którym znajdują 

zastosowanie w medycynie, co gwarantuje 

wysokie ceny zbytu. W dalszej kolejności 

znajdują się niewystępujące w Europie 

produkty jak kolorowe egzotyczne drew-

na używane do barwienia, lekarstwa czy 

zioła i rattan. Spośród towarów wytwarza-

nych ręcznie przodują jedwab i chińska 

porcelana oraz laka. Portugalskie karaki 

przypływają załadowane porcelaną Kraak 

z czasów dynastii Ming w kolorze niebie-

sko-białym, którą europejscy arystokraci, 

zachwyceni możliwością posiadania „białe-

go złota z Chin”, będą kompulsywnie kolek-

cjonować. Portugalczycy są zainteresowani 

także tkaninami indyjskimi wytwarzanymi 

z bawełny, włókna roślinnego, które nie 

rośnie w Europie i którego maszynowe 

przędzenie, tkanie i farbowanie będzie 

możliwe we Francji dopiero w pierwszym 

ćwierćwieczu XVIII wieku. Portugalczy-

cy odkryją te tkaniny przy okazji zakupu 

przypraw pochodzących z archipelagu 

Moluków, dokonywanego w zamian 

za farbowane płótna indyjskie. 

Tym sposobem Portugalczycy 

poznają indyjską sztukę tekstyl-

ną, której pomysłowość, różno-

rodność, wyrafinowanie i pięk-

no wzbudzą zachwyt odkrywców 

subkontynentu indyjskiego. Podziwiają oni 

delikatność bawełnianych tkanin, pięk-

no kolorowych wzorów malowanych lub 

drukowanych na tkaninach typu Pintados 

i indyjskich oraz wirtuozerię haftów. Por-

tugalczycy, świadomi potencjału, jaki sta-

nowi rynek tych produktów, zwracają się 

do wytwórców azjatyckich, by dostosowali 

swoje wyroby do gustu ich rodaków. Por-

celana i tkaniny azjatyckie zaczną docierać 

do Europy w dużych ilościach, stanowiąc 

opłacalny, rozwijający się rynek, o który 

wkrótce upomną się Kompanie Indyjskie. 

Przez blisko całe stulecie Hiszpanie 

i Portugalczycy byli europejskimi lidera-

mi handlu z Azją. Jednak na początku XVII 

wieku hegemonia mieszkańców Półwyspu 

Iberyjskiego zjednoczonych pod wspólną 

koroną od 1581 roku, zostaje zachwiana 

wraz z nadejściem konkurencji z Anglii, 

Holandii, Danii i Szwecji, które utworzyły 

u siebie kolejno w latach 1600, 1602, 1612 



i 1631 wielkie kompanie handlowe posia-

dające nadany im przez władców monopol 

na handel, zwane Kompaniami Indyjskimi.

W wyniku wojen religijnych w Euro-

pie, w 1568 roku, siedem protestanckich 

prowincji niderlandzkich uniezależniło 

się od Korony Hiszpańskiej. Anglia, która 

udzieliła im swego wsparcia, w 1588 roku 

rozgromiła u swych wybrzeży Wielką Arma-

dę Hiszpanii. Kupcy i żeglarze protestanccy 

z Anglii i Niderlandów pozbawieni dostępu 

do portu w Lizbonie, wykorzystali klęskę 

hiszpańskiej floty i wyruszyli na morza Azji. 

W Amsterdamie wydano w 1596 roku „Iti-

nerario” Jana Huygena van Linschotena, 

przewodnik nawigacji morskiej na Daleki 

Wschód z tajnymi mapami morskimi, które 

autor wykradł od portugalskich żeglarzy. 

Opór ze strony Estadio da India, portugal-

skiego imperium w Azji znajdującego się 

w stadium rozpadu, wobec osiedlania się 

nowych przybyszy w portach Oceanu In-

dyjskiego, był niewielki.

Ryzykowne, drogie i kosztujące życie 

wielu ludzi wyprawy morskie, wymagały 

ogromnych nakładów, które nie zwracały 

się przez długie miesiące. Aby wspierać 

handel z Azją, Anglia i Zjednoczone Pro-

wincje jako pierwsze przyznały monopol 

na handel oraz znaczące przywileje przy-

należne dotychczas monarchom kompa-

niom handlu morskiego prowadzącym 

działalność na wschód od Przylądka Do-

brej Nadziei. Tym samym w 1600 roku 

powstała angielska East India Company, 

a w 1602 holenderska Vereenigde 

Oost Indiche Compagnie (VOC). 

Były to przedsiębiorstwa państwowe 

z kapitałem akcyjnym, którego wy-

sokość była gwarantowana zyskami 

z handlu. Przedstawiciele VOC prze-

jęli część ufortyfikowanych placó-

wek portugalskich mających ważne 

znaczenie strategiczne w dostępie 

do niektórych towarów. Na Jawie, 

na ruinach Jayakarty (obecnie Dża-

karta), którą zniszczyli Holendrzy, 

zbudowali oni miasto kanałów wzo-

rowane na miastach holenderskich. 

Batavia staje się ich centrum opera-

cyjnym na całą Azję, a VOC zdobywa 

pozycję lidera handlu wewnątrzazja-

tyckiego. East India Company hamo-

wana przez ekspansję Holendrów na 

Archipelagu Malajskim, koncentruje swoją 

działalność na Subkontynencie Indyjskim. 

Anglicy zakładają swoje faktorie najpierw 

w Suracie, potem w Madrasie i Kalkucie. 

Portugalia odstępuje Bombaj królowi an-

gielskiemu Karolowi II. W 1757 roku także 

Bengal dostaje się pod władzę angielską.

Colbert, minister finansów i ma-

rynarki Ludwika XIV, bierze za wzór VOC, 

podejmując decyzję o utworzeniu kom-

panii indyjskiej, która ma kontynuować 

skromne inicjatywy prywatne podejmowa-

ne dotychczas w tym zakresie we Francji. 

Podobnie jak jego poprzednik Richelieu, 

Colbert chce uczynić z Francji morską po-

tęgę. Kieruje się założeniem, że uzbrojone 

statki kompanii handlowej mogą, w razie 

konfliktu, wesprzeć marynarkę królewską. 

W 1666 roku zaczęto równocześnie budo-

wać stocznię dla królewskiej marynar-

ki wojennej w Rochefort oraz port 

w dzisiejszym Lorient, przezna-

czony dla marynarki Kompanii 

Indyjskiej.

Pierwsza francuska 

państwowa kompania 

morska posiadająca 

monopol na handel 

na wschód od Przy-

lądka Dobrej Nadziei 

została założona w 1664 roku. Inicjatywa 

króla, by ją utworzyć, przyszła bardzo póź-

no. Wpłynął na to obowiązujący od 1535 

roku korzystny dla Francji układ handlowy 

z podatkami pogłównymi, gwarantujący 

monarchii dochody w handlu z Dalekim 

Wschodem, który król Francji Franciszek I 

podpisał w 1535 roku z sułtanem Sulejma-

nem Wspaniałym. 

Na papierze teren działań pierw-

szej Kompanii francuskiej rozciągał się 

od wybrzeży Afryki do Japonii, włączając 

w to Madagaskar, Maskareny (archipelag 

na Oceanie Indyjskim z wyspami Reunion 

i Mauritius), wybrzeże Morza Czerwone-

go, Malabar i Coromandel (południowo-

-wschodnie wybrzeże Indii), Bengal i Chiny. 

Pierwsze ekspedycje francuskiej Kompanii 

zatrzymały się na Madagaskarze. Nie udało 

się nic zdziałać w Syjamie (dzisiejsza Taj-

landia), ale powstały zalążki baz Kompanii 

w Bengalu i w Coromandel. W 1673 roku 

zakupiono tereny, gdzie powstanie miasto 

Pondicherry, które stanie się najważniej-

szym portem Kompanii w Azji.

W 1666 roku, miejsce ujścia rzek 

Blavet i Scorff na południowym wybrzeżu 

Bretanii zostaje wyznaczone na stworze-

nie bazy portowej dla Kompanii w Kró-

lestwie Francji. Na pustym terenie po-



wstaje infrastruktura przeznaczona do 

budowy i remontu statków oraz magazyny 

do przechowywania przypływających i od-

pływających na statkach towarów. Ze sku-

piska domów dla robotników i marynarzy 

tworzy się zalążek przyszłego miasta, które 

nazwane zostaje „l’Orient”, co przywołuje 

na myśl pełne obietnic krainy, ku którym 

kieruje się flota Kompanii. 

Niejasność francuskich zamiarów 

sprawia, że Kompania Indyjska staje się 

instrumentem polityki kolonizacyjnej, po-

zbawionej odpowiednich środków i właści-

wego planu oraz szkodzącej czysto han-

dlowej strategii. Będąc przedsiębiorstwem 

państwowym, Kompania staje się po 

śmierci Colberta, paradoksalnie, ofiarą za-

sad przyjętych przez rząd działający na 

rzecz interesów francuskich produ-

centów tekstyliów. Chodzi o wyda-

ny zakaz importu do Królestwa 

farbowanych tkanin z Azji, które 

miały zasadnicze znaczenie dla 

sukcesu finansowego Kompa-

nii handlowej. Był to więc trud-

ny start dla Kompanii Wschod-

nioindyjskiej, której w dodatku 

nie udało się dotrzymać obietnicy 

wymiany handlowej z Chinami, gdyż 

nie wysłano tam żadnego statku. Przed 

rokiem 1719, kiedy to bankier John Law 

stworzył Stałą Kompanię Indyjską, która 

posiadła monopol handlu na wszystkich 

morzach, piętnaście francuskich wypraw 

morskich do Chin w latach 1698-1725 od-

było się z inicjatywy armatorów i kupców 

prywatnych, wielmożów z Saint-Malo, któ-

rym Kompania przekazała przywilej han-

dlu z Chinami. 

Mało brakowało, aby założona w 1719 

roku przez bankiera Johna Lawa i regenta 

Filipa Orleańskiego Stała Kompania Indyj-

ska nie zbankrutowała już w 1720 roku. 

Szaleńcze wykupywanie akcji Kompanii 

przez inwestorów zaślepionych żądzą zy-

sków, które miała przynieść eksploatacja 

gospodarcza Luizjany, będąca w wyłącznej 

gestii Kompanii, powoduje sztuczne pod-

niesienie wartości akcji. Realne dochody 

z Luizjany były jednak niższe od spodzie-

wanych, co doprowadziło do finansowego 

krachu. W 1730 roku na ratunek Kompanii 

przybywa Philibert Orry, nowo mianowa-

ny generalny kontroler finansów Króle-

stwa, który przeprowadza jej gruntowną 

reformę, w wyniku której Kompania staje 

się dochodowa przez kolejne trzydzieści 

lat, z powodzeniem rywalizując ze swym 

konkurentem angielskim i holenderskim. 

Reforma Orry’ego uwolniła Kompanię 

z obowiązku eksploatacji kolonii francu-

skich w Luizjanie, Santo Domingo i Ka-

nadzie, gdzie zezwolono działać kupcom 

i armatorom prywatnym. Kompania od tej 

pory mogła skoncentrować swoje działa-

nia na terytoriach, gdzie handel przynosił 

zyski, czyli na „Indiach Wschodnich”, po 

drodze do których znajdowały się faktorie 

afrykańskie i porty na Maskarenach. Naj-

częstszym celem organizowanych przez 

nią wypraw handlowych stają się Indie, 

gdzie Kompania buduje liczne placówki 

i faktorie. Pomimo silnej obecności an-

gielskiej East India Company, Kompania 

francuska utrzymuje swoje przyczółki na 

wybrzeżu Coromandel oraz Malabar, jak 

również w Bengalu. z tych trzech regionów 

pochodzi większość towarów załadowywa-

nych na jej statki w Indiach. W tym samym 

czasie, tj. w latach 1720-1780, stale rośnie 

liczba ekspedycji do Kantonu, chińskiego 

portu otwartego na handel z Europejczy-

kami. 

Zwiększenie aktywności handlowej 

Kompanii w Azji widać po wzroście tonażu 

jej statków, przeciętnie z 200 czy 300 ton 

w latach dwudziestych XVIII wieku do 900 

ton od połowy XVIII wieku. Aby sprostać 

organizacji od dwudziestu do trzydziestu 

morskich ekspedycji rocznie, w Lorient 

buduje się co roku od sześciu do dzie-

sięciu statków. To ożywienie w stoczni jak 

i w porcie, gdzie są załadowywane i rozła-

dowywane statki, powoduje napływ ludzi. 

Następuje spektakularny wzrost demo-

graficzny. Lorient, który w 1738 roku 

otrzymuje statut miasta, osiąga pod 

koniec XVIII wieku liczbę 25 tysię-

cy mieszkańców. Sukces Kompa-

nii w mieście przekłada się rów-

nież na zrealizowany w latach 

1733-1745 za 3 miliony liwrów 

program rozbudowy i upięk-

szania budynków Kompanii. 

Powstają wówczas m.in. magazyn 

zaprojektowany przez królewskie-

go architekta Jacques’a V Gabriela, 

fabryka powrozów, trzy pochylnie okrę-

towe, dźwig do stawiania masztów i nie-

długo później sala licytacyjna. Wyrażają 

one królewską ambicję, leżącą u podstaw 

tego spektakularnego rozwoju architekto-

nicznego i miejskiego.

Aukcje egzotycznych towarów, któ-

re w przeszłości odbywały się w przesta-

rzałych pomieszczeniach w Nantes, od 

1734 roku są organizowane w Lorient aż 

do likwidacji w 1795 roku majątku ostat-

niej Kompanii Indyjskiej zarządzanej przez 

królewskiego kontrolera finansów Calon-

ne’a. Lorient, który od 1666 roku jest bra-

mą do Indii, przekształca się w azjatyckie 

centrum handlowe, gdzie bogaci kupcy 

i pośrednicy rywalizują o najlepsze towa-

ry wystawiane na aukcjach odbywających 

się na jesieni i trwających przez wiele dni. 

W aukcjach bierze udział od pięćdziesięciu 



do stu pięćdziesięciu licytantów przybyłych 

głównie z Paryża, Bordeaux, ze Szwajcarii 

i z Bretanii. Najliczniejszą wśród nich gru-

pę stanowią Bretończycy, a zwłaszcza kup-

cy z Nantes. Jest też wielu cudzoziemców, 

którzy grają aktywną rolę w międzynaro-

dowej dystrybucji towarów. Większość ku-

pujących to hurtownicy, którzy zaopatrują 

się w duże ilości towarów jak makler Pierre 

Deurbroucq z Nantes, który w 1769 roku 

zakupił towar za 2 miliony liwrów. Była to 

kolosalna suma, biorąc pod uwagę roczne 

zyski Kompanii ze sprzedaży, szacowane na 

kwotę od siedmiu do czternastu milionów 

liwrów. 

Na sprzedaż wystawiano towary po-

chodzące z licznych por-

towych faktorii Kompanii 

Indyjskiej lub z wymiany 

handlowej wewnątrz kon-

tynentu azjatyckiego. Kawa 

przywożona była z Mokki 

w Jemenie i z wyspy Bourbon 

(dzisiejsza Reunion), kauri 

(porcelanki, małe muszelki) 

z Malediwów, cynamon po-

chodził z Cejlonu, a drewno 

tekowe i rattan z Pegu w Bir-

mie. Z samych Indii docierała 

saletra, pieprz, bawełna cze-

sana i rozmaite przyprawy. 

Najwięcej miejsca na stat-

kach z Indii zajmowały jednak tkaniny. 

Statki z Chin były załadowane liczny-

mi cennymi towarami, z których pierwsza 

trójka to herbata, jedwab i porcelana. Róż-

ne gatunki herbat (Sonlo, Camphou, Saot-

chaon, Pekao, Haysuen, Thahouan, Bin ce-

sarski) były importowane przez wszystkie 

kompanie handlowe z Europy, które han-

dlowały najczęściej popularną odmianą 

Bouy. Zaraz za herbatą plasował się jedwab 

przeznaczony do manufaktur: jedwab Tany 

oraz surowy jedwab z Nankinu. Tkaniny 

z naturalnego jedwabiu, wyszywane lub 

przetykane, przeznaczone na ubiory bądź 

do wystroju wnętrz, także były wystawiane 

na sprzedaż aukcyjną. Następnie na rynku 

pojawiła się w latach 1760-1770 porcelana, 

w ilościach od 175 do 325 tysięcy sztuk, 

o którą zabiegało od piętnastu do trzy-

dziestu kontrahentów. 

Oprócz tej trójki najbardziej po-

szukiwanych towarów handlowano taki-

mi towarami jak rattan, sprasowana laka, 

drewno zawierające naturalny pigment 

używany do farbowania, naturalna masa 

perłowa lub muszle, saletra (boraks), tuta-

nego (rodzaj chińskiego mosiądzu), ałun, 

rabarbar oraz rośliny lecznicze jak salsa-

parilla (korzeń kolcorośli używany do le-

czenia m.in. syfilisu), galangal zwany nie-

bieskim imbirem (kłącze alpinii lekarskiej), 

kamfora, kurkuma, cynamon, imbir, anyż 

gwiazdkowy, rokitnik i kandyzowany cukier, 

którego dostawcy chcieliby sprzedawać 

więcej niż popularnego cukru z Antyli. Do 

tego przedmioty z laki, tapety oraz wachla-

rze, zamykające listę towarów sprowadza-

nych z Chin. 

W inwentarzach aukcyjnych wymie-

nia się również towary rodem z orien-

talnych bazarów jak heban, koral, aloes, 

mirra, katech (wysuszony ekstrakt wodny 

z drewna i kory, używany do barwienia), 

zawierające strychninę nasiona kulczyby 

(drzewo występujące w tropikach), aury-

pigment (rzadki minerał z gromady siarcz-

ków), bursztyn z Basry, indygo z Persji, wiel-

błądzia wełna oraz skóra żarłacza. 

Do towarów z Indii Orientalnych na-

leży dorzucić jeszcze te pochodzące z Se-

negalu jak guma arabska, skóra wołowa, 

kość słoniowa, czasem żywe ptaki, przede 

wszystkim papużki faliste i papugi. Wresz-

cie statki z wypraw na Antyle i Haiti (oko-

ło 100 ekspedycji w latach 

1719-1755) wracały załado-

wane cukrem i indygo. 

Kompania Indyjska, 

przedsiębiorstwo państwo-

we korzystające z monopo-

lu i licznych przywilejów, nie 

obroniło się przed ważnymi 

przemianami z końca XVIII 

wieku, które wprowadziły 

trójpodział władzy i swobo-

dę prowadzenia działalności 

gospodarczej. Kompania In-

dyjska stanowiła, za sprawą 

setek statków i dziesiątek 

tysięcy marynarzy, zbrojne 

ramię polityki kolonialnej służącej ambi-

cjom francuskiej monarchii. Jej misją było 

powiększanie bogactwa królestwa poprzez 

dochodowy handel z Azją. Kompania była 

także i przede wszystkim fantastycznym 

sklepem, który pozwolił rozprowadzić po 

królestwie bogactwa Dalekiego Wschodu.

Tłumaczenie: Elżbieta Sokołowska

Brigitte Nicolas - główny kustosz, a od 2003 roku dyrektor Muzeum Kompanii Indyjskiej w Lorient. Kie-
rowała modernizacją wystawy stałej, prowadzi aktywną politykę wzbogacania kolekcji muzeum. Organizuje 
wykłady, konferencje i wystawy poświęcone różnorodnej tematyce związanej z Kompaniami Indyjskimi. 
W pracy badawczej skupia się na tkaninach i przedmiotach importowanych z Azji przez Europejczyków od 
XVI do XIX wieku. Gość XXIV Dni Bretanii poświęconych podróżnikom i przybyszom.



Kim jest Per-Veri Kerloc’h?
Spotkanie z Wielkim Druidem Bretanii

Marta Tobiasz-Jouhier

O ceremonii druidycznej, która 

miała się odbyć w sobotę 4 sierpnia 2017 

roku w Merléac, małym miasteczku (oko-

ło 500 mieszkańców) w departamencie 

Côtes d’Armor, dowiedziałam się z dzien-

nika Ouest-France. Druidzi postanowili 

wesprzeć w ten sposób protest przeciwko 

wydobyciu w tych okolicach surowców: 

cynku, ołowiu, miedzi, złota i srebra, i wy-

stąpić na rzecz ochrony przyrody, przy-

ciągając uwagę opinii publicznej swoją 

niecodzienną ceremonią. Mieszkańcy 

okolicy jednoczą się przeciwko planom 

przedsiębiorstwa „Variscan Mines”, które 

dostało pozwolenie na prowadzenie ba-

dań i wiercenia w Merléac i w 34 otacza-

jących gminach. 

Ceremonia została zorganizowa-

na przez stowarzyszenie „La Gorsedd de 

Bretagne”. „Gorsedd” w języku galijskim 

oznacza tron, a w szerszym znaczeniu 

zgromadzenie. Po francusku jest to „Fra-

ternité des druides, bardes et ovates de 

Bretagne” - Bractwo druidów, bardów 

i owatów Bretanii. Można ich rozróż-

nić po kolorze szat. Ci pierwsi, najwyżsi 

rangą, zakładają białe togi, bardowie, 

wywodzący się spośród artystów i wol-

nych zawodów togi niebieskie, a owaci, 

wg terminologii „przekształcający mate-

rię”, czyli np. rzemieślnicy, inżynierowie, 

lekarze, w zielone. Organizacja powstała 

w 1899 roku i jest filią stowarzyszenia wa-

lijskiego, „Gorsedd Beirdd Ynys Prydain”, 

założonego w 1792 roku przez Edwarda 

Williamsa, zwanego „Iolo Morganwg”. Ma 

też związki ze Zgromadzeniem w Kornwa-

lii. „La Gorsedd de Bretagne” jest stowa-

rzyszeniem szerzącym kulturę bretońską, 

liczącym około 50 członków. Można do 

niego wstąpić po odbyciu okresu prób-

nego i po zaakceptowaniu przez zarząd. 

Jest wiele innych zgromadzeń druidycz-

nych, czasami separatystycznych, z który-

mi „La Gorsedd” się nie identyfikuje.

Przed rozpoczęciem ceremonii 

Per-Vari Kerloc’h objaśnia wszystkim 

przybyłym, a jest nas około 200 osób, 

znaczenie obrzędu, który odbędzie się 

po bretońsku. Rytuał odbywa się na łące, 

w miejscu symbolicznym, pod wzgórzem 

Świętego Michała, znajdującym się w sa-

mym centrum Bretanii. Członkowie „La 

Gorsedd” ustawiają się w kręgu, które-

go nie należy przerywać. W poetyckich 

inwokacjach na cztery strony świata, 

Wielki Druid Bretanii przywołuje siły Na-

tury z prośbą o ochronę tutejszej ziemi. 

U jego boku młody Druid trzyma miecz, 

będący symbolem oświecenia, który po-

błyskuje w promieniach słońca. Jeden 

z wieszczów dmie w róg, co ma na celu 

symboliczne przywołanie pokoju. Złożo-

ne zostają dary dla Ziemi: wieniec ze zbo-

ża i liści dębu oraz jabłko, które najpierw 

podawane było z ręki do ręki. Na koniec 

członkowie „La Goresedd” wypełnią róg 

cydrem, przekazując go sobie i upijając 

po łyku. Ta ceremonia jest egzotycz-

ną podróżą w nieznany dla mnie świat. 

Ponieważ jest to mój pierwszy kontakt 

z tego typu rytuałem, chcę dowiedzieć 

się o nim więcej i umawiam się na dłuż-

szą rozmowę z Perem-Vari Kerloc’hem. 

Wielki Druid ucieszył się, że tekst o nim 

ukaże się w „Gazecie Bretońskiej”. Mówi 

mi, że jego ojciec, oficer mechanik w ma-

rynarce, spędził przed laty kilka miesięcy 

w stoczni gdyńskiej, gdy przyjechał po 

odbiór statku.

Na czym polega Pana rola jako 

Wielkiego Druida Bretanii?

Jestem rzecznikiem i przedstawicie-

lem „La Gorsedd”. Tytuł Wielkiego Druida 

reprezentuje pewną tradycję w Bretanii 

i nasze związki z Walijczykami i Kornwa-

lijczykami. Zgromadzenie w Bretanii ist-

nieje od prawie 120 lat, a w Walii od 235 

i należy do niego Królowa Elżbieta. Nie 

jest to łatwa rola. Kiedy zostałem mia-

nowany, powiedziałem sobie, że muszę 

wykonać tę funkcję jak najlepiej, z należ-
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ną jej powagą, przez szacunek dla moich 

poprzedników i tradycji kultywowanych 

przez Zgromadzenie.

Przed rozpoczęciem ceremonii 

w Merléac powiedział Pan, że dru-

idyzm nie jest religią ani sektą. 

Czym więc jest współczesny dru-

idyzm?

Jest filozofią ze swoimi rytuałami 

(„philosophie ritualisée”), w której każ-

dy nazywa boga jak chce. Wypowiada go 

wewnętrznie, wiara jest bowiem kwestią 

indywidualną. Ceremonie odbywają się na 

łonie Natury i zgodnie z jej cyklem. Rytuał 

jest formą języka, tworzy czasoprzestrzeń 

łączącą ludzi. W obszarze duchowym wy-

raża się poprzez symbolikę. Uroczysty ton 

jest ważny dla praktykującego.

Ale czy ta symbolika, na przykład 

w stroju, nie jest w pewien sposób 

archaiczna?

Strój jest częścią rytuału, oznacza, 

że przechodzimy ze sfery profanum do 

sacrum. Jest wyrazem spójności i logiki 

(„˶cohérence”). Ksiądz katolicki odprawia 

mszę w sutannie. Nie wyobrażam sobie, 

by przewodzić ceremonii w dżinsach. Nie 

poddajemy się dyktaturze codzienności. 

W czasie ceremonii nosi pan impo-

nujący naszyjnik i czarną opaskę. 

Jakie jest znaczenie tych akceso-

riów? 

Naszyjnik został zrobiony przez jed-

nego z członków Zgromadzenia z okazji 

jego stulecia. Jest z litego srebra, ozdabia-

ją go liście dębu, świętego drzewa druidów 

oraz kwiaty jemioły. Ta roślina jest wiecz-

nie zielona, co oznacza, że cykl życia ciągle 

trwa. Jemioła jest też uznawana za pana-

ceum, lek na wszystkie choroby. Ale należy 

go stosować w odpowiednich proporcjach 

i trzeba się na tym znać, inaczej jest truci-

zną. Na naszyjniku jest też scenka przed-

stawiającą poszukiwanie jaja węża. W mi-

tologii Celtów posiąść jajo węża to poznać 

siły, które rządzą światem. Sam zresztą wąż, 

jest dobrym stworzeniem, symbolizującym 

siły witalne ziemi. Na czarnej opasce, którą 

mam na głowie, trzy złote promienie, od-

noszą się do triady walijskiej. Są inspiracją 

do działania, emanującą światłem, które 

oświeca umysł i pozwala na zrozumienie 

świata. Nasza symbolika jest łatwo zrozu-

miała, nie jest przeintelektualizowana. 

W jaki sposób funkcjonuje „La 

Gorsedd”?

„La Gorsedd” obchodzi cztery głów-

ne święta celtyckie. W kalendarzu celtyc-

kim, „Samhain” - 1 listopada, rozpoczyna 

nowy rok. Oznacza koniec lata i początek 

zimy, czas kiedy światy żywych i umarłych 

są w kontakcie. Po dwóch „czarnych mie-

siącach” w Bretanii, czyli po listopadzie 

i grudniu, obchodzimy 1 lutego „Imbloc” 

- święto światła, kiedy symbolicznie myje-

my twarz i ręce, żeby pozbyć się „zgnilizny” 

zimy i przygotować ciało i umysł do po-

wrotu wiosny. W pierwszy dzień lata, które 

przypada na 1 maja, świętujemy „Beltaine”, 

na cześć Belnusa, boga słońca. To święto 

symetryczne do „Samhain”, odbywają-

ce się w połowie roku. Rozpalane są dwa 

ogniska, które symbolizują dwa momenty 

w roku: lato i zimę. Niegdyś przechodziły 

między nimi stada zwierząt, co miało na 

celu chronić je przed chorobami. Czwarte 

wielkie święto to „Lughnasadh”, na cześć 

Lug, najważniejszego boga w mitologii 

celtyckiej. Obchodzone jest 1 sierpnia. 

„La Gorsedd” wysyła wtedy dwóch swoich 

reprezentantów do Walii. My celebrujemy 

je w trzecią niedzielę lipca jako „Gorsedd 

Digor”. Zapraszamy na nie delegacje z Wa-

lii i Kornwalii. Ponieważ jesteśmy demo-

kratami i szanujemy instytucje, zapraszamy 

zawsze przewodniczącego Rady Bretanii, 

którego uważamy za „Pierwszego Bre-

tończyka”. „Gorsedd Digor” jest świętem 

otwartym dla publiczności. Ceremonie od-

bywają się także w czasie równonocy wio-

sennej i jesiennej, a także w czasie prze-

silenia czerwcowego i grudniowego. Poza 

„Gorsedd Digor” ceremonie są skromne, 

ale nie tajne. Członkowie „La Gorsedd” 

mogą zaprosić na nie osoby spoza Zgro-

madzenia.

Czy w XXI wieku jest jeszcze miej-

sce dla druidow?

Jeśli wyjdzie się poza wyobrażenia, 

że druidzi są kapłanami czy czarodziejami 

składającymi ofiary z ludzi, jest to filozo-

fia, która jest jak najbardziej aktualna we 

współczesnym świecie. Skupia się na po-

znawaniu funkcjonowania świata i przyro-

dy, co daje świadomość, że wszystko jest 

ze sobą powiązane. Pozwala zrozumieć 

mechanizmy i walczyć o to, abyśmy mo-

gli dalej żyć na tej Ziemi. Jeśli niszczymy 

przyrodę, niszczymy człowieka. Jesteśmy 



obrońcami Natury, bo według nas przy-

rody nie można zdominować. To prowadzi 

do uzależnień i chęci dominacji człowieka 

nad człowiekiem. Druidyzm o tym mówi 

od dawna, teraz nazywa się to ekologią. 

Druidyzm jest więc aktualny, biorąc pod 

uwagę tematykę, jaką się zajmuje. Jest też 

łącznikiem z przeszłością, tradycjami cel-

tyckimi i ludowymi.  Nawet legendy wy-

rażają jakieś spojrzenie na świat. Ludzie 

są przywiązani do tradycji. Jestem bar-

dzo zadowolony, bo ceremonia w Mer-

léac przyciągnęła zainteresowane osoby 

i miała pozytywny oddźwięk w mediach, 

co oznacza, że nasza intencja została do-

brze zrozumiana.

A jaki jest związek druidyzmu 

współczesnego ze starożytnym?

Jest to związek symboliczny. Współ-

czesny druidyzm inspiruje się filozofią 

i sposobem widzenia świata przez dru-

idów antycznych. Nie chodzi tu o rekon-

strukcję historyczną, ponieważ nie ma 

praktycznie tekstów pisanych, przeka-

zanych przez druidów. Przetrwał jedynie 

w pewnej części walijski kalendarz. Wiemy 

też, że druidzi mieli kontakty z Grekami 

i ich filozofią poprzez Marsylię. Negatyw-

ne strony druidyzmu były przede wszyst-

kim przedstawiane przez ich wrogów, Rzy-

mian, ale to wizja ideologiczna, mająca na 

celu ich dyskwalifikację. 

Współczesny druidyzm ma już po-

nad 200 lat, pojawił się najpierw w Korn-

walii i Walii, gdzie stworzono własne cere-

monie w oparciu o spuściznę po druidach 

antycznych. Ale to przede wszystkim 

ciągłość kultury i specyficzna tożsamość 

Bretończyków są fundamentem współ-

czesnego druidyzmu. Jesteśmy spadko-

biercami tradycji celtyckich.

Jakie są ambicje i przyszłość „La 

Gorsedd”?

Bretania jest dla mnie krajem z wła-

sną kulturą i tożsamością, którą trzeba 

podtrzymać. Nie jesteśmy organizacją po-

lityczną, tylko kulturalną. Wypowiadamy 

się też w sprawach związanych z bieżący-

mi problemami jak odwierty w Merléac 

czy, jak w 2010 roku, kiedy zaprotesto-

waliśmy przeciwko złemu traktowaniu 

Romów przez Prezydenta Nicolasa Sar-

kozy’ego. Podpisaliśmy m.in. Deklarację 

Praw Człowieka. Jest dużo do zrobienia. 

Zgromadzenie to nie jest tylko folklor. 

Żadne stowarzyszenie bretońskie nie ma 

tak długiej tradycji jak „La Gorsedd”. To, 

że wciąż trwamy, oznacza, że nasza dzia-

łalność jest odpowiedzią na głęboką po-

trzebę ludzką. Druidyzm jest sposobem 

patrzenia na świat i jest godny szacunku. 

Strona internetowa „La Gorsedd” 

http://www.gorsedd.bzh/

Marta Tobiasz-Jouhier jest krakowianką, ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Rennes II. 
W Bretanii mieszka od ponad 20 lat. Przez kilka lat była korespondentem krakowskiego „Przekroju”. Od 2006 roku 
pracuje w Radzie departamentu Ille-et-Vilaine, gdzie jest odpowiedzialna za współpracę Indiami, Rumunią oraz anglo-nor-
mandzkimi wyspami Jersey i Guernsay. Działa w stowarzyszeniu „Polonia” z Rennes.



Pociągiem z Rennes do Paryża 
w 1 godzinę i 25 minut

Marta Tobiasz-Jouhier

Od pierwszego lipca pociąg z Ren-

nes do Paryża pokonuje trasę liczącą 

około 350 kilometrów w 1 godzinę i 25 

minut, osiągając na wielu odcinkach pręd-

kość 320 km/h. Po rozbudowie szybkich 

bezpłatnych dróg ekspresowych w latach 

sześćdziesiątych pod rządami Generała de 

Gaulle’a, jest to kolejny krok przybliżają-

cy leżącą na Zachodzie Bretanię do reszty 

kraju i do Europy. Kolej oferuje dzisiaj ko-

rzystną alternatywę dla połączenia lotni-

czego, gdyż przystanek docelowy jest na 

dworcu Montparnasse w centrum Paryża, 

skąd łatwo wszędzie dojechać lub dojść. 

Dziennie na tej trasie przewożonych jest 

od 15 do 30 tysięcy podróżnych, którzy 

korzystają z około 39 połączeń, mogąc 

wybierać spośród TGV („train à grande vi-

tesse” - pociągi o dużej prędkości) i Ouigo 

(oferta tanich i szybkich połączeń kolei 

francuskich). 

Odbyłam podróż do Paryża pocią-

giem LGV kilka dni po otwarciu linii. Kie-

dy dworzec w Rennes zostaje za nami, 

czujemy, że pociąg szybko przyśpiesza, za 

oknem błyskawicznie zmienia się pejzaż, 

jeśli w ogóle go widać, gdyż wybudowa-

no wały chroniące przed hałasem i zabez-

pieczające przejazd. Pomimo ogromnej 

prędkości i czasami lekkiego poczucia na-

chylenia podczas jazdy, podróż jest kom-

fortowa a czas dojazdu imponujący. Zapra-

szam więc na krótką przejażdżkę...

Wyzwanie 

Od połowy lat dziewięćdziesiątych 

XX wieku, bretońscy radni, bez względu na 

opcję polityczną, walczyli o uruchomienie 

szybkiego połączenia kolejowego z Breta-

nii do Paryża. Jeżdżące od lat osiemdzie-

siątych we Francji pociągi TGV docierały 

tutaj od 1989 roku. Jednak istniejąca kole-

jowa Linia Atlantycka pozwalała na rozwi-

nięcie maksymalnej prędkości eksploata-

cyjnej tylko na odcinku pomiędzy stolicą 

i Le Mans (czyli niewiele ponad jedną trze-

cią drogi). W dalszej części trasy pociąg 

poruszał się po zwykłych torach, co wią-

zało się z dłuższym czasem przejazdu. Bra-

kowało specjalnej infrastruktury, zwanej 

linią o dużej prędkości („ligne à grande 

vitesse” - LGV). Budowa jednego kilometra 

LGV, w zależności od warunków lokalnych, 

kosztuje pomiędzy 15 a 26 milionów Euro. 

Potrzeba było wielu lat starań, badań tere-

nowych, deklaracji o użyteczności publicz-

nej przedsięwzięcia potwierdzonej de-

kretem Rady Stanu, pięć lat budowy i rok 

testów, by oddać do użycia 182 kilometry 

specjalnie przystosowanych torów nawal-

nych w ramach LGV Bretagne-Pays de la 

Loire. Dane techniczne projektu przypra-

wiają o zawrót głowy. Koszt inwestycji po-

prowadzenia LGV z miejscowości Connerré 

leżącej 25 kilometrów na wschód od Le 

Mans do Rennes, wyniósł 3,4 miliardy Euro. 

Rachunek został pokryty przez budżet 

państwa, koleje państwowe SNCF, Unię 

Europejską w ramach Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz przez instytucje samo-

rządowe, na których spoczywał obowiązek 

zebrania jednej trzeciej sumy. 

Od parowozu do szybkiej linii, czyli 

wielka pompa na inaugurację

Cofnijmy się w czasie. 160 lat temu, 

26 kwietnia 1857 roku, w Rennes urucho-

miono pierwszą linię kolejową łączącą 

stolicę Bretanii z Paryżem. Czas przejaz-

du wynosił 10 godzin. Mimo tego, była to, 

jak na tamte czasy, prawdziwa rewolucja 

w komunikacji. Otwarcie linii świętowano 

w Rennes przez trzy dni. Biskup poświę-

cił dworzec, tory oraz lokomotywę, odbyła 

się też uroczysta defilada, okolicznościowy 

bal oraz liczne bankiety. 

Kiedy 1 lipca 2017 roku o godzinie 

18.14, dwie minuty przed czasem, na dwo-

rzec w Rennes wjechał inauguracyjny po-

ciąg z prezydentem Republiki Emmanu-

elem Macronem na pokładzie, na miejscu 

czekał na niego komitet powitalny złożony 

z lokalnych radnych i licznych mieszkańców. 

Była to niepowtarzalna okazja do uściśnię-

cia dłoni i zrobienia sobie selfie z szefem 

państwa, który w takich sytuacjach pozuje 

chętnie i z uśmiechem. 

W Rennes przygotowano wiele wyda-

rzeń promujących inaugurację LGV, przede 

wszystkim była to imponująca iluminacja 

budynku Parlamentu Bretanii pt. „Atten-

tion au départ!” (Uwaga odjazd!), którą 

latem co wieczór oglądały tłumy miesz-



kańców i turystów. Odbyło się wiele spo-

tkań i wykładów, a w centrum kulturalnym 

miasta „Champs Libres” zaprezentowano 

trzy różne wystawy przedstawiające te-

matykę kolejową z historycznego, nauko-

wego i artystycznego punktu widzenia. 

I tak w Muzeum Bretanii, znajdującym 

się w tym obiekcie, można było obej-

rzeć świetnie udokumentowaną wystawę 

„Bretania ekspres” o historii transportu 

kolejowego w regionie i prześledzić jego 

rozwój. Dowiedziałam się z niej, że pociągi 

kursują we Francji, o zgrozo, w ruchu le-

wostronnym, bo wynalazek ten dotarł tu 

z Anglii! Natomiast w „Espace des Scien-

ces”, przygotowano zestaw interaktyw-

nych doświadczeń i wiele ciekawostek 

dotyczących „dużej prędkości” i tego jak 

funkcjonuje duma transportu kolejowe-

go Francji, czyli bezpieczne pociągi TGV. 

Okulary wirtualnej rzeczywistości pozwa-

lają na przykład znaleźć się w centrum 

budowy nowej linii, a w symulatorze moż-

na zająć miejsce maszynisty i pokierować 

pociągiem. W bardzo obrazowy sposób 

dowiedzieć się można także o specjalnej 

konstrukcji kół, które ocierają się o szyny 

tylko na kilkucentymetrowej powierzchni, 

co zmniejsza opór i ich zużycie. Można też 

spróbować wytyczyć nową trasę kolejową 

i odpowiednio wyprofilować zakręt, by po-

ciąg się nie wykoleił, czy dowiedzieć się, że 

aktualny rekord prędkości pojazdu szyno-

wego został ustanowiony 3 kwietnia 2007 

przez pociąg TGV o innowacyjnym roz-

wiązaniu V150 na trasie Paryż - Strasburg 

i wynosi 574,8 kilometrów na godzinę.

Saint-Malo reklamowane jako naj-

bliższa plaża Paryża

„Będą dwie Bretanie, ta przed, i ta 

po otwarciu LGV”, powiedział Jean-Yves 

Le Drian, bardzo ceniony były przewod-

niczący Regionu Bretania i aktualny Mi-

nister Spraw Zagranicznych Francji, który 

przepowiedział także, że możliwości, jakie 

daje LGV, zmienią spojrzenie Francji na re-

gion. Na szybkim połączeniu kolejowym 

z Paryżem najwięcej zyskuje Rennes. LGV 

przypieczętowuje atrakcyjność podlegają-

cej wielkiej metamorfozie bretońskiej me-

tropolii, która w krajowych rankingach na 

najlepsze do życia miasto od lat znajdu-

je się na czołowych miejscach. W trakcie 

przebudowy i modernizacji, która potrwa 

do końca 2020 roku, znajduje się dworzec 

kolejowy w Rennes. Wokół niego wyrasta 

nowoczesna dzielnica, nazwana EuroRen-

nes, z biurowcami, sklepami, punktami 

usługowymi i rekreacyjnymi, która stanie 

się newralgicznym punktem miasta. W bu-

dowie jest druga linia metra, która pozwoli 

na jeszcze szybsze przemieszczanie się po 

mieście.

Wraz z otwarciem LGV skrócił się 

także czas dojazdu do wszystkich miast 

Bretanii. Jadąc z Paryża do Brestu czy 

do Quimper, podróżny zyskuje średnio 

52 minuty. Od lipca do nadmorskiego 

Saint-Malo można dojechać ze stolicy 

Francji w 2 godziny i 14 minut, co sprawia, 

że miasto to stało się dla Paryżan najszyb-

ciej dostępną atrakcyjną plażą. Inaugura-

cja linii LGV stała się okazją do promocji 

Rennes w mediach krajowych, gdzie trwa 

rywalizacja pomiędzy metropoliami. Nie 

można zapomnieć, że w tym samym czasie 

otwarto szybką linię kolejową „Océane” 

łączącą Tours i Bordeaux, dzięki której do 

stolicy Akwitanii z Paryża (580 km!) do-

stać się można w 2 godziny i 5 minut.

Region paryski i północna część 

Francji zostały wyklejone humorystycz-

nymi plakatami skierowanymi do inwe-

storów, przedsiębiorców, młodych wilków 

i zwykłych turystów pod wspólnym hasłem 

#passezalouest (przyjedź na Zachód) oraz 

#ParisRennes1h25. Mieszkańcy Bretanii 

zaproszeni zostali do ich udostępniania 

w mediach społecznościowych i zrobili to 

bardzo chętnie.



Koniec wielkich projektów

Zalet szybkiej linii kolejowej jest wiele, 

ale tego typu projekt niesie ze sobą tak-

że niemało niedogodności. Jedną z nich 

jest znaczna podwyżka cen nieruchomo-

ści w Rennes, w szczególności w dzielni-

cach znajdujących się w pobliżu dworca. 

Wzrosły także ceny biletów kolejowych 

(średnio od 4 do 6 Euro). Alternatywą są 

tanie pociągi Ouigo, ale nie zatrzymują 

się one na dworcu Montparnasse tak jak 

wszystkie inne pociągi z Bretanii, tylko 

w podparyskim Massy, Marne-la-Vallée 

i na lotnisku Charles de Gaulle. Mieszkań-

cy, których domy znajdują się niedaleko 

linii kolejowej, skarżą się na hałas spo-

wodowany przez pędzące pociągi. Eiffage, 

przedsiębiorstwo zarządzające szybką linią 

kolejową, twierdzi jednak, że przestrzega 

norm dopuszczalnego hałasu. Mieszkańcy 

odczuwający jego skutki połączyli swe siły, 

by walczyć o swoje prawa a także rekom-

pensatę finansową, bo ich nieruchomości 

straciły do 40% swojej wartości. Wdroże-

nie tego typu projektu być może szybko 

się w Bretanii nie powtórzy. Emmanuel 

Macron w czasie inauguracji zapowiedział 

bowiem koniec projektów typu LGV czy 

lotniska regionalne. Nie pozwala na to za-

dłużenie kolei państwowych. Komunikacja 

przyszłości to przede wszystkim codzienny 

transport publiczny.

Informacje techniczne związane 

z projektem: www.lgv-bpl.org

Bretania – kraina inna niż wszystko 
Turystyczna perełka Francji

Hanna Janicka

Nie ma we Francji drugiego takiego 

regionu. Tak odrębnego, tak różnorodne-

go i historycznie bogatego. Z wyjątkową 

przyrodą, wzburzonym morzem, wiatrem 

i zmienną pogodą. Jeśli chcielibyśmy zde-

finiować inność w wydaniu francuskim, 

to Bretania spełnia niemal wszystkie 

warunki. Inna historia, inna muzyka, inni 

święci, inne tradycje, folklor, język… To tu 

znajdziemy aleje menhirów sprzed 3 - 4 

tysięcy lat, tumulusy, dolmeny i inne naj-

starsze oznaki życia człowieka na ziemi. To 

tu są największe pływy morskie w Europie, 

ostrygi, owoce morza, najlepsze naleśniki, 

cydr. Pominę osławione Mont Saint-Michel 

czy Saint-Malo, bo o tych miejscach słyszał 

każdy, wybiorę inne, które nas zachwyciły 

w podróży do Bretanii w lipcu bieżącego 

roku i na pewno zasługują na uwagę. 

Od lat jesteśmy zdecydowanymi 

miłośnikami Bretanii. W tym roku grupa 

z Akademii Podróży Wojażer po raz drugi 

przemierzała ten region krok po kroku. 

Dajemy sobie na to tydzień, zdecydowanie 

za mało, ale wystarczająco, żeby wrócić 

w zachwycie. To jest kierunek podróży dla 

turystów koneserów, otwartych na nowe 

doświadczenia, wykształconych i świado-

mych. Na szczęście tzw. masowa turystyka 

tu nie dotarła i miejmy nadzieję, że nigdy 

nie dotrze. Tworząc program wycieczki, 

wybieramy punkty najbardziej charakte-

rystyczne np. kraina ceramiki w zachod-

niej Bretanii w Quimper, gdzie fajans jest 

sztuką i pasją od 3 wieków. Manufakturę 

można zwiedzać, obserwując wszystkie 

etapy powstawania ręcznie dekorowa-

nych naczyń. Zespoły parafialne, kolejny 

punkt obowiązkowy w Bretanii. O co tu 

chodzi? - pytają turyści, chcąc wiedzieć, 

na czym polega wyjątkowość monumen-

talnych kamiennych rzeźb. To unikalny 

wyraz sztuki bretońskiej – odpowiadam. 

Powstały głównie w XVI wieku, w ich skład 

wchodzą eleganckie bramy tryumfalne, 

kalwarie tj. sceny przedstawiające Mękę 

Pańską, rzeźby opowiadające w kamieniu 

lokalne legendy z nieprawdopodobną ilo-

ścią postaci: 100, 150, 200… Na terenie 

przykościelnym znajdują się także kapli-

ce cmentarne, a same kościoły są boga-

to wyposażone. W jakim innym miejscu 



w małych wioskach, często położonych 

blisko siebie, jak Saint-Thégonnec, Guimi-

liau, Lampaul-Guimiliau, znajdziemy takie 

nagromadzenie cennych zabytków? 

Cap Fréhel to jeden z najbardziej 

malowniczych przylądków bretońskiego 

wybrzeża, choć równie pięknych miejsc 

jest tu znacznie więcej. Wybieramy to 

miejsce ze względu na to, że znajduje się 

tu jedna z najpotężniejszych latarni Fran-

cji. Jej budowę ukończono w 1950 roku. 

Latarnie morskie są wszakże nieodłącz-

nym elementem bretońskiego krajobrazu. 

W pobliżu znajduje się rezerwat ptaków 

oraz Fort La Latte, średniowieczna twier-

dza z XIV wieku, malowniczo położona na 

skalistym zboczu. Na końcu półwyspu są 

wysokie klify. Stojąc tam, każdy jest poru-

szony niezwykłością miejsca, bezmiarem 

morza i wszechogarniającym poczuciem 

wolności. Inny z przylądków, będący obo-

wiązkowym punktem wycieczki do Bretanii, 

to jedno z najpiękniejszych miejsc Francji. 

Mowa o Pointe du Raz, cyplu atakowanym 

nieustannie przez ocean, którego potężne 

fale rozbiją się o skały przylądka. W oddali, 

jeżeli pogoda pozwala, widać tajemniczą 

wysepkę Sein i Zatokę Umarłych (Baie des 

Trépassés) z plażą, na którą, według miej-

scowej legendy, prądy morskie wyrzucały 

ciała topielców. Bretania to kraina mrocz-

nych opowieści, kraina Ankou - jak w ję-

zyku bretońskim nazywa się uosobienie 

śmierci. 

Mamy szczęście, na Pointe du 

Raz świeci słońce, jest znakomita widocz-

ność, a morze jest spokojne, ale to tyl-

ko pozór, wystarczy chwila i wszystko się 

zmienia. Każdy odcinek bretońskiego 

wybrzeża ma swoją nazwę, byliśmy już na 

Wybrzeżu Szmaragdowym (Côte d’Eme-

raude), bardzo modnym w ostatnich la-

tach.  Miejscowe rezydencje są dyskretnie 

ukryte i nie zakłócają naturalnego pejzażu 

i tradycyjnego zagospodarowania prze-

strzeni. Teraz czas na Wybrzeże Różowego 

Granitu (Côte de Granit rose) o nietypowej 

barwie i ciekawych kształtach skał. Jest od-

pływ, morze cofnęło się, na piaszczystych 

połaciach widać wielkie, dziwne kamienie, 

krajobraz, rzec można, księżycowy. I znów 

cicho i spokojnie, nie ma wakacyjnych tłu-

mów, choć jest lipiec. Robię zdjęcie plaży 

i zamieszczam je na Facebooku, pisząc 

„Uwierzycie, że są takie plaże w środku lata 

w Europie?”. Niedługo potem sypią się en-

tuzjastyczne komentarze. 

Osobiście bardzo lubię miejscowość 

Concarneau z portem rybackim, w któ-

rym ma miejsce największy przeładunek 

tuńczyka w Europie. Można obserwować 

kutry rybackie i maleńką wysepkę oto-

czoną XIV-wiecznym murem obronnym 

(„ville close”), przebudowanym później 

przez Vaubana, słynnego inżyniera wojsko-

wego pracującego dla Ludwika XIV. „Ville 

close” to niewielka przestrzeń w bretoń-

skim stylu, ze sklepikami, pamiątkami, re-

stauracjami. Wszystko ma turystyczny cha-

rakter, ale bez przesady. Tu wciąż dominuje 

port oraz przypływy i odpływy morza.

Obowiązkowym przystankiem dla 

miłośników sztuki jest Pont-Aven. W 1886 

roku przyjechał tu Paul Gauguin, zawią-

zała się grupa malarzy, wśród których był 

między innymi Władysław Ślewiński, która 

wytworzyła własny styl, szkołę malarską 

i miała znaczący wpływ na rozwój sztuki 

współczesnej. Trudno się dziwić, że artyści 

upodobali sobie to miejsce. Dziś w Pont-

-Aven możemy zwiedzić muzeum im po-

święcone.

Zatoka Morbihan nazywana jest 

małym cudem lub małym morzem. Na 

szerokości 20 kilometrów znajduje się 

60 malowniczych wysepek, z czego 

40 należy do prywatnych właścicieli. Pięk-

ne krajobrazy sprzyjają rejsom spacero-

wym, z czego korzysta także nasza grupa. 

Wysiadamy  na wyspie Mnichów (île aux 

Moines), największej spośród wszystkich 

w Zatoce, o  długości 7 km i szerokości 

3 km, oddając się włóczędze wśród bia-

łych rybackich domów z obowiązkowymi 

hortensjami w ogródkach.

Nie zapominajmy o prawdziwej wi-

sience na torcie, miejscowości Locronan 

leżącej w zachodniej Bretanii. W prze-

szłości był to bogaty ośrodek produk-

cji żaglowego płótna, dziś jest to żyjące 

z turystów zabytkowe miasteczko jak 

z bombonierki. Mimo napływu turystów 

nie straciło swego charakteru. W tutejszej 

zabudowie dominują renesansowe domy 

z granitu, na rynku podziwiać można ko-

ściół z XV wieku pod wezwaniem Święte-

go Ronana, irlandzkiego pustelnika, który 

przybył do Bretanii w VI wieku. Żal tylko, 

że nie udało się trafić nam na coroczny 

odpust i zobaczyć procesję upamiętniają-

cą Świętego, która należy do najbardziej 

malowniczych w całej Bretanii. No cóż, 

będzie to pretekst do powrotu…

Na zakończenie wycieczki spotyka-

my się w Rennes z Alicją Bachmińską na-

leżącą do miejscowej Polonii. Uzupełnia 

nasze wiadomości o Bretanii, odpowiada 

na pytania i bardzo osobiście pokazuje 

swoje miasto, które od lat utrzymuje się 

w czołówce rankingu najwygodniejszych 

do życia miast francuskich. 

Bretania znowu nas oczarowała…

Hanna Janicka - od przeszło 35 lat związana z turystyką, zawodowy pilot wycieczek, wykładowca, egzaminator 
w Polskiej Izbie Turystyki. Przez wiele lat aktywnie działała w wielu stowarzyszeniach i samorządach branżowych. 
Współautorka „Vademecum pilota grup turystycznych”. W ostatnich latach założyła Akademię Podróży Woja-
żer - nietypowe biuro podróży bazujące na autorskich programach dla grup 50 +. Propaguje ideę slow travel, 
świadomą turystykę i edukację krajoznawczą.



Fañch le Henaff – Plakaty
Elżbieta Sokołowska

Plakaty z lat 1981-2016 Fañ-

cha le Henaffa prezentowane na 

wystawie w Domku Miedzioryt-

nika we Wrocławiu od 27.09 do 

15.10.2017 są świadectwem zaanga-

żowania Artysty oraz jego rówie-

śników, Bretończyków urodzonych 

na początku lat sześćdziesiątych XX 

wieku, w życie społeczne i kultural-

ne ojczystej Bretanii. Po pierwsze 

leżał im na sercu los języka bretoń-

skiego, który jest we Francji języ-

kiem mniejszości. Walczyli o prawo 

do edukacji w swoim rodzinnym 

języku. Dla Fañcha bretoński jest 

ukochanym językiem, o czym wie-

dzą wszyscy jego przyjaciele. Fañch 

wykonał plakaty m.in. dla szkoły 

stowarzyszenia Diwan w Quim-

per (Skol Diwan Kemper), w któ-

rej nauczanie odbywa się w języku 

bretońskim, dla konkursu wiedzy 

o Bretanii i o języku bretońskim dla 

uczniów (Lavar Ar Vro), do spekta-

klu pt. „Ar Mestr” (Mistrz) granego 

po bretońsku przez zespół teatralny 

Ar Vro Bagan.

Nic więc dziwnego, że słowa 

bretońskie to pierwsza rzecz, jaką 

zauważam, kiedy patrzę na plakaty 

Fañcha le Henaffa. Wyławiam z nich 

słowa klucze: Breizh, Skol, Ar Vro, 

Ti, Fest-Noz, Kan czyli odpowiednio 

Bretania, szkoła, kraina, dom, zaba-

wa nocna, śpiew. Mają one kapitalne 

znaczenie dla Bretończyków, gdyż 

wpisane są w ich tradycję kulturo-

wą. Na przykład Fest-Noz (dosłow-

nie „zabawa nocna”) to potańcówka 

z akompaniamentem muzyki instru-

mentalnej lub śpiewanej na żywo, 

kultywująca lokalne tańce ludowe. 

Fest-Noz to silna i wciąż rozwijająca 

się wspólnota tancerzy, których na 

plakatach symbolizują postacie lu-

dzi trzymających się za ręce w po-

pularnym w Bretanii tańcu w kręgu. 

Fest-Noz został wpisany w 2012 

roku na Listę Światowego Dziedzic-

twa Kulturowego UNESCO, uznano 

go za dobro niematerialne o nie-

ocenionym znaczeniu kulturowym. 

Do tańca w Bretanii często przy-

grywa bombarda, piszczałka, którą 

widać na plakacie Fest-Noz w Lo-

cronan, rodzinnym mieście Fañcha. 

Są tacy, którzy, słysząc jej przenikli-

wy dźwięk, zatykają uszy i uciekają 

w popłochu, mnie bliżej do tych, dla 

których jest to miły sercu głos bre-

tońskiej duszy. 

Fañcha le Henaffa można 

spotkać na zabawach Fest-Noz, 

gdzie udziela się zarówno w ta-

necznych kręgach jak i na scenie, 

dołączając z klarnetem do przy-

jaciół muzyków. Ta naturalność 

w praktykowaniu tańca i muzyki jest 

wpisana w jego celtyckie geny. 

Zielone postaci, inspirowane 

berlińskim Ampelmannem z plaka-

tów z 1999 roku zapraszających na 

Fest-Noz w Locronan, noszą trady-

cyjne nakrycia głowy mieszkańców 

bretońskiej wsi: biały czepiec i czar-

ny kapelusz z wstążką. Choć zakła-

da się je dzisiaj tylko na specjalne 

okazje, stanowią ważną część kultu-

rowego dziedzictwa Bretanii. 

Plakaty zrealizowane na rzecz 

konkursu Kan Ar Bobl (śpiew ludu) 

zachęcają do wzięcia udziału w kon-

kursie muzycznym dla instrumen-

talistów i śpiewaków. Jest to okazja 

do kultywowania tradycji muzycznej 

i do wyławiania młodych talentów, 

które nadadzą nową dynamikę mu-

zyce ludowej. Każde kolejne poko-



lenie Bretończyków ma swoje gwiazdy, 

lokalnych mistrzów, którzy są wykonawca-

mi i nauczycielami rodzimej tradycji mu-

zycznej, zapewniając jej ciągłość i rozkwit. 

Fañch współpracuje m.in. z bretońskimi 

grupami Red Kardell oraz Sonerien Du, 

projektując im plakaty i okładki płyt. To 

dinozaury rocka celtyckiego znane kilku 

pokoleniom Bretończyków. 

Mimo że Fañch specjalizuje się 

w tworzeniu plakatów kulturalnych, nie 

odwraca się plecami od tematyki poli-

tycznej i społecznej swych czasów. I tak 

plakat „Pasqua Connection”, którego 

tytuł nawiązuje do określenia „French 

Connection” (francuski łącznik), ozna-

czającego czasy, w których Marsylia była 

kontrolowanym przez mafię korsykańską 

kanałem przerzutu narkotyków, przed-

stawia francuskiego polityka Charlesa 

Pasqua, dwukrotnego ministra spraw 

wewnętrznych, pochodzącego z Korsy-

ki, którego u schyłku kariery oskarżono 

o udział w nielegalnej sprzedaży broni do 

krajów afrykańskich. Pasqua w ciemnych 

okularach wygląda na plakacie jak korsy-

kański mafioso. 

Z kolei plakat zrealizowany do spek-

taklu pt. „Amoko 2” wspomnianej już gru-

py teatralnej Ar Vro Bagan nawiązuje do 

zatonięcia tankowca Amoco Cadiz, które 

spowodowało jedną z największych w hi-

storii katastrof ekologicznych. Tankowiec 

zatonął w 1978 roku u wybrzeży Bretanii. 

Przewoził ponad 220 tysięcy ton surowej 

ropy, która przedostała się do oceanu 

i spowodowała skażenie ponad dwustu 

kilometrów bretońskiego wybrzeża. Wy-

darzenie to miało tragiczne i długotrwałe 

skutki dla ekologii i gospodarki Bretanii. 

Gminy bretońskie, które ucierpiały w wy-

niku skażenia, otrzymały po wielu latach 

batalii przed sądem w Stanach Zjednoczo-

nych wielomilionowe odszkodowania od 

grupy Amoco odpowiedzialnej za trans-

port ropy. Czerń na plakacie symbolizuje 

skażone ropą wybrzeże i czarne lata dla 

Bretanii, które nastąpiły po katastrofie.

Warto także zwrócić uwagę na 

plakat będący hołdem złożonym przez 

Fañcha Madeleine (Mado) Lagadec, pie-

lęgniarce z bretońskiej miejscowości 

Guipavas, zamordowanej przez juntę woj-

skową w Salwadorze w 1989 roku, gdzie 

pracowała w szpitalu jako wolontariusz-

ka. Przyszło jej zapłacić najwyższą cenę za 

swoje bezinteresowne zaangażowanie na 

rzecz ofiar wojny w Ameryce Środkowej.

I jeszcze inna zbrodnia, którą żył 

świat zachodni, a do której nawiązuje pla-

kat z krwawiącym drzewem. Widać na nim 

nazwisko Chico Mendesa, obrońcy pusz-

czy amazońskiej w Brazylii, zamordowa-

nego na zlecenie w 1988 roku. Mendes 

stał się symbolem walki o ochronę za-

sobów naturalnych Ziemi i zrównoważo-

nego z nich korzystania. Jego życie jest 

przykładem lokalnego działania i global-

nego myślenia. 

Zasada „działaj lokalnie, myśl glo-

balnie” jest także bliska Fañchowi le He-

naffowi, który swoje przywiązanie do ko-

rzeni, do ojczystej ziemi i jej tradycji łączy 

bez problemu z proeuropejskim myśle-

niem, z otwartością na ludzi i na różno-

rodność kulturową, którą wspólnie two-

rzą. Plakaty Fañcha otwierają nam drzwi 

do jego lokalnego świata i do wielkiego 

świata, a ich wartość artystyczna idzie 

w parze z zaangażowaniem obywatelskim.



Bretania oczami nerda
Ania Matuszko

Gdzie ja właściwie jestem?

Bretania znajduje się na pograniczu 

kultur romańskiej i celtyckiej, w związku 

z tym mieszają się one w lokalnej tra-

dycji. Pomimo używanego na co dzień 

przez mieszkańców języka francuskiego, 

w regionie dominują wpływy celtyckie. 

Wynika to z bogatej historii Bretanii, od 

piątego wieku naszej ery zamieszkiwa-

nej przez Brytów przybyłych z wysp bry-

tyjskich. Pozostawili oni po sobie liczne 

zabytki, zarówno materialne, jak i niema-

terialne. Do tych pierwszych należą men-

hiry charakterystyczne dla kultur celtyc-

kich, a w Bretanii bardzo liczne. Podczas 

pobytu na własne oczy widzieliśmy kilka 

z nich i zrobiły na nas ogromne wraże-

nie. Do zabytków niematerialnych na-

leżą między innymi bretońskie legendy, 

w swojej konstrukcji i tematyce zbliżone 

do legend szkockich, a także przypo-

minająca irlandzką, muzyka. Sam kra-

jobraz z kolei przywołuje w pamięci 

pokrytą wrzosowiskami Nizinę Szkoc-

ką i… zielone pagórki Shire, które 

tutaj, z jakiegoś powodu, znalazły się 

w sąsiedztwie morza. Tak mniej wię-

cej prezentowała się naszym oczom 

ta kraina z jej małymi, kamiennymi 

domkami, otoczonymi łagodnymi 

wzgórzami. 

… Chyba w raju

Na pięknych krajobrazach 

i uroczych domkach jednak się nie 

kończy. Choć człowiekowi nieobe-

znanemu Bretania może wydawać się 

tylko nudną prowincją, jest to praw-

dziwy raj dla ludzi interesujących się 

historią, sztuką i fantastyką, a w siód-

mym niebie znajdą się oni po przybyciu 

do Rouen, administracyjnie należącego 

do Normandii, ale o charakterze iście 

bretońskim. To właśnie tamtejszą katedrę 

uwiecznił w swoim cyklu obrazów Claude 

Monet. Udało mu się niezwykle wiernie 

oddać grę świateł na fasadzie budynku. 

Ujrzenie tego na żywo było dla całej ro-

dziny, a dla mnie chyba najbardziej, nie-

zwykłym doświadczeniem. Równie wspa-

niała była atmosfera samego miasta, 

gdzie na ulicach co kilkadziesiąt metrów 

ktoś grał na harfie celtyckiej, byli też tan-

cerze, a także kobieta grająca na kilku 

średniowiecznych instrumentach naraz. 

W Bretanii można, co prawda, stę-

sknić się za wielkomiejskim zgiełkiem, 

jednak tamtejszy spokój stwarza wspa-

niałe warunki do wypoczynku i to nieza-

leżnie od tego, czy wolimy plażę, długie 

spacery, czy zwiedzanie. Podczas pobytu 

w Bretanii odwiedziliśmy liczne zabytki, 

zamki, kościoły, starówki, twierdze, przy 

czym ogromną pomocą okazał się prze-

wodnik „Kolory Bretanii” Ewy Waliszew-

skiej wydany przez Dom Bretanii. Dzięki 

niemu wiedzieliśmy, gdzie się kierować, 

czego szukać, znaleźliśmy w nim także 

wiele informacji praktycznych o odwie-

dzanych przez nas miejscowościach.

Polskie akcenty

Właśnie temu przewodnikowi za-

wdzięczamy chyba najciekawsze spo-

tkanie, jakie nam się przydarzyło. Miało 

to miejsce w Kermarii-an-Iskuit, kaplicy 

znanej z fresków przedstawiających mo-

tyw „danse macabre”. Podczas zwiedzania 

tego miejsca, polecanego przez prze-

wodnik, nawiązaliśmy rozmowę z prze-

wodniczką, będącą jedną z lepiej 

mówiących po angielsku osób, jakie 

przyszło nam spotkać w Bretanii. Od 

słowa do słowa, okazało się, że zna-

jomi tej pani, akurat w tamtym czasie 

znajdowali się w Polsce, i to w pobliżu 

Poznania, w Puszczykowie. Przewod-

niczka udostępniła nam różne ma-

teriały na temat tego kościoła. Nie 

była to zresztą jedyna sytuacja, gdy 

Bretończycy byli bardzo mili. Często 

się zdarzało, że ktoś udzielał nam po-

mocy, choć on nie znał angielskiego, 

a my francuskiego. To jednak nie zra-

żało ani jednej, ani drugiej strony.

Trochę kultury

Co ciekawe, Bretania jest o wie-

le częściej obecna w kulturze, niż po-

wszechnie się sądzi. Roland, tytułowy 



bohater „Pieśni o Rolandzie”, był hrabią 

marchii bretońskiej i najbardziej znanym 

jej namiestnikiem. Jeszcze bardziej znani 

są Asterix i Obelix, którzy, jak się okazu-

je, byli właśnie Bretończykami, ich wio-

ska leżała w zachodniej Armoryce, czyli 

właśnie w Bretanii. Jest to 

mało znany fakt, pomimo tak 

oczywistych poszlak, jak poja-

wiające się w bajce menhiry. 

Bretania inspiruje. Widok skał 

na przylądku Fréhel natchnął 

mnie do napisania wiersza. 

W Bretanii wykonałam też kil-

ka szkiców skał i budynków. 

Jeszcze inną rzeczą, która 

mnie zachwyciła, było nie-

zwykłe zagęszczenie sklepów 
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z komiksami i figurkami kolekcjonerski-

mi. Takiej ich ilości nie widziałam nawet 

w Paryżu, o Polsce nie mówiąc. Byłam 

pod ich wrażeniem, a przed zakupowym 

szałem powstrzymały mnie tylko mocno 

ograniczone fundusze.

Powroty...

Spędziliśmy w Bretanii nieco ponad 

tydzień, podczas którego miałam okazję 

obserwować spokojne życie jej mieszkań-

ców i zwiedzać zabytki, poznając kulturę 

i historię tego miejsca. Do tej pory mam 

przed oczami piękne krajobra-

zy, jakie przyszło mi oglądać 

przez ten czas, a w pamięci 

ludzką życzliwość. Naprawdę 

ciężko było mi wrócić do Pol-

ski. Bardzo serdecznie polecam 

Bretanię wszystkim, którzy pra-

gną zobaczyć inną Francję i wy-

począć w pięknym otoczeniu. 

Czy gdybym miała taką możli-

wość, wróciłabym tam jeszcze 

raz? Zdecydowanie tak.

Ania Matuszko - uczennica Zespołu Szkół Urszulańskich w Poznaniu, przyszłoroczna maturzystka zafascy-
nowana historią, fantastyką i nauką języków obcych. Wolne chwile poświęca na pisanie wierszy, rysowanie, 
czytanie książek, pieczenie ciastek i fotografowanie swojego kota. 


