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IV
przystanek

IV przystanek? Portugalia!
 

Kraj pełen kolorów, sprzeczności, pysznych
smaków i zapierających dech widoków.



Razem odwiedzimy Portugalię. Będziemy podążać
śladami Jolanty Kosowskiej.

 
Ruszamy? :)

Cześć, tu Drops
Książkowy!

 
Zapraszam Cię do

lektury mojego 
e-booka. 

 



Państwo europejskie położone w zachodniej części Europy
Południowej na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego.

Jest najdalej wysuniętym na zachód państwem Europy, od
północy i wschodu graniczy z Hiszpanią, a od zachodu i południa

Portugalię oblewają wody Oceanu Atlantyckiego.

Portugalia - garść
informacji o

mieście z
Wikipedii.



Literatura

Co wydarzyło się na kartach książek 
w Portugalii? Poznajcie tytuły powieści!



Literatura

"Pocztówki z Portugalii",
"Niedoskonali" - Jolanta Kosowska

 
"Portugalka", "Lalka z Lizbony", "Ostatnie

fado" - Iwona Słabuszewska-Krauze
 

"Wszystko już było" - Marta Lenkowska
 

"Miasto ślepców" - José Saramago



Album

Dzięki uprzejmości Jolanty
Kosowskiej - naszej przewodniczki,
prezentuję album zdjęć z wypraw

Pisarki do Portugalii.



Album

Portugalia to wysokie klify,
szmaragdowe wody oceanu i dzikie
plaże. Kilka zdjęć z plaż w okolicach

Lizbony i Sintry - pierwsza fotografia
przedstawia miasteczko Azenhas do

Mar, które znalazło się na okładce
"Pocztówek z Portugalii".



Album



Album



Album

Lizbona - stolica i największe miasto
Portugalii, położone w zachodniej

części Półwyspu Iberyjskiego, nad rzeką
Tag przy jej ujściu do Oceanu

Atlantyckiego.



Album



Album



Album



Album

Madera, oficjalnie Region
Autonomiczny Madery – portugalski

region autonomiczny na wyspach
Oceanu Atlantyckiego.



Album



Album



Album

Sintra- Pałac Monserrate 
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Album



Album

Zamek Maurów w Sintrze
 
 



Album



Album

Pałac Pena w Sintrze
 



Album



Album



Album

Na sam koniec zostawiłam kadry
znad oceanu...



Album



Album



Gwiazda e-booka

Portugalia ją inspiruje. Uważa, 
że to dziwne miejsce, jakby

wyjęte z rzeczywistości,
rządzące się swoimi własnymi

prawami, dalekie od naszej
pędzącej codzienności. 

 
Oto rozmowa 

z Jolantą Kosowską



Wywiad

Od kiedy serce Jolanty Kosowskiej bije szybciej
na portugalskiej ziemi?

 
Po raz pierwszy poleciałam do Portugalii we wrześniu w

2020 roku. Wszystko było niepewne i szalone. To był
pierwszy rok pandemii. Do ostatniej chwili nie byłam

pewna, czy podróż dojdzie do skutku. Nie wiedziałam, czy
naprawdę mogę się na nią cieszyć. Na wspólną wyprawę
zaprosiła mnie przyjaciółka. Celem naszej podróży była

Sintra i jej okolice. Od dawna marzyłam, żeby tam pojechać.
Dokładnie przygotowywałam się do tej wyprawy.

Poznawałam historię Portugalii, zwyczaje, muzykę, sztukę,
potrawy, trunki… Chciałam być gotowa na spotkanie z tym
krajem.  Sporo czasu spędziłam na przygotowaniach, a i tak

Portugalia zdołała mnie zaskoczyć. Tajemnicze zamki i
pałace, wysokie klify, huk oceanu, szmaragdowa barwa fal,
mroczne parki i ogrody, wielka historia i nieprzytłaczająca
teraźniejszość, buja roślinność, przyjazny klimat, życzliwi i

uśmiechnięci ludzie, trudny język… 



Wywiad

Od kiedy serce Jolanty Kosowskiej bije szybciej
na portugalskiej ziemi?

 
Ale najbardziej zaskoczyło mnie coś innego. Zaskoczył mnie

czas, który tam nie pędzi.
Portugalia to dziwne miejsce, jakby wyjęte z rzeczywistości,
rządzące się swoimi własnymi prawami, dalekie od naszej

pędzącej codzienności. Nawet ja na chwilę zwolniłam. Moje
myśli też jakby zaczęły płynąć wolniej i spokojniej. Czułam,

jak całą sobą, chłonę atmosferę Portugalii. To takie
wyjątkowe miejsce w Europie. 

W tym roku byłam w Portugalii po raz trzeci i chociaż
wróciłam zaledwie przed miesiącem, to wiem już na pewno,

że w przyszłym roku pojadę tam znowu. Już teraz tęsknię
za Portugalią. 

 



Wywiad

Skąd pomysł, by to właśnie tam umieścić akcje
powieści?

 
Pewnie historie pasują do pewnych miejsc, a może inaczej,

pewne miejsca mogą uzupełnić i otulić pewne historie,
dodać im smaku, podkreślać emocje, dopowiedzieć. 

Dokładnie pamiętam, kiedy zaczęłam w myślach pisać
„Pocztówki z Portugalii”. Siedziałam na plaży Praia da

Adraga i patrzyłam na zachód słońca. Tego dnia zachód był
pomarańczowy, a ostatnie słonecznie promienia

rozświetlały na złocisty kolor dziesiątki małych obłoków,
które odcinały się wyraźnie od powoli ciemniejącego nieba.
Pusta plaża, szmaragdowe wody oceanu, a na szczycie fal
białe grzywy, które rozwiewał boczny wiatr, dzieląc ja na
setki pędzących jęzorów, rozbryzgujących się w tysiące

małych kropli. Czułam miałki piasek pod stopami, a
wewnątrz mnie dziwny, kojący spokój.  

 



Wywiad

Skąd pomysł, by to właśnie tam umieścić akcje
powieści?

 
I nagle przyszło mi na myśl, że Portugalia doda ciepła

pewnej historii, którą napisało życie i która od wielu lat żyła
we mnie, czekając na ten moment, kiedy zbiorę siły, żeby ją

opisać. 
Parę miesięcy później światło dzienne ujrzała powieść

„Pocztówki z Portugalii” (Jolanta Kosowska, Wydawnictwo
Zaczytani). 

Podobnie było z powieścią –” Niedoskonali”, która ukazała
się w czerwcu 2022 nakładem Wydawnictwa Zaczytani.

Fabuła tej powieści idealnie pasuje do Lizbony. Tej innej niż
opisana w przewodnikach, tajemniczej, mrocznej i
niepokojącej. Taka Lizbona ma w sobie trudną do

wytłumaczenia magię, jest miejscem, które potrafi uleczyć
nawet najbardziej zranione dusze. 

 
 



Wywiad

Wschody czy zachody słońca – co Pani wybiera?
 

Ja, jak Zosia, jedna z bohaterek mojej powieści
„Niedoskonali”, wolę wschody od zachodów słońca. Zachód

słońca to koniec czegoś. Jest jak kropka kończąca zdanie.
Już wszystko było, już nic więcej się nie wydarzy. Wschody

słońca są zupełnie inne, one budzą nadzieję. Jeszcze
wszystko można zacząć od nowa. Jeszcze wszystko, co

dobre przed nami.
 
 
 



Wywiad

Które miejsce na mapie Portugalii jest dla Pani
szczególne? 

 
Jest wiele takich miejsc. Sporo z nich można odnaleźć na

kartkach moich powieści. Moja przygoda z Portugalią
rozpoczęła się w Sintrze i na pewno to miejsce już na
zawsze zamieszka w moim sercu. Wszystkim moimi

zmysłami zawładnęła w tym roku Madera, ale największym
zaskoczeniem była dla mnie Lizbona. Właśnie tam

umieściłam akcję powieści „Niedoskonali”. 
W przewodnikach przeczytacie, że Lizbona, to najbardziej

kolorowe miasto Europy. Lizbona moimi oczami jest
zupełnie inna – intrygująca, mroczna, tajemnicza, pełna
kontrastów.  Budzi wiele sprzecznych emocji.  Urokliwe

miejsca, obok biedy i brudu, piękne zabytki, obok
zaniedbanych uliczek.  To miasto żyje, czaruje, przyciąga i

zwodzi, pełne sprzeczności jest czymś niesamowitym. 
 
 



Wywiad

Które miejsce na mapie Portugalii jest dla Pani
szczególne? 

 
Lizbonę trzeba poznawać powoli, dać się porwać jej

atmosferze, smakować ją z rozmysłem. Wedy staje się
czymś niepowtarzalnym i wyjątkowy. Nie jest sztuczna ani
przesłodzona. Pełna jest ludzkich historii, tęsknoty, miłości,
rozpaczy, niespełnionych marzeń i wielkich nadziei. Kiedy

ją poznawałam na początku pojawiło zaskoczenie, które
przeszło   w zadumę, a potem w oczarowanie. Lizbona jest

jak muzyka fado, a fado jest czymś wyjątkowym.
 
 



Wywiad

Jakie książki i filmy, których akcja rozgrywa się
w Portugalii, poleca Pani czytelnikom e-booka?

 
Mnie zafascynowała powieść „Nocny pociąg do Lizbony”

Pascala Merciera i filmowa adaptacja tej powieści.
Raimund Gregorius jest 57-letnim nauczycielem w

berneńskim gimnazjum. Wykłada   łacinę, grekę i hebrajski.
Jest przewidywalny i nudny, każdy dzień jego życia powiela
wcześniejsze. Pod wpływem nieoczekiwanego spotkania z
nieznajomą Portugalką trafia na książkę Amadeu de Prado

„Złotnik słów”. Gregorius jest poruszony do głębi zawartymi
w niej refleksjami o życiu, miłości i przemijaniu, ma

wrażenie, że to jest książka o nim i napisana dla niego.
Pragnie dowiedzieć się jak najwięcej o autorze. Postanawia

porzucić swoje dotychczasowe przewidywalne życie i
wyruszyć do Lizbony.  

 



Wywiad

Jakie książki i filmy, których akcja rozgrywa się
w Portugalii, poleca Pani czytelnikom e-booka?

 
Jego podróż jest odkrywaniem siebie. Odkrywaniem tego, że

człowiek wcale nie musi być taki, jakim przyzwyczaił się
być.  W każdym momencie życia, można wszystko zmienić.

Trzeba po prosty wsiąść do pociągu jadącego do Lizbony,
rozkochać się w tym mieście i tam zostać. Genialna

powieść! Dobry film.  Polecam z całego serca. 
 

Jeżeli ktoś chce pozanć atmosferę Lizbony, poczuć ją
wszystkim zmysłami, to powinien sięgnąć po książkę

„Lizbona. Miasto, które przytula” (Weronika Wawrzkowicz-
Nasterniak , Marta Stacewicz-Paixão ).

 
 



Wywiad

Jakie książki i filmy, których akcja rozgrywa się
w Portugalii, poleca Pani czytelnikom e-booka?

 
Miłośnikom książek z historią współczesną w tle, proponuję

książkę „Samotność Portugalczyka” (Iza Klementowska).
 

Zachęcam do lektury moich powieści, w których Portugalia
nie jest tłem, a w pewnym sensie stała się jednym z

bohaterów – „Pocztówki z Portugalii” (Jolanta Kosowska,
Wydawnictwo Zaczytani) i „Niedoskonali” (Jolanta

Kosowska , Wydawnictwo Zaczytani). W przyszłym roku
powinna się ukazać powieść „Madeira”.

 
Pozdrawiam serdeczne! 

Dziękuję za rozmowę.
Życzę miłych spotkań z Portugalią. 

 
 
 



po Europie
Książkowa podróż

Dziękuję za wspólną podróż! 
 

Bądźmy w kontakcie!
www.dropsksiazkowy.pl 


