
Gazzetta Italia 

https://www.facebook.com/gazzettaitalia/photos/a.144807845556618.15113.112604685443601/1304619472908777/?type=3&theater  

6 aprile alle ore 0:00 ·  

🇵🇱: Wiosenne powietrze rozgrzewa serca i napawa chęcią do odwiedzenia Italii. A niewiele jest 

miejsc jak Genua i liguryjskie wybrzeża, gdzie z równie dużym powodzeniem możemy podziwiać 

kwitnące kwiaty i wdychać zapach świeżej bazylii. 🌼 🌷 🌸 🌱 🌿 I właśnie dlatego na 

naszej najnowszej okładce zagościła Superba, czyli dumna Genua, wspaniałe miasto pełne skarbów 

do odkrycia! 

To nowe wydanie Gazzetta Italia zawiera w sobie także artykuły poświęcone dwóm legendom 

włoskości: Monice Bellucci, ikonie środziemnomorskiego piękna 😍 oraz Ennio Morricone, 

wielkiemu kompozytorowi, który oczarował niedawno Kraków. 🎼 🎹 

Dwa wciągające wywiady opowiedzą nam historię dwóch Włochów, którzy odnieśli w Polsce 

sukces: szef kuchni i laureat gwiazdki Michelina, Andrea Camastra opowiada o swojej 

wielozmysłowej kuchni, której możecie skosztować w restauracji Senses w Warszawie 🍝 🍕, a 

baryton Davide Damiani nawiązuje do triumfu sztuki Guglielmo Tell w Operze Narodowej. 🎭 

Ale przecież jest wiosna! Stąd nasz artykuł poświęcony pasji i uczuciom “Miłość pod każdą 

szerokością geograficzną” 💗 💞 💓; o zdrowe i lekkie odżywianie zadbamy znowu z naszą 

ekspertką Tizianą Cremesini, która wyjaśni nam zjawisko superfoods. 💪 👌 

Dzięki nowej Gazzetcie poznacie też dwóch wielkich malarzy: Annigoniego, którego niektóre 

dzieła znajdują się obecnie w Polsce, a także Kazimierza Zieleniewskiego, artysty, którego życie 

podzielone było między Polskę a Włochy. 🎨 

Nie zabraknie rubryk poświęconych modzie, językowi, historii, jedzeniu, winu 🍷 i podróżom, 

gdzie pod lupę weźmiemy zupełnie wyjątkową, niesamowitą i emocjonującą Materę. Jest zatem 

wiele powodów, aby czym prędzej udać się do Empiku po najnowszą Gazzettę - jeszcze zanim 

zniknie z półek! 📰 🇮🇹 

*** 

🇮🇹: L’aria di primavera scalda il cuore e fa venir voglia di Italia. E ci sono pochi luoghi come 

Genova e le coste della Liguria in cui si possono apprezzare meglio lo sbocciare dei fiori e il 

profumo del basilico. 🌼 🌷 🌸 🌱 🌿 Ed è per questa ragione che abbiamo dedicato la 

copertina alla Superba, città magnifica e piena di tesori da scoprire! 

Questo nuovo numero di Gazzetta è poi caratterizzato dagli articoli dedicati a due miti 

dell’italianità: Monica Bellucci, icona della bellezza mediterranea 😍 , ed Ennio Morricone, il 

grande compositore che ha recentemente incantato Cracovia. 🎼 🎹 

Due interessanti interviste raccontano invece la storia di due italiani di successo in Polonia: il 

cuoco, stella Michelin, Andrea Camastra, che spiega la sua cucina plurisensoriale che potete 
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provare al ristorante Senses di Varsavia 🍝 🍕, e il baritono, reduce dal trionfo del Guglielmo 

Tell all’Opera Narodowa, Davide Damiani. 🎭 

Ma è primavera e allora spazio alla passione con l’articolo “L’amore ad ogni latitudine!” 💗 💞

💓 e alla vita sana mangiando bene con la nostra esperta Tiziana Cremesini che parla dei 

superfoods. 💪 👌 

Nel nuovo numero di Gazzetta farete poi conoscenza con due grandi pittori: Annigoni, cui parte 

della collezione è ora in Polonia, e Kazimier Zieleniewski, artista con una vita spesa tra Polonia e 

Italia. 🎨 

Naturalmente non mancheranno rubriche e articoli su moda, lingua, storia, cibo, vino 🍷 e viaggi 

con un importante focus sulla straordinaria, incredibile, emozionante città di Matera. Insomma tanti 

motivi per precipitarsi negli Empik a prendere Gazzetta Italia prima che finisca! 📰 🇮🇹 
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