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GRZEGORZ 
KAPL A

Jest aktorem 
i prezenterem 
telewizyjnym, czyli 
na wrażeniu się zna. 
A jak się na czymś 
zna, to tego uczy 
– jest ekspertem 
zarządzania wize-
runkiem, prowadzi 
szkolenia z zakresu 
relacji biznesowych, 
technik wpływu 
i antymanipulacyj-
nych. Doradza wielu 
managerom najwyż-
szego szczebla. 
Czyli nie da się go 
owinąć wokół palca. 
Kiedy nie gra na 
planie to gra w golfa.

   ENGLISH

He is an actor and 
a TV presenter so 
he knows how to 
impress others. And 
when he knows so-
mething, he teaches 
it: he is an image 
management expert 
and instructor in 
business relations 
and influence and 
anti-manipulation 
techniques. He advi-
ses many top mana-
gers. So he cannot 
be twisted around 
one’s finger. When he 
does not play on set, 
he plays golf.

FOT. MONIK A SZ AŁEK

JACEK 
ROZENEK

Żyje z pisania. A żyć 
z tego, co się lubi, 
to dar. Bardziej od 
pisania lubi tylko 
spotykać ludzi. No 
i lubi być w drodze, 
kupować płyty 
w sklepie z płytami 
a nie w sieci, pomi-
dorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki 
dwojgu mądrym 
ludziom pojął, że nie 
trzeba pisać tylko 
o polityce. Że można 
pisać o świecie.

   ENGLISH

He lives by writing. 
And living by what 
you love is a gift. 
The only thing he 
likes more than 
writing is meeting 
other people. He 
also likes being on 
the road, buying 
albums in stores 
(not online), tomato 
soup and conver-
tibles. Two wise 
people once helped 
him understand that 
you do not have to 
write about politics. 
You can write about 
the world.

FOT. MAT. PR A SOWE

NASI AUTORZY

Człowiek pracy, 
gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mi-
strza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fundacji 
Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady 
motywacyjne. Na 
dodatek gra w golfa 
i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo cho-
roby morskiej. Nie 
narzeka na nudę.

   ENGLISH

A working man and 
a citizen of Gdansk 
by choice. Most of us 
know him as a sailor 
and an Olympic 
Champion, but he 
has several more 
aces up his sleeve. 
He is a business-
man, a social acti-
vist and the CEO of 
Gdansk Foundation. 
He offers training 
courses and gives 
motivational lec-
tures. Moreover, he 
plays golf and conti-
nues to swim in spite 
of his seasickness. 
He is never bored.

FOT. SYLWESTER CISZEK

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

MAŁGORZATA
MARCZEWSKA

Coach, Trener, Life 
designer Specjalizuje 
się w projektowaniu 
myślenia w biznesie 
, kulturze i sztuce. 
Mówi prosto z serca 
Interesują ją nowe 
technologie oraz 
najnowsza wiedza 
o ludzkim mózgu. 
Jest pomysłodaw-
czynią i wspólniczką 
Barberian– barber-
shopu Nergala oraz 
LABlife -pierwszego 
w Polsce lifestylowe-
go miejsca, w którym 
można nauczyć 
się projektowania 
myślenia.

   ENGLISH

A coach, trainer 
and life designer. 
She specializes in 
thinking design in 
business, art and 
culture. She speaks 
from the bottom 
of her heart. She is 
interested in new 
technologies and the 
recent knowledge 
of human brain. 
The originator 
and co-owner of 
Barberian, Nergal’s 
barber shop, and 
LABlife, the first 
Polish lifestyle place 
where one can learn 
thinking design.

FOT. MONIK A SZ AŁEK

Od 2012 roku 
pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę 
Wyborczą” Polskie 
Radio PiK, Radio 
Gra, Polsat i Polsat 
News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie 
kończy na jednym 
pytaniu, ale unika 
ludzi, którzy mówią 
bez końca. Jest też 
uzależniona od 
newsa i książek. 
Nie lubi marnować 
czasu i brzydzi się 
plotami.

   ENGLISH

Has been working 
in TVN24 since 
2012. She has also 
Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, 
Radio Gra, Polsat 
and Polsat News 
in her résumé. She 
likes coffee and 
conversations. She 
does not end on 
one question but 
avoids people who 
never stop talking. 
She is addicted to 
news and books. 
She does not like 
wasting time and is 
disgusted by gossip.

FOT. MONIK A SZ AŁEK

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Obserwuje, a potem 
opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale 
ma w swoim dorobku 
dwie powieści. O ży-
ciu opowiadali mu też 
Mariusz Czerkawski 
i Robert Lewan-
dowski, co spisał na 
kartach książek. Na 
co dzień dziennikarz 
NC+, ale też prezenter 
wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbzikowany 
na punkcie sportu, 
oszalały na punkcie 
muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą. 
Tu: autor felietonów 
i wywiadów.

   ENGLISH

He observes and 
then describes and 
makes comments. 
Mainly about sport, 
but he has two 
novels to his credit 
too. He listened to 
Mariusz Czerkaw-
ski and Robert 
Lewandowski tell 
him about their lives, 
which he described 
in his books. On 
a regular basis, he 
is a journalist at NC+ 
and newscaster at 
TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist 
and interviewer.

FOT. EDYTA BARTKIEWICZ 

WOJCIECH 
ZAWIOŁ A
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pa-
sjach. Z nami będzie 
dzielił się tą filmową, 
co miesiąc polecając 
jeden obraz wart 
obejrzenia.

   ENGLISH

A writer, screenwri-
ter, caver, columnist 
and soccer fan. 
A winner of the Nike 
Literary Award. 
A man of many pas-
sions. He will share 
one of them with us 
recommending one 
picture worth seeing 
every month.

FOT. MONIK A SZ AŁEK

WOJCIECH 
KUCZOK

Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piede-
stały. Nie z jednego 
pieca jadał chleb, 
podróżując u boku 
Roberta Makło-
wicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc 
zakazanych dla 
zwykłego śmier-
telnika. Kulinarny 
obieżyświat i poszu-
kiwacz intensyw-
nych smaków. 
Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej 
Fumenti w Gdańsku

   ENGLISH

He adores Japanese 
cuisine, his hobby 
horse, and puts it on 
a pedestal. Travel-
ling together with 
Robert Makłowicz, 
a famous Polish cu-
linary critic, he has 
learned which side 
the bread is buttered 
looking into corners 
of places inacces-
sible to an ordinary 
man in the street. He 
is a culinary globe-
trotter, a taste hunter 
and the co-founder 
of the Fumenti 
Culinary Academy 
in Gdansk.

FOT. JOANNA OGÓREK 

Trudno go zamknąć 
w jednym słowie. 
Człowiek emocja. 
Za własne zdanie 
nosi w plecaku tony 
hejterów. Ale tutaj 
w wiecznej podróży, 
daleko od nich. 
Założył goforworld.
com żeby nie 
oszaleć na ekranie. 
Od Syberii przez 
Grenlandię, Kanadę 
po Brazylię. Jedyne 
skuteczne lekarstwo 
na pośpiech - szycie 
wypraw na miarę.

   ENGLISH

It is difficult to 
describe him in one 
word. An emotion-
-man. He carries 
tonnes of haters in 
his backpack for 
having his own opi-
nions. But here he is 
always on the road, 
far away from all of 
them. He created 
goforworld.com to 
avoid going crazy 
on the screen. From 
Siberia through 
Greenland and Ca-
nada to Brazil. The 
only effective cure 
for hurry: tailoring 
expeditions.

FOT. SYLWESTER CISZEK

JAROSŁ AW
KUŹNIAR

Fotografka, artyst-
ka, pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowie-
kiem na pierwszym 
planie. Po ukoń-
czeniu trzydziestki 
pokazała, że swoje 
życie można zmie-
nić w dowolnym 
momencie, Skoń-
czyła Warszawską 
Szkołę Filmową 
i od kilku lat oddaje 
się wyłącznie 
fotografowaniu. 

   ENGLISH

A photographer and 
artist fascinated 
with people, faces, 
poses and life – 
always with man 
in the foreground. 
In her thirties, she 
proved that one can 
change their lives 
at any moment. She 
finished the Warsaw 
Film School and for 
several years has 
been devoted solely 
to photography. 

FOT. MAT PR A SOWE

MONIKA
SZAŁEK

Słabość do 
samochodów ma 
zaszytą w głowie, bo 
serca nie ma – jest 
turbosprężarka. 
Tata uparcie karmił 
ją bezcenną wiedzą, 
sadzał za kierow-
nicą samochodu 
jeszcze zanim wsia-
dła na rower. Dziś 
pociąga ją wszystko, 
co ma cztery koła, 
a każdy z samocho-
dów darzy wielkim 
uczuciem.  Autorka 
bloga „Panie wiozą 
Panów”: www. 
paniewiozapanow.pl.
.

   ENGLISH

She has a weakness 
for cars instilled in 
her head, because 
she does not have 
a heart but a turbo-
charger instead. Her 
dad was stubbornly 
feeding her with 
priceless knowledge 
and seating her 
behind the steering 
wheel even before 
she mounted a bike. 
Today everything 
with four wheels 
attracts her, and 
she feels strong 
affection for each 
car. The author of 
a blog entitled Panie 
wiozą Panów: www.
paniewiozapanow.pl
.
FOT. MAT. PR A SOWE

ANNA 
NAZAROWICZ

Redaktor naczel-
ny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym 
również na blogu 
140db.pl. Kiedyś zo-
stanie gwiazdą roc-
ka, ale póki co śpie-
wa w chórze. Poza 
tym fan komiksów 
i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia 
kulturoznawca, ale 
niech to zostanie 
między nami.

   ENGLISH

The chief editor. He 
writes mainly about 
music and tourism, 
also on the blog 
140db.pl in the case 
of the former. One 
day he will become 
a rock star, but for 
the time being he 
sings in a choir. 
A cartoon fan and 
collector of records. 
A culture expert by 
education, but this is 
between you and me.

FOT. MONIK A SZ AŁEK

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI
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DL ATEGO W YBR AŁ AŚ TEATR?

To on mnie wybrał. Uczyłam się i grałam w Teatrze Wizji i Ruchu 
Jerzego Leszczyńskiego i raczej pogardzałam aktorstwem dra-
matycznym. Miałam głębokie poczucie, że prawda ciała jest bar-
dziej autentyczna od słowa, bo jest abstrakcyjna. Teatr się rozpadł, 
poszłam na historię sztuki i nagle na drugim roku trafiłam do 
teatru studenckiego. Recytowaliśmy Herberta. Mieliśmy występ 
w Teatrze Żydowskim. Wyszłam na scenę poczułam coś niezwy-
kłego, co trudno nazwać, to była magiczna chwila. I poszłam za 
tym. Rzuciłam historię sztuki i zdałam do PWST w Krakowie.

A POTEM SAMA Z ACZĘŁ AŚ PISAĆ. 

Potem mój chłopak robił spektakl w Wałbrzychu, a ja przygoto-
wywałam premierę u Jarzyny w TR Warszawa. Po próbach w TR 
jechałam do Wałbrzycha, bo ważne było dla mnie, żeby być i tu, 
i tam. W Wałbrzychu pracowałam nad tekstem, dramaturgią, sty-
listyką przedstawienia i poczułam, że lubię być również po drugiej 
stronie w teatrze. Potem pracowałam z Natalią Korczakowską nad 
Strindbergiem, no i swój monodram napisałam jakoś naturalnie. 

„Uwodziciel” powstał z inspiracji francuskimi filozofami, głównie 
Bataillem i Baudrillardem. Napisałam monodram, a kiedy miał już 
swoją premierę, wzięłam się za prawdziwą sztukę.

CZ Y MONODR AM NIE JEST PR AWDZIWĄ SZTUK Ą?

Jest prawdziwą, ale nie jest prawdziwym dramatem. Dla mnie był 
to raczej rodzaj instalacji. Miesiącami z Marcinem Lenarczykiem 
wymyślaliśmy muzykę, siedzieliśmy godzinami u niego w studio 
śledząc tekst i komponując. W końcu w tej wielkiej hali Nowego 
Teatru miała być na scenie tylko jedna aktorka, muzyka miała 

ENGLISH 
TEX T

STARTS AT 
PAGE 22
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– Na Brackiej jest takie miejsce – powiedziała - „Między nami”. 
Kiedyś nazwałam je w felietonie „Nędza mami”, ale to był taki 
przewrotny komplement…  To może tam? Pomyślałem, że to 
dobre miejsce. Wszystko co dobre i co złe dzieje się przecież 
między ludźmi. I między słowami. Przyszła o czasie. Piękna, 
zupełnie nieumalowana. Miała jasne włosy, resztki snu up-
chane po kieszeniach i jeden pierścionek. Pewnie od niedaw-
na, bo czasami zerkała żeby sprawdzić, czy wciąż tam jest. 
Widać zaręczynowy.

MONIKA SZAŁEK

GRZEGORZ K APL A

KASIA WARNKE 
ZACHWYT





pełnić dla niej funkcję partnera. No i świa-
tło, genialnie wymyślone przez Jaqueline 
Sobiszewski. W scenografii umieszczone 
były dwa ekrany, na których wyświetlano 
moje autorskie projekcje, w których uży-
łam zdjęć z albumu rodzinnego i kadrów 
z moich ulubionych filmów, m.in. „Do utraty 
tchu”. Kiedy to się udało, zrozumiałam, że 
czas się zmierzyć z konstrukcją dramatu, 
zbudować postaci, które będą miały różne 
osobowości, język i zająć się kompozycją.

NO I PRZEDE WSZ YSTKIM 
OPOWIEDZIEĆ HISTORIĘ.

Odkryłam, że w większości dramaty dotyczą 
rodziny. Więc mój też. Jest inspirowany 
Hamletem, choć główna postać jest kobieca. 
Mam za sobą własne doświadczenia – mój 
tata nie żyje, moja mama ma nowego partne-
ra. Wiadomo, że trudno jest się pogodzić 
z taką zamianą, że to niesie za sobą bunt. 
Sam fakt śmierci, zniknięcia kogoś bliskiego 
jest dramatycznie trudny. Kiedy pisałam 
jednym z bohaterów stał się duch ojca, Stan. 
To trochę surrealistyczna postać, bo jest 
właściwie zombi – aktywny, ale nieobecny, 
z widocznymi poparzeniami. Jest jednocze-
śnie realny i nierealny. Ma pragnienia, ale nie 
potrafi ich realizować, bo nie pasuje do tego 
świata. Wyobrażam sobie, że ktoś, kto prze-
szedł śmierć i powraca, wie o świecie rzeczy, 
które są poza zasięgiem żyjących. Więc 
w moim dramacie Stan–Zombi dzieli się taką 
wiedzą, jednak to nie wpływa na postawy 
pozostałych bohaterów, bo nie są w stanie 
wyjść poza szok tego spotkania. Mówi 
w odróżnieniu od innych białym wierszem, 
ogranicza się do wypowiedzenia spraw 
niezbędnych, znaczących, mających duży 
ciężar jakościowy. A oni wciąż są ironiczni, 
zagmatwani, niekomunikatywni. Pozostają 
samotni, pomimo bycia w rodzinie. To pozo-
stawanie w rodzinie jest dla nich ważniejsze 
od tego, jak się czują i czego pragną. Stan–
Zombi przychodzi po to, żeby im przekazać, 
co jest ważne. Bo po co umierać i wracać, 
jeśli się nie ma nic do powiedzenia?

A CO JEST WA ŻNE?

Taką moją ukochaną rzeczą, którą mówi 
Stan, są słowa z jego monologu (Kasia 
wertuje tekst. Nosi cały dramat w swoim 
smartphonie): „Nie przyszedłeś na świat 
po to, żeby oceniać, przyszedłeś po to, 
żeby go podziwiać. Poszukiwać i odnajdy-
wać. Zachwycać się”. 

Tylko człowiek potrafi się zachwycać 
i śmiać. Zachwyt jest jednak moim zdaniem 
zupełnie niezwiązany z ego. To niezwykła 
cecha, za którą ludzi można lubić. Jeżeli 
przeżywam zachwyt, to jest on wszechogar-
niający. Potrafi dotyczyć np. aktorki, której 
zwykle nie lubię, ale nagle na scenie ona 
robi coś, co powala mnie na kolana. Wtedy 
przeżywam zachwyt i porzucam swoje ego. 
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I mam ochotę dziękować za ten moment. 
Człowiekowi, czy to jako twórcy, czy odbior-
cy, czasem udaje się wznieść na taki poziom 
geniuszu, który należy do wyższej rzeczy-
wistości. Kiedy zachwycam się pięknym 
gestem, pejzażem, literaturą czy muzyką, to 
moje ego się w tym zatraca – istnieje wtedy 
tylko ta rzecz, którą się zachwyciłam. Dla-
tego wydaje mi się, że ego słabnie w takim 
momencie. I to jest cud. Wierzę, że jesteśmy 
w pewnym sensie medium dla sztuki. 

SĄDZIŁEM, ŻE AKTOR MUSI ZOSTAWIĆ 
SIEBIE, ŻEBY BYĆ MEDIUM DL A SZTUKI. 

Kiedy przygotowywałam Anuszkę Ko-
nieczną do roli w „Uwodzicielu” przyszła 
na próbę, znała tekst i mówi „To teraz po-
wiedz mi kim jest ta osoba.”A ja na to, że to 
pytanie nie na miejscu. Że musi wyjść od 
tego kim jest. Wyjść od siebie i przepuścić 
przez swoją wrażliwość mój tekst. Sądzę, 
że nie można budować postaci obok siebie, 
bo to nie będzie osobiste. A tylko osobiste 
sprawy są naprawdę poruszające. Nie wol-
no oderwać się od własnego, żywego ja.

WSZ YSTKO Z ALEŻ Y OD TEGO,  
CO TR AKTUJEMY W TEATRZE JAKO 
PR AWDĘ.

Zaczynałam od komedii, której uczył mnie 
Krzysztof Globisz. I wiem, że wszystko 
można zagrać przejmująco. „Szkoła 
żon” Moliera, ale sytuacja jak u Fritzla – 
człowiek trzymał w piwnicy dziewczynę, 
żeby ją wychować na żonę. Straszne 
postaci występują u Moliera. W strasznych 
ludziach się przeglądamy. Dowcip ma 
nam ułatwić przyznanie się przed samym 
sobą do tego, kim jestem. Ale niewiele 
dziś w teatrach komedii. Gra się głównie 
farsy, śmiejemy się z potknięć na skórce 
od banana i tyle. Chaplin też posługiwał 
się farsą, ale żeby opowiedzieć o społecz-
nych traumach. Brakuje mi komediowości 
w dzisiejszym przekazie. Dziś trzeba mieć 
wybałuszone oczy i niewyraźnie mówić – 
wtedy mamy kabaret. Nie wchodzimy na 
poziom budowania osobowości, jak na 
przykład postaci z kabaretu Dudek, czy 
Starszych Panów.

PEWNIE DL ATEGO, ŻE DZIŚ ABY ZDAĆ 
MATURĘ W YSTARCZ Y ROZ WIĄ Z AĆ 
TEST A NIE ROZ WIKŁ AĆ PROBLEM. 
REAGUJEMY NA COR A Z BARDZIE J 
PROSTE BODŹCE.

Coś w tym jest. Zniewolenie dzisiaj jest 
na dużo głębszym poziomie. Nawet kino 
stało się reklamowe w sensie monta-
żu, barw, środków przekazu. Przeszło 
na proste bodźcowanie. Tracimy też 
zdolność słuchania. To prowadzi do 
zubożenia wyobraźni. Myślę o cyklu 
działań performatywnych związanych 
ze słowem. Ze słuchaniem słowa, patrze-

niem na nie. Nastąpiła hor-
rendalna supremacja obrazu 
kosztem słowa. We współcze-
snym filmie muzyka, montaż, 
relacje między postaciami 
przeważnie mają nas uwieść, 
aby pozwolić się zapomnieć, 
a rzadko prowadzą to do 
refleksji. I podobnie bywa 
z teatrem. Jednak dobrze by 
było wejść do środka, oglądać 
świat z obcej nam perspekty-
wy, być wytrąconym z własnej. 
Zajęci popisem aktorzy gubią 
autentyczność.

PR AWDĘ?

Wolę to nazywać autentycz-
nością. Prawda jest dostępna 
Bogu albo duchom, które 
opuściły świat i zobaczyły go 
z zewnątrz. Nikomu tutaj nie 
jest to dane. Ale autentycz-
ność pozwala na uwiarygod-
nienie. To bardzo trudne w aktorstwie. Myślę, że każdy z nas miał 
takie doświadczenie: schodzi ze sceny w poczuciu kompletnej 
przegranej a reżyser wita go słowami „Świetnie!” a potem pod-
chodzą ludzie i gratulują, mówią, „To było niesamowite,  
co zrobiłaś!”, a tymczasem osobiste doświadczenie prawdy akto-
ra jest zupełnie inne. Są odwrotne przypadki. Masz przekonanie, 
że dosięgasz wyżyn, a reżyser mówi „Straszne, to było straszne, 
poszłaś za emocją, a chodzi o to, żeby cały czas być w kontrze!” 
Nigdy nie ma pewności.

MIELIŚMY POROZMAWIAĆ O PODRÓŻ ACH. PR AWDZIWA 
PODRÓŻ JEST W Y Z WANIEM, TRZEBA W YJŚĆ POZ A SWOJĄ 
STREFĘ KOMFORTU, ZMIERZ YĆ SIĘ Z NIEZNANYM I Z T YM,  
CO TO ZDERZENIE POWIE O NAS SAMYCH. A WIĘC SZTUK A  
JEST TAK Ą PODRÓŻ Ą, CZ Y Ż NIE?

Może całe życie jest podróżą? Podróżujemy w czasie w wypoży-
czonym sprzęcie, czyli ciele. Czasami jesteśmy odurzeni poczu-
ciem bezpieczeństwa, które jest przecież tylko iluzją. Pod żadnym 
względem nie mamy podstaw, aby czuć się bezpiecznie. Ani jeżeli 
chodzi o sprawy ideologiczne, ani o geopolitykę, ani jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo w tym podstawowym sensie. Sztuka obnaża  
to mieszczańskie złudzenie budowania sobie przyczółków, zam-
ków obronnych, twierdz. Dlatego najciekawsze dramaty rozgrywa-
ją się w środowiskach, które w powszechnym mniemaniu uchodzą 
za bezpieczne – pośród bogatych elit, ludzi otoczonych ogromną 
ilością rzeczy, zabezpieczonych wysokim stanem kont. Klasyczne, 
greckie dramaty opowiadały wyłącznie o takich ludziach. Oczywi-
ście istnieje kino społeczne, ale wciąż w masowej kulturze wolimy 
oglądać „Dynastię” niż „Córkę górnika”. Można próbować zorgani-
zować swoje życie tak, żeby było komfortowe, ale rzeczy, którymi 
się otaczamy nie zbudują nam realnie poczucia bezpieczeństwa. 
Świat dostarcza na to codziennie przykładów. Nie tylko sztuka.

TO ZNACZ Y, ŻE POCZUCIE BEZPIECZEŃST WA NIE JEST 
W OGÓLE MOŻLIWE?

Jest. Dają je nam relacje. Z drugim człowiekiem. Z rodziną, przyjaciółmi, 
sąsiadami. Czujemy się bezpieczni, kiedy jesteśmy częścią wspólnoty. 
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WOLĘ TO NAZY WAĆ 
AUTENTYCZNOŚCIĄ. PRAWDA JEST 
DOSTĘPNA BOGU ALBO DUCHOM, 
KTÓRE OPUŚCIŁY ŚWIAT I ZOBACZYŁY 
GO Z ZEWNĄTRZ. NIKOMU TUTA J NIE 
JEST TO DANE. ALE AUTENTYCZNOŚĆ 
POZWALA NA UWIARYGODNIENIE.  
TO BARDZO TRUDNE W AKTORSTWIE. 
MYŚLĘ, ŻE KAŻDY Z NAS MIAŁ TAKIE 
DOŚWIADCZENIE: SCHODZI ZE 
SCENY W POCZUCIU KOMPLETNEJ 
PRZEGRANEJ A REŻYSER WITA GO 
SŁOWAMI „ŚWIETNIE!” A POTEM 
PODCHODZĄ LUDZIE I GRATULUJĄ, 
MÓWIĄ, „TO BYŁO NIESAMOWITE,  
CO ZROBIŁAŚ!”, A TYMCZASEM 
OSOBISTE DOŚWIADCZENIE PRAWDY 
AKTORA JEST ZUPEŁNIE INNE. 



MOŻE DL ATEGO JEST O TO TRUDNO, BO NIE Ż YJEMY 
W CZ ASACH ROMANT Y ZMU, ALE POSTMODERNIZMU? 

Czasy romantyzmu były bardzo trudne dla artystów – to widać 
po Norwidzie czy Słowackim. Kiedy jest się radykalnym, poszu-
kuje nowej formy, kiedy jest się w awangardzie, to nie przyspa-
rza popularności i często prowadzi do odrzucenia. To właśnie 
spotkało Beethovena, kiedy przestał pisać w bliskiej swoim 
współczesnym konwencji i skomponował wywrotowe kwartety. 
I choć dziś to muzyka genialna, ponadczasowa, to przez współ-
czesnych została odrzucona. Artysta to człowiek, który włada 
czasami niezrozumiałym językiem i poszukuje nowych dróg.  
I to bywa odrzucane.

PRZECIEŻ Ż YJEMY W CZ ASACH WOLNOŚCI SŁOWA. 

Ależ to co słyszymy w radio czy telewizji nie ma wiele wspólnego 
z wolnością, za to mnóstwo wspólnego z marketingiem. To kwe-
stie kupna i sprzedaży.

LOKOWANIA PRODUKTÓW…

A to nie jest wolność. Krystian 
Lupa, na przykład, jest w tej 
chwili uznanym artystą, jeździ 
po świecie, jest podziwiany 
i ceniony. Ale i tak niewiele jest 
miejsc, w których może, czy też 
chce pracować. Potrzeby wi-
dzów są kształtowane inaczej. 
Są też reżyserzy, którzy, ow-
szem – są ekstrawaganccy, ale 
w głębi duszy myślą o tym, czy 
to co robią może się sprzedać, 
czy to się komuś będzie podo-
bało. A takie myślenie odbiera 
twórcy wolność. Zachorowali-
śmy wszyscy na sukces. Dzisiaj 
trudno mieć czas na myślenie. 
Wydaje mi się, że pod wzglę-
dem swobody intelektualnej 
czy przestrzeni twórczej więcej 

wolności mieli artyści w czasach komuny, pomimo ideologicz-
nej indoktrynacji. Dziś jałowość rozrywki, niechęć do książek, 
samodzielnego, krytycznego myślenia sprawiają, że ludzie tak  
są podatni na zniewolenie.

PRZEZ KOGO?

Przez konsumpcję. Wdycha się to z powietrzem… Może sztuka jest 
antidotum? 

   ENGLISH

KASIA WARNKE. ADMIRATION
“There is this one place on Bracka Street,” she said, “‘Między nami’ 
(‘Between us’); once in a feature article I called it ‘Poverty between us’, 
but that was just a teasing compliment… How about there?” 
I thought this would be the right place. Every good and bad thing 
that happens is between people. And between words. She came on 
time. Beautiful, with no make-up at all. She had fair hair, remnants 
of sleep stuffed in her pockets, and a ring. She probably got it re-
cently, because she looked at it from time to time to check whether  
it was still there. So I presume it was an engagement ring.

WHY DID YOU CHOOSE THE THEATRE?

It was the theatre that chose me. I studied 
and acted at Jerzy Leszczyński’s Theatre of 
Vision and Movement, and I rather despised 
dramatic acting. I had a deep conviction 
that the truth conveyed by the body is more 
authentic than words, because it is abstract. 
But the theatre fell apart, and I started 
studying the History of Art. When I was in 
my second year, I suddenly found myself in 
the student theatre. We were reciting Her-
bert’s poems. We performed at the Jewish 
Theatre in Warsaw. When I was standing on 
the stage, I felt something unusual, which is 
difficult to define. It was a magical moment. 
And I followed that. I quit the History of Art 
course, took the entry exams to Ludwik 
Solski Academy for the Dramatic Arts in 
Cracow, and I passed.

AND THEN YOU STARTED WRITING. 

Then my boyfriend was putting on a perfor-
mance in Walbrzych, and I was preparing 
a premiere at the Variety Theatre (pol. Teatr 
Rozmaitości – TR) in Warsaw directed by 
Grzegorz Jarzyna. After the rehearsals at 
TR, I would travel to Walbrzych, because 
it was important to me to be in both those 
places. In Walbrzych, I worked on the text, 
dramaturgy, and stylistics of the play, and 
I started to feel that I like to be on the other 
side of the theatre curtain as well. After-
wards, I worked with Natalia Korczakowska 
on Strindberg, and then I wrote my mono-
drama. This seemed only natural.  
The inspiration for “The Seducer” came 
from French philosophers, mainly Bataille 
and Baudrillard. I wrote the monodrama, 
and after the premiere, I got down to real art.

SO A MONODR AMA IS NOT REAL ART?

It is real art, but it is not a real drama. For 
me, it was more like some kind of an instal-
lation. I worked with Marcin Lenarczyk 
on the music for months. We spent many 
hours in his studio, following the text and 
composing. After all, in this huge hall at the 
New Theatre, there would be just one ac-
tress on the stage. The music was to be her 
partner. And light – brilliant solutions by 
Jaqueline Sobieszewski. The stage scenery 
featured two screens, on which my own 
original projections were presented; I used 
my family photos, and frames from my fa-
vourite movies, among others “Breathless” 
(original title: “À bout de souffle”). When 
this came off, I understood that it was time 
to deal with the drama construction, com-
position, language and creating characters 
with different personalities.

AND ABOVE ALL, PRESENT A STORY.

I have discovered that most dramas are 
about families. So mine is about that as 
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KIEDY JEST SIĘ RADYKALNYM, POSZU-
KUJE NOWEJ FORMY, KIEDY JEST SIĘ 

W AWANGARDZIE, TO NIE PRZYSPARZA 
POPULARNOŚCI I CZĘSTO PROWADZI 

DO ODRZUCENIA. TO WŁAŚNIE SPO-
TKAŁO BEETHOVENA, KIEDY PRZESTAŁ 

PISAĆ W BLISKIE J SWOIM WSPÓŁCZE-
SNYM KONWENC JI I SKOMPONOWAŁ 

W Y WROTOWE KWARTETY. I CHOĆ DZIŚ 
TO MUZYKA GENIALNA, PONADCZA-
SOWA, TO PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH 

ZOSTAŁA ODRZUCONA. ARTYSTA TO 
CZŁOWIEK, KTÓRY WŁADA CZASAMI 

NIEZROZUMIAŁYM JĘZYKIEM I POSZU-
KUJE NOW YCH DRÓG. 
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well. It was inspired by Hamlet, 
although my main character is 
a female. I have experienced quite 
a lot in my personal life – my father 
is dead, and my mother has a new 
partner now. Of course, it is not 
easy to accept such a change, and it 
naturally brings defiance. The sole 
occurrence of death, the disappear-
ance of a person you love, is dramati-
cally difficult. When I was writing the 
play, I created this character Stan, 
the father’s ghost. It is somewhat 
surrealistic as it is actually a zombie; 
active but absent, with noticeable 
burns. It is realistic and unrealistic 
at the same time. It has desires, but 
cannot fulfil them, because it does 

not belong to this world. I imagine that 
someone who experienced death and 
came back knows things about the world 
that are beyond the reach of the living.  
So in my drama, Stan-Zombie shares such 
knowledge. But that does not influence the 
attitudes of other characters, as they are 
not able to recover from the shock caused 
by this encounter. Unlike other charac-
ters, Stan uses blank verse and limits 
his utterances to absolutely necessary, 
meaningful and highly significant matters. 
While others are still ironic, confused and 
uncommunicative. They remain lonely, 
despite being in a family. This remaining in 
the family is more important to them than 
what they feel and what they want. StanZo-
mbie comes to tell them what is important. 
Why would one die and come back if they 
did not have anything to say?

AND WHAT IS IMPORTANT?

My absolutely favourite quote from Stan 
comes from his monologue (Kasia browses 
through the text. She has the entire drama 
saved on her smartphone): “You have not 
come to this world to judge, but to marvel 
at it. To seek and find. To admire.” 

Only humans can laugh and admire 
things. But in my opinion, admiration is com-
pletely unrelated to the ego. It is an unusual 
feature, which can render people likeable.  
 If I feel admiration, it is all-embracing.  
It could concern an actress that I generally 
do not like, but suddenly on the stage she 
does something that leaves me speechless. 
That is when I am full of admiration and 
abandon my ego. And I feel the urge to ex-
press my gratitude for that moment. People, 
as artists or recipients, sometimes manage 
to attain the level of genius that belongs to 
the higher reality. When I admire a beautiful 
gesture, landscape, literature or music, my 
ego loses itself in that. At that moment, only 
the object of my admiration exists. That is 
why I think that the ego diminishes in such 
moments. And this is a miracle. I believe that 
to some extent we are a medium for the art. 

I THOUGHT THAT AC TORS NEED TO 
ABANDON THEIR OWN PERSONALITIES 
IN ORDER TO BECOME A MEDIUM FOR 
THE ART. 

When I was preparing Anuszka Koniec-
zna for her part in “The Seducer”, she 
came to the rehearsal, having memo-
rized the text, and said: “So now tell me 
who that person is.” And I told her that 
this question was out of place; that she 
needed to start with who she was; start 
with her own personality and process my 
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KASIA WARNKE

Aktorka filmowa i teatralna, choć w swoim 
portfolio sztukę „Uwodziciel”, którą sama 

napisała i wyreżyserowała. Na co dzień 
związana jest z warszawskim Teatrem 

Rozmaitości, ale coraz częściej i śmielej 
pojawia się także na srebrnym ekranie.

Movie and theatre actress, whose portfolio 
encompasses as well a play which she has 
written and directed herself – Uwodziciel  
(eng. The Seducer). Her everyday work is 
devoted to Teatr Rozmaitości in Warsaw,  
but she also appears on the silver screen  

more and more frequently and boldly.
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text through her sensitivity. I am of the 
opinion that one cannot build a character 
beside oneself, because that will not be 
personal. And only personal matters are 
really moving. You cannot detach from 
your own live self.

E VERY THING DEPENDS ON WHAT WE 
TREAT A S TRUTH IN THE THEATRE.

I started with comedy, which was taught 
to me by Krzysztof Globisz. And I know 
that everything can be performed in 
a moving way. Moliere’s “School for 
Wives”, but Fritzl-like situation – a man 
kept a girl in the basement to bring her 
up to be a wife. Dreadful characters 
appear in Moliere’s plays. But we can see 
our reflection in dreadful people. Wit is 
supposed to make it easier for us to admit 
to ourselves who we are. But there are not 
many comedies in the theatres nowa-
days. The most popular plays are based 
on farce. We laugh when we see people 
slipping on banana peels, and that is it. 
Chaplin also used farce but in order to 
present social traumas. In my opinion, the 
present artistic expressions lack comedy. 
These days, you goggle your eyes and 
speak indistinctly, and that is considered 
a cabaret. We do not reach the level of 
creating personalities like for instance 
the characters from Dudek Cabaret or 
Elderly Gentlemen’s Cabaret (pol. Kabaret 
Starszych Panów).

MAYBE THIS STEMS FROM THE FAC T 
THAT TODAY IN ORDER TO PA SS HIGH 
SCHOOL FINAL S YOU NEED TO TAKE 
A TEST AND NOT SOLVE A PROBLEM. 
THE STIMULI WE REAC T TO ARE MORE 
AND MORE SIMPLE.

There is some truth in that. Nowadays, the 
bondage reaches deeper levels. Even the 
cinema became commercial in terms of 
editing, hues and means of artistic expres-
sion. It turned to providing simple stimuli. 
Moreover, we are losing the ability to listen. 
This leads to the impoverishment of imagi-
nation. What I am thinking about is a series 
of performative actions connected to words. 
To listening to the words, and watch-
ing them. There occurred a horrendous 
supremacy of the image, at the expense 
of the word. In contemporary movies, the 
music, editing, and relations between the 
characters are supposed to seduce and 
enable us to forget ourselves. Rarely do 
they provoke reflection. A similar tendency 
can sometimes be observed in the theatres. 
But it would do us good to reach the mid-
dle, observe the world from an unfamiliar 

perspective, and have our personal way of 
perceiving disturbed. Actors concentrate 
on showing off and lose authenticity.

THE TRUTH?

I prefer to call that authenticity. Only God 
and spirits that have left this world and 
seen it from the outside have access to the 
truth. None of us has such a possibility. But 
authenticity enables achieving credibility. 
That is very difficult for actors. You may leave 
the stage with a feeling of utter defeat, but 
the director greets you with the words: “That 
was great!”, and then others approach and 
say “What you did was incredible!”; while the 
actor’s personal impression of truth is com-
pletely different. I think everyone of us has 
experienced a similar situation. There are 
also reverse cases. You are convinced that 
you are rising to the heights of perfection, but 
the director says: “Awful, that was simply aw-
ful. You have followed the emotion, while it is 
all about opposing it!” You can never be sure.

W E WERE SUPPOSED TO TALK ABOUT 
TR AV ELLING. A RE AL JOURNE Y IS 
A CHALLENGE, ONE NEEDS TO LE AV E 
THEIR COMFORT ZONE BEHIND AND 
FACE THE UNKNOWN. AND THEN 
CONFRONT WITH WHAT THIS CL A SH 
SAYS ABOUT THEM. SO ART IS SUCH 
A JOURNE Y, ISN’T IT?

Maybe the whole life is a journey? We are 
time travelling in hired equipment, that is 
the body. Sometimes we are stupefied by 
the sense of safety, which is just an illusion. 
We have no reason whatsoever to feel safe. 
Not when it comes to ideological matters, 
not in the sphere of geopolitics or safety in 
its basic meaning. Art exposes that narrow-
minded illusion of building oneself citadels, 
castles, and fortresses. That is why the most 
interesting dramas take place in environ-
ments that are commonly thought to be 
safe – among rich elites, people surrounded 
with a vast amount of material objects, and 
protected by a high account balance. The 
classical Greek dramas portrayed only that 
kind of people. Of course, there are movies 
about social issues, but we as a part of the 
mass culture still prefer to watch “Dynasty” 
rather than “Coal Miner’s Daughter”. We can 
try to make our lives comfortable, but the 
things that we surround ourselves with will 
not give us a real sense of safety. Every day, 
not only art but the whole world provides 
examples confirming this.

DOES THIS MEAN THAT IT IS NOT 
POSSIBLE TO FEEL SAFE AT ALL?

It is. The feeling of safety can be found in 

relations; with other people, with family, 
friends and neighbours. We feel safe when 
we are a part of a community. 

MAYBE IT IS DIFFICULT TO ACHIE V E 
BEC AUSE WE DO NOT L IV E IN THE 
ROMANTIC ER A BUT POS TMODERN 
TIMES? 

The Romantic era was a very difficult 
time for artists. You can see that when 
you look at Norwid or Słowacki. When 
you are radical, avant-garde and looking 
for a new form, you do not enjoy popular-
ity and this often leads to exclusion. That 
is what happened to Beethoven when 
he stopped adhering to the convention 
which was familiar to his contemporar-
ies, and started composing revolutionary 
quartets. While nowadays it is consid-
ered brilliant, timeless music, back then 
people did not accept it. An artist is 
a person who sometimes uses incom-
prehensible language and looks for new 
routes. This may lead to rejection.

BUT NOWADAYS WE C AN EN JOY THE 
FREEDOM OF SPEECH. 

Well, what we hear on the radio or TV does 
not have much in common with freedom, 
but in many ways is related to marketing.  
It is a matter of selling and buying.

PRODUCT PL ACEMENT…

And this is not freedom. Krystian Lupa, 
for instance, is now an esteemed artist. 
He travels around the world. People 
admire him and hold him in high regard. 
But still there are few places where he 
can or wants to work. The needs of the 
audience are shaped differently. It is 
true that there are directors who are 
extravagant, but deep in their hearts 
they also wonder whether what they 
do will sell, whether people will like it. 
And such thoughts deprive creators of 
freedom. We are all mad about achieving 
success. Nowadays, it is difficult to find 
time to think. I believe that in terms of 
intellectual freedom or room for creativ-
ity, despite the ideological indoctrination, 
artists were freer in the times of com-
munism. Today, the idleness of entertain-
ment, aversion to books and independent, 
critical thinking make people more 
susceptible to bondage.

WHAT BINDS US?

Consumption. You breathe it with the air… 
Maybe art is the antidote? 

PODZIĘKOWANIA DL A BISTRO 
PIGALLE / UL. HOŻ A 41 / WARSZ AWA  
Z A UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZ  
NA POTRZEBY SES JI ZDJĘCIOWE J





Jak śpiewał słynny król: Viva Las Vegas! I niech 
żyje para młoda.

VEGAS 
DLA ROMANTYKÓW

nie obudzić się na drugi dzień z myślą:  
„Ale czy to w ogóle jest… legalne?”.

NIECH Ż YJĄ MŁODZI I Z AKOCHANI

Podobno w USA wszystko można, wystar-
czy chcieć. 

Las Vegas leży w stanie Nevada. Który 
Polak o Nevadzie słyszał – nie wiadomo, 
ale Nevada to nie Waszyngton czy Teksas. 
Nie wyróżnia się zbytnio. Za to o mieście 
rozpusty, szybkich ślubów i ogromnych 

M
iłość. Szalona, nieokiełznana i tak wielka, że trzeba 
ją szybko przypieczętować. Tu i teraz głośnym „tak”, 
czy może raczej: „yes, I do”. Na przekór tradycji, wbrew 
rozsądkowi. Nie wymyśliłby tego lepiej Goethe, ojciec 
romantyzmu. Nie uknułby intrygi wymyślniejszej 

nawet sam Szekspir, który Romea i Julię pożenił potajemnie. A jak już 
szaleć, jak już ślubować sobie na wariata, to tylko w Las Vegas. Byle 

ENGLISH 
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i załatwiania formalności. Wy-
starczą: sześćdziesiąt dolarów 
(pominąwszy wesele), para 
zakochanych (oby wiedzieli,  
co robią) i wypełnienie krót-
kiego formularza. Wszystko do 
załatwienia pod tym adresem: 
Las Vegas Marriage Bureau 201 
Clark Ave. Czynne od 8.00 do 
24.00. I już. Do waszych rąk po-
wędruje specjalne upoważnie-
nie, ważne dobę. Jeżeli w tym 
czasie zawrzecie związek 
małżeński, ślub będzie ważny, 
pełnomocny i jak najbardziej 
prawdziwy.

Niewiarygodne. Tak po pro-
stu. Ślub na zwałowanie.

Przyda się jeszcze limuzyna, 
szampan, no i świadkowie. Ktoś z przypadku, przyjaciele – ktokol-
wiek, kto stojąc w przedziwnej sali ślubów zaświadczy, że chcecie 
przypieczętować miłość. A jak świadków brak, pracownicy urzędu 
stają do obowiązku bardzo chętnie.

29pieniędzy słyszał każdy. Czy Las Vegas 
w ogóle można poznawać? Czy jest tam 
miejsce dla podróżnika-myśliciela? Cóż. 
Podróżnik może spróbować szczęścia na 
jednorękim bandycie. I ewentualnie się 
ożenić. Ostatecznie który obieżyświat ma 
czas na planowanie wesela?

Światowa Stolica Ślubów tylko czeka 
na to, abyś stanął na ślubnym kobier-
cu. Słodkie, błyszczące, zahukane od 
świateł i kasyn Las Vegas zdaje się mówić: 

„odpuść sobie przedślubny stres. Miesiące 
przygotowań, kilkadziesiąt tysięcy na 
wesele, a do tego patetyczna ceremonia. 
A można prościej!”. W Las Vegas wszystko 
wygląda inaczej. Bajecznie.

Czy aby na pewno? Jak się okazuje, przy-
szli nowożeńcy jednak lubią splendor. Kasia 
i Marcin (paczkiwpodrozy.pl), którzy świad-
kowali na ślubie w Las Vegas, wspominają:

– Z tą spontanicznością nie do końca 
jest tak jak nam się wydaje. Oczywiście, 
zdarzają się śluby brane z potrzeby chwili 
lub pod wpływem upojenia alkoholo-
wego, ale większość z nich to starannie 
zaplanowane uroczystości. Taki ślub 
kosztuje od kilkuset do kilku tysięcy 
dolarów, a na wielu z nich obecna jest 
rodzina i przyjaciele. Do kaplicy, w której 
ślub brali nasi znajomi, co 15 minut 
przyjeżdżała limuzyną nowa para, by 
zawrzeć związek małżeński, a godzina 
odbioru spod hotelu/kasyna musiała być 
wcześniej ustalona. Pewnie z droższymi 
ślubami jest więcej załatwiania, a z tań-
szymi mniej – jak to zwykle bywa – więc 
prostą ceremonię można zorganizować 
z kilkudniowym wyprzedzeniem albo 
nawet spontanicznie.

„YES”, CZ YLI PRZ YSIĘGA Z A 
SZEŚĆDZIESIĄT DOLCÓW

Żadnego żmudnego zbierania doku-
mentów, biegania na nauki przedślubne 

LAS VEGAS NIGDY NIE ŚPI. NIE 
MOŻE, BO NA PRZESTRZENI TEGO 
MIASTA, W KAŻDE J MINUCIE 
I SEKUNDZIE, O KAŻDE J PORZE DNIA 
I NOCY, ROZGRY WA JĄ SIĘ RZECZY 
NIEZW YKŁE. WIECZNA IMPREZA, 
BŁYSK MONET UDERZA JĄCYCH 
O STOŁY KRUPIERÓW. W KLUBACH 
BAWIĄ SIĘ TURYŚCI, BAWIĄ SIĘ 
PERSONY, BAWIĄ SIĘ CI, KTÓRZY 
ŚNILI O ŚWIĄTYNI ROZPUSTY PO 
NOCACH. A NA BULWARZE LAS 
VEGAS STRIP CO CHWILĘ KTOŚ 
MÓWI: „YES, I DO”.

 

DANUTA  
AWOLUSI  
Związana z portalem po-
dróżniczym goforworld.com, 
autorka i blogerka.

Associated with the gofor-
world.com travellers’ portal, 
writer and blogger.
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DUŻĄ POPULARNOŚCIĄ 
CIESZY SIĘ RÓWNIE DUŻY 

I PRZEPASTNY WIELKI KANION. 
SCENERIA TAK ZDUMIEWA JĄCA, 

ŻE AŻ TRUDNO UWIERZYĆ 
W REALNOŚĆ ŚLUBNEJ 

CEREMONII. STAN KOLORADO, 
O WIELE BARDZIE J ZNANY 

NIŻ NEVADA, ŚCIĄGA WIĘC DO 
SIEBIE TŁUMY NARZECZONYCH 

Z CAŁEGO ŚWIATA.
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Las Vegas nigdy nie śpi. Nie może, 
bo na przestrzeni tego miasta, w każ-
dej minucie i sekundzie, o każdej 
porze dnia i nocy, rozgrywają się 
rzeczy niezwykłe. Wieczna impreza, 
błysk monet uderzających o stoły 
krupierów. W klubach bawią się 
turyści, bawią się persony, bawią się 
ci, którzy śnili o świątyni rozpusty 
po nocach. A na bulwarze Las Vegas 
Strip co chwilę ktoś mówi: „Yes, I do”. 
I nie ma w tym nic dziwnego, bo ślub 
w Las Vegas wcale nie musi odbyć 
się w kaplicy, choć te są najbardziej 

popularne, bo wy decydujecie, jak to 
wszystko ma wyglądać. Ślubu może 
udzielić na przykład Elvis Presley. To 
jeden z najpopularniejszych mistrzów 
ceremonii. Tuż za nim plasuje się jednak 
cała gromada gwiazd „Star Treka”, a tak-
że świata fantasy.

NIE T YLKO L AS VEGAS. MAŁE ŚLUBY 
W WIELKIM K ANIONIE

Szybkie, niezwykłe śluby to nie tylko dome-
na miasta z Nevady. Amerykanie po prostu 
lubią ślubować sobie w sposób nieszablono-
wy. Dużą popularnością cieszy się równie 
duży i przepastny Wielki Kanion. Sceneria 
tak zdumiewająca, że aż trudno uwierzyć 
w realność ślubnej ceremonii. Stan Kolo-
rado, o wiele bardziej znany niż Nevada, 
ściąga więc do siebie tłumy narzeczonych 
z całego świata.

Nie inaczej rzecz ma się w przypadku 
park stanowego Valley of Fire (Dolina 
Ognia). Tym razem z Las Vegas to rzut 
kamieniem, bo raptem osiemdziesiąt km. 
Wystarczy wsiąść w samochód, a wydane 
wcześniej upoważnienie nie zdąży się 
przedawnić (dla przypomnienia: macie 
dwadzieścia cztery godziny!).

ŚLUB W VEGAS I CO DALE J?

Poza „żyli długo i szczęśliwie” w Polsce trze-
ba przejść się do Urzędu Stanu Cywilnego 
i pokazać odpis aktu małżeństwa zamówio-
ny w Urzędzie Archiwisty Hrabstwa Clark. 

FOT. DANUTA AWOLUSI
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Dokumenty przychodzą zazwyczaj w ciągu 
dwóch-trzech tygodni. I wrażenie złudy 
znika. Ślub na serio jest ważny, choć nie 
we wszystkich krajach. Kasia i Marcin mają 
inne doświadczenie:

– Początkowo byliśmy nastawieni dość 
sceptycznie. Szybkie śluby w Las Vegas 
zawsze kojarzyły nam się z kiczem 
i lekkomyślnie podjętymi decyzjami. 
Tymczasem wszystko zależy od podejścia. 
Para, na której ślubie byliśmy świadkami, 
jest bardzo młoda, a ślub brała dla zabawy 
i ciekawego doświadczenia. Papiery, które 
dostali po zawarciu związku małżeń-
skiego, nie są ważne w ich kraju, więc nie 
musieli się martwić o konsekwencje. Było 
dużo śmiechu, zabawy i żartów z Elvisem. 
Na pewno ciekawiej niż się spodziewali-
śmy, choć nadal kiczowato i nie wyobraża-
my sobie brania takiego ślubu na poważnie.  
To tylko 10 minut spędzonych ze śmiesznie 
ubranym gościem, a w ceremonii nie ma 
nic uroczystego. A jednak – wiele osób 
się na taki ślub decyduje, więc to chyba 
kwestia gustu i potrzeb.

ROMANT YCZNA EUROPA…

By zwiedzić Nevadę i wziąć ślub w Las 
Vegas, potrzebna jest wiza, a i podróż do 
najtańszych nie należy. Bilety lotnicze  
do USA wciąż są horrendalnie drogie…

Czy jednak ślub wzięty w romantycznym Paryżu nie brzmi 
dumnie? A to wcale nie takie trudne! Ceremonie przed Konsulem 
RP w Paryżu odbywają się w piątki. Datę trzeba zarezerwować 
wcześniej mailowo lub telefonicznie. Formalności jest więcej niż 
w przypadku Las Vegas, ale też nie więcej, niż polskim USC.  
Dla chcącego nic trudnego. Jest tylko jeden, niewielki mankament. 
Ślub w Paryżu, przed Konsulem RP kosztuje pięćset eu ro. Wyrywa 
się z piersi głośne: „wow”. A w Las Vegas chcą tylko sześćdziesiąt 
dolarów. Nawet po opłaceniu ceremonii w kaplicy (około stu dwu-
dziestu dolarów) wychodzi taniej.

Mówi się trudno. W jednym i drugim przypadku jest okazja na 
przygodę życia, ważną aż do śmierci, w zdrowiu i chorobie. 

 JAROSŁAW 
KUŹNIAR

MATERIAŁ ZOSTAŁ  
ZREALIZOWANY  

PRZY WSPÓŁPRACY  
Z GOFORWORLD.COM
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   ENGLISH

ROMANTIC VEGAS

As one famous King used to sing: Viva Las Vegas! And viva 
the newlyweds.

Love. Wild, untamed, and so great that it needs a quick confir-
mation. Here and now, with a loud: “yes, I do”. Contrary to the 
tradition, against reason. Goethe, the father of Romanticism, 
wouldn’t have devised it better. Even Shakespeare himself 
wouldn’t have thought of it. He, who secretly brought together 
Romeo and Juliette. And if you want to go bananas with your 
marriage, Las Vegas is the only place to do it. Just remember not 
wake up the next day and ask yourself: “Is this... Legal?”.

LONG LIVE THE YOUNG AND IN LOVE

They say you can do anything you like in the USA.
Las Vegas is located in the state of Nevada. Is there any Pole 
who has ever heard of Nevada - we don’t know that. What we do 
know is that Nevada isn’t Washington or Texas. It doesn’t stand 
out. However, there’s no single person who hasn’t heard about 
the city of debauchery, quick marriages, and big money. Is Las 
Vegas a city that you can get to know? Is there a place there for 
a thinker-traveller? Well, a travellers can try their luck at slots. 
Or get married. After all, does any globetrotter have time to 
even plan a marriage?

The World Capital of Marriage only waits for you to tie the knot. 
The sweet and glittering Las Vegas shines with bright lights and 
casinos, as if it were to say: “let got the premarital stress. Months of 
preparations, loads of money, and a pompous ceremony. It’s easier 
than that!”. In Las Vegas, everything looks differently. Fabulously.

Is that so? As it turns out, newlyweds-to-be like splendour any-
how. Kasia and Marcin (paczkiwpodrozy.pl) who were witnesses at 
a wedding ceremony in Las Vegas say:

- It’s all not as spontaneous as we all think it is. Of course, 
there are couples getting married on impulse, or under the 
influence, but most of whose ceremonies are meticulously 
planned. Such a wedding is a cost of several hundred to several 
thousand dollars. Family and friends are also present during 
many of such ceremonies. Every 15 minutes a limo with a new 
couple came to the chapel where our friends had their cer-
emony, and the hour of pick-up from the hotel/casino had to be 
arranged earlier. More expensive ceremonies probably require 
more arrangements, and the cheaper ones - less. Just as usu-
ally. This means that a simple ceremony can be organised just 
a few days in advance, or even spontaneously.

“YES” , THE 60-DOLL AR VOW

No meticulous collecting of documents, no 
Pre-Cana, no formalities. You need: 60 bucks 
(wedding reception not included), a couple in 
love with each other (hope they know what 
they’re doing), and filling in a short form. 
Everything can be arranged under this ad-
dress: Las Vegas Marriage Bureau 201 Clark 
Ave. Open from 8 a.m. to midnight. And just 
like this, you’ll receive a special confirmation 
that is valid 24 hours. If you get married in 
this period of time, the marriage will be valid, 
and 100% real.

Incredible. Just like that - marriage on 
demand.

You could also yous a limo, some 
champagne, and of course witnesses. 
Someone random, friends - whoever that 
will stand in the peculiar marriage hall 
to testify that you’d like to seal the love. 
If you’re unable to find anyone for the job, 
the employees will be more than willing to 
become the witnesses.

Las Vegas never sleeps. It can’t, because 
each minute and second around the city, 
any time of day and night, incredible 
things happen. Infinite party, the glint of 
coins falling onto the betting tables. Clubs 
are visited by VIPs, by tourists, and by 
those dreaming of nights full of forbid-
den pleasures. And on the Las Vegas 
Strip boulevard, every moment someone 
says: “Yes, I do”. And it’s nothing unusual. 
A Las Vegas marriage doesn’t have to take 
place in a chapel, although those are most 
popular. You decide how it’s all going to 
look like. You can even have Elvis Presley 
as your wedding officiant - and he’s one 
of the more popular emcees. Right behind 
him, there is a large selection of “Star Trek” 

, as well as other fantasy, characters.

NOT ONLY L AS VEGAS. LIT TLE 
WEDDINGS IN THE GR AND C ANYON

Quick, incredible weddings aren’t an 
exclusive feature of the city in Nevada. The 
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Americans just prefer it out of the box. The 
Grand Canyon is a site of choice of just as 
many weddings, as Las Vegas.  
The scenery is so breathtaking that it’s 
hard to believe in the ceremony being 
real. So, the state of Colorado, much more 
known than Nevada, lures the newlyweds 
from all around the world.

The same can be said about the Valley  
of Fire state park. This time, Las Vegas is 
just a stone’s throw away, a mere 80 kilome-
tres. Just hop into a car, and the confirma-
tion issued before won’t become outdated 
(a reminder: you have twenty-four hours!).

L AS VEGAS MARRIAGE, AND WHAT 
THEN?

In Poland, before the “and they lived 
happily ever after” , you have to check in 
with your local Registry Office to present 
a copy of marriage certificate ordered 
from the Clark County Recorder’s Office. 
The documents usually arrive in about 
two-three weeks. And the feeling of 
unreality vanishes, the marriage is for 
real, though not in all countries. Kasia and 
Marcin have different experiences:

- We were quite skeptical at first. Quick 
marriages in Las Vegas always rang the 
kitsch and hasty decisions bell to us. As 
it turns out, everything depends on the 
approach. The couple whose witnesses we 
were, was very young and they got married 
for fun and an interesting experience. The 
documents they received weren’t valid in 
their country, so they didn’t have to worry 
about the consequences. There was lots 
of laughing, fun, and joking with Elvis. It 
was definitely more interesting than we’d 
expected, though still quite kitschy, and we 
couldn’t seriously imagine getting married 

like this. It’s just 10 minutes of your life spent with phony-dressed 
guy, and there’s no ceremony in all this. Still, many people decide 
to get married in this way, so we guess it’s a matter of taste and 
needs.

ROMANTIC EUROPE...

You need a visa to visit Nevada and get married in Las Vegas. 
The trip isn’t too cheap, either. Plane tickets to the USA still cost 
a small fortune...

But doesn’t a wedding in the romantic Paris sound good? And 
it’s not that difficult, too! The ceremonies in the Polish Consulate in 
Paris take place on Fridays. You have to book the date in advance 
via phone or e-mail. There are substantially more formalities than 
in case of a Las Vegas wedding, but no more than when it comes to 
a Polish Registry Office ceremony. It’s just the matter of will. There 
is just one, tiny drawback. A wedding in Paris in front of the Polish 
Consul costs 500 euros. I can hear a loud “wow” from where you’re 
sitting right now. Las Vegas is only 60 bucks. Even after paying for 
the chapel ceremony (c.a. $120), it’s still much cheaper.

That’s life. In both cases, you’re bound for an adventure of your life, 
valid until death do you part. 
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„ALPY”  
reż. Giorgos Lanthimos

ago. Perhaps Greece is indeed faced with 
crisis, but Greek cinema goes through the 
best period of its history. In anticipation of 
the release of The Lobster, I watched the 
previous film by Yorgos Lanthimos, and 
even though Alps does not have the power 
of his debut Dogtooth, it’s impossible to 
overrate the talent revealed by the repre-
sentative of the Greek new wave. I’d call 
his poetics “feigned” realism: the author 
establishes radical rules of the game at the 
very beginning, thanks to which there’s no 
point in protesting against invented and 
unthinkable situations. This cruel macabre 
play once again tackles such motifs as 
enslavement, violence and patriarchal 
dominance, but while Dogtooth was a per-
spicacious, family metaphor of totalitarian 
systems, Alps pierce the numbed con-
sumerist society from an unexpected side. 
Impersonating the deceased, supposed to 
help their families and friends cope with 
mourning, quickly turns out to be a popu-
lar service used by those craving for at 
least some illusion in order to postpone the 
inevitable pain. But the main protagonist 
loses herself in her role; in fact, everyone 
loses themselves in the depressing world 
created by Lanthimos and, as usual, filled 
with human obsessions. What makes that 
cinema so powerful is the self-restraint of 
the directorial expression and accurate, 
non-intrusive reflections on fundamental 
existential problems, like for instance, in 
the case of Alps, the scandal of mortality. 
It is not an unarguable film, but it is worth 
being dug out and quarrelled about. 

ŹRÓDŁO: MAT. PR A SOWE

WOJCIECH KUCZOK

tylko skutecznej iluzji, pomocnej, by odło-
żyć w czasie nieuniknione cierpienie. Boha-
terka filmu zatraca się jednak w swojej roli, 
ba, któż tu się nie zatraca – przygnębiający 
świat Lanthimosa jak zwykle wypełniają 
ludzkie obsesje. Tym, co stanowi o mocy 
tego kina, jest powściągliwość reżyserskiej 
ekspresji i trafne, nienatrętne rozważanie 
istotnych zagadnień egzystencjalnych, 
jak choćby, w przypadku „Alp”, skandalu 
śmiertelności. To nie jest film bezdysku-
syjny – ale warto go sobie wyjąć z lamusa, 
warto się o niego pokłócić. 

   ENGLISH

ALPS 
directed by Yorgos Lanthimos
As December is the month of reruns 
because of Christmas and the habit of 
leaving the TV on when whole Polish 
families are gathered at the table watching 
all those stale hits everyone is already fed 
up with but keeps watching them anyway, 
I decided to once again watch a film that 
sneaked by almost unseen several years Skoro grudzień miesiącem powtórek, 

bo święta, bo się przyzwyczaiło, 
że przy stole rodzina  polska 
zgromadzona lubi mieć choćby i za 

plecami stale włączony telewizor, a tam 
ciągle tylko Kevinowie sami (swoi) w po-
topie – sam sobie powtórzyłem film, co to 
był przemknął kilka lat temu. Może i Grecję 
trapi kryzysie, za to kino greckie przeżywa 
najlepsze lata swojej historii. W oczeki-
waniu na premierę „Homara” obejrzałem 
poprzedni film Giorgosa Lanthimosa i choć 

„Alpy” nie mają siły debiutanckiego „Kła”, 
charakteru pisma twórcy greckiej nowej 
fali nie sposób przecenić. Jego poetykę na-
zwałbym realizmem pozorowanym: autor 
ustala radykalne reguły gry już na starcie, 
dzięki czemu jakiekolwiek protesty widza 
przeciw sytuacjom wydumanym i niepraw-
dopodobnym tracą sens. W tej okrutnej 
makabresce wracają motywy zniewolenia, 
przemocy i patriarchalnej dominacji, tyle 
że „Kieł” był przenikliwą, rodzinną metafo-
rą systemów totalitarnych, zaś „Alpy” z nie-
spodziewanej strony nakłuwają otępiałe 
społeczeństwo konsumpcyjne. Usługa 
odgrywania postaci zmarłych, która ma 
rzekomo pomóc w pracy żałoby, łatwo 
znajduje nabywców, spragnionych choćby 





prezentów i produktów na wigilijny stół, ale 
też beztroska atmosfera zimowej zabawy. 
Jak co roku, przybywające na Jarmark 
dzieci będą mogły zaszaleć na lodow-
isku i przejechać się Karuzelą Wenecką, 
zaprzęgniętą w bajkowe rumaki.

POC AŁUNKI I Z ACZ AROWANE 
ATR AKC JE

W ten zimowy czas rozgrzać się 
będzie można nie tylko aromatyc-
znym grzańcem. Gdański Jarmark 
Bożonarodzeniowy przygotował bowiem 
miejsce, w którym wszyscy zakochani 
będą mogli zamanifestować swoją miłość. 
To Zacałowany Krąg, gdzie będzie można 
skraść całusa pod tradycyjną jemiołą! 
Wszystko pod czujnym okiem aniołów, 
które przez cały czas będą przemykać się 
między kramami. Na samych straganach 
zagoszczą przedmioty z duszą – orygi-
nalne, ręcznie tworzone ozdoby choinkowe, 
czapki, maskotki, ceramika, wśród których 
na pewno znajdziecie wyjątkowy prezent 
dla tych, których kochacie!

PYSZNIE I ZDROWO

Bożonarodzeniowe kulinaria to jedna 
z głównych atrakcji polskich świąt. 
Wszyscy czekają na to, by móc spróbować 
pachnących potraw. Z gdańskim Jarmarki-
em Bożonarodzeniowym skosztujecie ich 
na miejscu, a także będziecie mogli kupić 
wyjątkowe, bo pochodzące wyłącznie z re-
gionu, ekologiczne produkty do przygotow-
ania tradycyjnych, zdrowych dań. W tym 
roku przy robieniu świątecznych zakupów 
nie można ominąć Marketu Świątecznego, 
organizowanego przez Centrum Regionu 
Wielki Młyn. Już od 20 listopada do Wigilii 
będzie można przebierać w ekologicznych 
produktach z Pomorza. Swoje stanow-
iska będą mieli producenci regionalnej 

Gdańsk słynie z odbywającego się latem Jarmarku św. 
Dominika. Także zimą, przed Świętami Bożego Narodze-
nia, miłośnicy idei slow food i unikatowych produktów 
będą mogli zanurzyć się w gwarnej atmosferze straganów. 
Już 5 grudnia rusza Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Do tego od 20 listopada aż do Wigilii potrwa Market 
Świąteczny w Wielkim Młynie.

MAGIA ŚWIĄTECZNYCH
JARMARKÓW

any, trzypiętrowy wiatrak. Na dole znajdzie 
się centrum gastronomiczne, gdzie będzie 
można zjeść i napić się grzańca ze spec-
jalnych, kolekcjonerskich, ceramicznych 
kubków Jarmarku. Dwa wyższe piętra 
będą należały, odpowiednio, do aniołów 
i świętych, wyrzeźbionych w drewnie przez 
znanego artystę kociewskiego, Michała 
Ostoja-Lniskiego. Niespodzianką będą też 
nowe iluminacje, zaprojektowane specjal-
nie na tegoroczne święta.

UWIERZ W ŚWIĘTEGO MIKOŁ A JA

Bez tego pana nie byłoby świąt. I choć przed 
świętami jest bardzo zapracowany, znalazł 
czas na spotkania z wszystkimi dziećmi 
(tymi małymi i dużymi) w Gdańsku. Kto 
będzie miał szczęście, ten nie tylko spotka 
Świętego Mikołaja, ale otrzyma słodki 
upominek i specjalną, pamiątkową kartkę 
z dedykacją „Niech nie traci we mnie wiary 
ani duży, ani mały!”. Okres przedświąteczny 
to nie tylko gorączkowe poszukiwanie 

SYLWIA GUTOWSK A

ŹRÓDŁO: MTG

G
dański Jarmark 
Bożonarodzeniowy to już trady-
cja. Każdy, kto ten czas spędza 
w Gdańsku, wie, że w grudniu 
Targ Węglowy jest najbardziej 

świątecznym miejscem w mieście. 
Specjalnie na ten czas powstają uliczki: 
Anielska, Wigilijna, Śnieżny Zapiecek czy 
aromatycznie brzmiące Cynamonowa 
i Czekoladowa. Wzdłuż nich powstaną stra-
gany z ekologiczną żywnością z regionu, 
pachnącymi przyprawami i gorącymi 
napojami. Już od progu będzie można 
poczuć prawdziwą magię świąt! W tym 
roku, jak poprzednio, przybywających 
na jarmark przywitają dwie iluminowane 
bramy wejściowe, udekorowane trzema 
trzymetrowymi bombkami-gigantami. 

NOWE ATR AKC JE

Zupełnie odmieniona scenografia Jar-
marku Bożonarodzeniowego zaskoczy 
odwiedzających. Nowością będzie drewni-
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żywności, rzemieślnicy i artyści, a także 
operatorzy atrakcji turystycznych i pod-
mioty kulturalne.

NIESIEMY POMOC

Najważniejsze w święta jest to, że przypomi-
namy sobie, że warto pomagać. Na Jarmarku 
Bożonarodzeniowym odbywać się będzie 
specjalna akcja charytatywna na rzecz 
podopiecznych Hospicjum im. Ks. E. Dutkie-
wicza SAC w Gdańsku. Każdy, kto skorzysta 
z karuzeli, lodowiska lub odwiedzi stoisko 
„Fundacja Hospicyjna i Przyjaciele”, będzie 
mógł dołożyć swoją cegiełkę.

Gdańskie jarmarki bożonarodzeniowe 
przywracają świętom ich pierwotną, 
tradycyjną atmosferę. W tym szczególnym 
okresie warto powszechnie obowiązującą 
bieganinę zastąpić kosztowaniem, a za-
miast jedzenia z supermarketów wybrać 
zdrową, tradycyjną żywność, i przy tym 
świetnie się bawić. 

   ENGLISH

MAGIC OF CHRISTMAS FAIRS
Gdansk is famous for St. Dominic’s Fair, 
which takes place every summer. But those 
who love slow food and unique products can 
enjoy the lively market atmosphere in winter, 
too, just before Christmas. The Christmas 
Fair in Gdansk starts already on 5 December. 
Moreover, you can visit the Christmas Market 
in the Great Mill. It will last from 20 November 
to Christmas Eve. 

The Christmas Fair in Gdansk has already 
become a tradition. Everyone who spends 
their time in Gdansk knows that in December 
the Coal Market is the most festive place 
in the city. Angel, Christmas Eve, Snowy 
Chimney, Cinnamon and Chocolate streets 
are created specifically during that time. 
They are lined with stands with ecological 
food from the region, aromatic spices and hot 
drinks. You will feel the true Christmas spirit 
the moment you enter the place! This year, 
just like in 2014, visitors will be welcomed by 
two illuminated entrance gates, decorated 
with three huge three-metre baubles.

NEW AT TR ACTIONS

Guests to the Christmas Fair will be sur-
prised to see its completely new scenery. 
A wooden, three-storey windmill is just one 
of the novelties. It includes a gastronomic 
centre at the bottom, which offers food and 
mulled wine served in special, collector’s 
ceramic Fair mugs. Two higher stories will 
be devoted to angels and saints respec-
tively carved in wood by Michał Ostoja-
Lniski, a famous artist from Kociewie. 

What is more, there will be new illumina-
tions specially designed for this Christmas.

BELIEVE IN SANTA CL AUS

There would be no holidays without that 
gentleman. And even though he is very 
busy before Christmas, he always finds 
time to meet with all children (both the 
smaller and the bigger ones) in Gdansk. 
If you are lucky enough, you will not only 
meet Santa Claus but also receive a sweet 
gift and a special commemorative card 
with the following dedication: “Younger 
or older, never lose belief!” For many the 
pre-Christmas time means frantic search 
for gifts and products later used to prepare 
holiday dishes, but it is also charged with an 
atmosphere of light-hearted fun. Every year 
children at the Fair have a chance to enjoy 
themselves on a skating rink and a merry-
go-round drawn by fabulous horses.

KISSES AND ENCHANTED 
AT TR ACTIONS

If you feel cold during wintertime, you can 
try delicious mulled wine. But there is some-
thing more. The Christmas Fair in Gdansk 
has prepared a place where all lovers can 
manifest their feelings. Called the Kissable 
Circle, it is where you can steal a kiss from 
your beloved under traditional mistletoe! 
Everything under the watchful eye of angels 
who will keep sneaking past the stands. 
As regards the stands themselves, they 
will offer unique gifts: original, hand-made 
Christmas tree decorations, hats, toys and 
ceramics. You will surely find the perfect gift 
for those you love!

HEALTHY AND TAST Y

Christmas cuisine is one of the main at-
tractions of Polish holidays. Everyone looks 
forward to trying its delicious dishes. You 
can taste them on the spot at the Christmas 
Fair in Gdansk and buy unique, ecological 
products solely from the region you can 

later use to prepare traditional and healthy 
recipes. During this year’s Christmas 
shopping, you cannot miss the Christmas 
Market organized by the Great Mill Region 
Centre. You can pick and choose among 
ecological products from Pomorskie from 
20 November to Christmas Eve or check 
stands prepared by regional food producers, 
craftsmen and artists or even tourist attrac-
tion operators and cultural entities.

OFFER OF HELP

The most important thing about Christ-
mas is that we realize it is worth helping 
others. There will be a special charity 
event held at the Christmas Fair for the 
patients of Father Eugeniusz Dutkiewicz 
SAC Hospice in Gdansk. Those who will 
use the merry-go-round or the rink or 
visit the “Hospice Foundation and Friends” 
stand will have a chance to make their 
own contribution to that great work.

Gdansk Christmas fairs restore the 
original, traditional atmosphere of holi-
days. During this special time, it is worth 
replacing the omnipresent rush with 
tasting, choose healthy, traditional food 
instead of products from supermarkets 
and most of all enjoy ourselves. 



WSZYSTKIEGO 
NAJLEPSZEGO
NA TALERZU
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Po pierwsze: smacznego! 
Po drugie: wesołych świąt!
Choć chcielibyśmy dać każdemu 
naszemu czytelnikowi z osobna 
osobisty prezent, to przykro 
nam, nie jesteśmy w stanie. Ale 
możemy Wam przedstawić garść 
świątecznych kulinarnych in-
spiracji prosto od najlepszych sze-
fów kuchni z Trójmiasta. Widelce 
i noże w gotowości, zapraszamy 
na świąteczne ucztowanie.

   ENGLISH

ALL THE BEST ON YOUR PLATE
Firstly, bon appétit! Secondly, 
merry Christmas!We would 
really like to give each of our 
readers a personal gift, but we 
are not able to, we’re sorry.  
But we can give you a handful  
of culinary inspirations from the 
best head chefs in Tricity. Forks 
and knives on standby, let’s start 
holiday feasting!
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Człowiek paradoks: fotograf, 
a student prawa, lekkoduch 
perfekcjonista, nie boi się być 
w centrum, ale stara się być nie-
zauważalny. Spędza dużo czasu 
w kuchni i na diecie, zawsze jest 
w biegu, może dlatego przebiegł 
maraton. Lubi kontrasty, Bukow-
skiego i niestandardowe kadry. 
W fotografii nie boi się ciężkich 
wyzwań – wnętrza, sport, 
kulinaria, helikoptery, dzieci, 
samochody, koncerty.

ZDJĘCIA

TOMASZ
SAGAN

PODZIĘKOWANIA DL A EUROPE JSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI 
Z A UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZ NA POTRZEBY SES JI ZDJĘCIOWE J 

/ SPECIAL THANKS TO EUROPEAN SOLIDARIT Y CENTRE FOR 
PROVIDING ITS INTERIORS FOR THE PHOTO SHOOT



KREW I WODA KUBICKI

SZEF KUCHNI

MARIUSZ PIETERWAS

Polędwica z karpia sous-vide z musem 
z karpia, prażonym jarmużem, burakiem 
i batatem pieczonymi w soli morskiej, 
palonym masłem cytrynowym.

   ENGLISH

Sous-vide carp loin with carp mousse, 
roasted kale, beetroot and sweet potato 
baked in sea salt, and burnt lemon butter.

UL. ANTONIEGO ABR AHAMA 41, GDYNIA
TEL.: 570 282 282

SZEF KUCHNI

DAMIAN MAZUROWSKI

Wolno gotowany sandacz z musem z pieczonego 
jabłka, suflet z kaszy mannej i piernika, podgrzy-
bek karmelizowany w miodzie lipowym wraz orze-
chami i octem balsamicznym, emulsja z maliny 
i buraka, puder miętowy.

   ENGLISH

Slowly cooked pike-perch with baked apple mousse, 
semolina and gingerbread soufflé, boletes caramelized 
in lime-tree honey with nuts and balsamic vinegar, 
raspberry and beetroot emulsion, and mint powder.

UL. WARTK A 5, GDAŃSK
TEL.: 58 301 00 50



F. MINGA WAVE
HOTEL SHERATON

SZEF KUCHNI

DARIUSZ KRZY WDZIŃSKI

Duszone policzki wołowe aromatyzowane cynamo-
nem i anyżem z kremowym purée ziemniaczanym, 

dynia, czerwona kapusta z rodzynkami, emulsja 
chrzanowo-ziołowa z sosem z czerwonego wina.

   ENGLISH

Stewed beef cheeks flavoured with cinnamon and an-
ise, served with cream purée, pumpkin, red cabbage 

with raisins and herbal and horseradish emulsion with 
red wine sauce.

UL. BULWAR NADMORSKI 
IM. FELIKSA NOWOWIE JSKIEGO, GDYNIA

TEL.: 501 615 218

SZEF KUCHNI

KRYSTIAN SZIDEL

Smażony filet z sandacza, mus z praw-
dziwków, pierogi z pieczonymi ziemniaka-

mi, pieczoną  dynią i anchois.

   ENGLISH
Fried pike-perch fillet, bolete mousse, 

dumplings with baked potatoes, baked 
pumpkin and anchovies.

UL. POWSTAŃCÓW WARSZ AW Y 10, SOPOT
TEL.: 58 767 10 00



PIWNA 47 BOCIAN MORSKI

SZEF KUCHNI

MARCIN FALISZEK

Sandacz z kluskami miętowymi, skorzo-
nerą, pieczonymi marchewkami i śliwki 
w Machandlu.

   ENGLISH
Pike-perch with mint dumplings, black salsify, 
baked carrots and plums in Machandel gin.

UL. PIWNA 47, GDAŃSK
TEL.: 58 380 88 80

SZEF KUCHNI

FILIP MIOTKE

Okoń morski na pieczonym batacie z opalanym 
boczniakiem, duszonym w maśle z dodatkiem miodu 
wrzosowego koprem włoskim, karmelizowanym 
jabłkiem i czipsem z buraka choggia marynowanym 
w occie winnym.

   ENGLISH

Sea bass served on baked sweet potatoes with singed 
oyster mushroom stewed with butter, accompanied by 
heather honey, fennel, caramelized apple and chioggia 
beet crisps marinated in wine vinegar.

UL. PUŁ A SKIEGO 19/1, SOPOT
TEL.: 58 354 40 40



CAFE 
CYGANERIA

SZEF KUCHNI

MARCIN FALISZEK

Sum w palonym maśle podany z ciecie-
rzycą, pieczonymi marchewkami, sosem 

porzeczkowym i jabłkiem.

   ENGLISH

Catfish in burnt butter served with chickpea, 
baked carrots, currant sauce and apple.

UL. DŁUGIE POBRZEŻE 11, GDAŃSK
TEL.: 58 380 11 11

SZEF KUCHNI

RADOSŁ AW SZYMAŃSKI

Smażony filet z dorsza atlantyckiego, 
kalafior w dwóch formach – z patelni i pu-
rée, esencja cebulowa, czarna soczewica, 

prażona skóra z dorsza.

   ENGLISH

Fried Atlantic cod fillet, fried cauliflower 
and cauliflower purée, onion emulsion, black 

lentils and roasted cod skin.

UL. 3 MA JA 27, GDYNIA
TEL.: 58 620 77 22

GDAŃSKI 
BOWKE



RESTAURACJA 
HOTELU 
KOZI GRÓD

FELLINI

SZEF KUCHNI

MAREK MIEDZIŃSKI

Dorada w sosie z czerwonego buraka 
z pomarańczowo-imbirowym gnocchi, 
marynowaną cebulą i palonym brokułem.

   ENGLISH

Gilt-head bream with beetroot sauce and or-
ange and ginger gnocchi, marinated onion 
and burnt broccoli.

UL. TARG RYBNY 6, GDAŃSK
TEL.: 888 010 203

SZEF KUCHNI

BARTOSZ ROZBIEGAŁ A

Comber z jelenia marynowany w dereniówce wła-
snego wyrobu podany z purée z grochu, borowikiem, 
pierogiem z porem i kozim serem z czarnuszką  
oraz sosem goździkowym.

   ENGLISH

Saddle of deer marinated in home-made cornel li-
queur served with pea purée, boletes, dumplings with 
leek and goat cheese, black cumin and clove sauce.

UL. LEŚNIKÓW 3, POMLEWO
TEL.: 58 692 07 80



ART DECO 
HOTEL SOFITEL 

GRAND SOPOT

SZEF KUCHNI

TOMASZ KOPROWSKI

Pierś z kaczki marynowana w soli morskiej z pę-
czakiem buraczanym, szafranem, puree z kapusty 

czerwonej i sosem rozmarynowo – piernikowym.

   ENGLISH

Duck breast marinated in sea salt with beet pearl 
barley, saffron, red cabbage puree and rosemary 

and gingerbread sauce.

UL. POWSTAŃCÓW 
WARSZ AW Y 12/14, SOPOT

TEL.: 58 520 60 71

MORSKA

SZEF KUCHNI

ADAM GŁOWIŃSKI

Filety z dorady z zielonym pęczakiem z bu-
rakami gotowanymi w malinach, czarną 

pieczarką i kalafiorem romanesco.

   ENGLISH

Gilt-head bream fillets with green pearl 
barley and black mushrooms, Romanesco 

and beetroots cooked with raspberries.

UL. MORSK A 9, SOPOT
TEL.: 58 351 35 55

Pantone 647 C



BARYŁKA  SZAFARNIA 10

SZEF KUCHNI

GRZEGORZ L ABUDA

Pierożki w cieście francuskim z bakaliami, ravioli 
z polskim sernikiem oraz tradycyjne pierogi 
z makiem podane z sosem waniliowym.

   ENGLISH

Puff pastries with dried fruit and nuts, ravioli with 
Polish cheesecake and traditional Polish dump-
lings with poppy seeds served with vanilla sauce.

UL. SZ AFARNIA 10, GDAŃSK
TEL.: 58 600 85 00

SZEF KUCHNI

K AMIL BARAN

Karp z pierogami z kiszonej kapusty.

   ENGLISH
Carp with sour cabbage-filled dumplings.

UL. DŁUGIE POBRZEŻE 24, GDAŃSK
TEL.: 58 301 49 38



MONDO DI 
VINEGRE

SZEF KUCHNI

MARCIN KOWALSKI

Strudel z łososiem w angielskim stylu 
z jabłkiem, cebulą i szałwią oraz 

kwaśną śmietaną.

   ENGLISH

English salmon strudel with apples, 
onions, sage and sour cream.

UL. POLSK A 1 GDYNIA
TEL.: 500 863 030

WHITE 
MARLIN

SZEF KUCHNI

ŁUK ASZ DOMAGALSKI

Pieczony filet z jesiotra z pomarańczą, 
małżą św. Jakuba, sosem szampańskim 

i kawiorem z troci.

   ENGLISH
Roast sturgeon with oranges, scallops, 

Champagne sauce and sea trout caviar.

AL. WOJSK A POLSKIEGO 1, SOPOT
TEL.: 58 585 86 86



PESCATORE  
MERA SPA HOTEL

CRUDO

SZEF KUCHNI

JACEK MA JCHEREK

Tomahawk, czyli antrykot z kością ze specjalnie 
sezonowanej polskiej wołowiny z Pniew, warzywa 
sezonowe, ziemniaki oraz sos pieprzowy i béarnaise.

   ENGLISH

Tomahawk, that is bone-in rib-eye steak made  
of specially seasoned Polish beef from Pniewy, 
seasonal vegetables and pepper  
and béarnaise sauce.

UL. BOHATERÓW MONTE C A SSINO 36/2, SOPOT
TEL.: 505 984 600

SZEF KUCHNI

VITTORIO DI SORA

Wybór ryb serwowany z marynowanymi 
warzywami, sosem bazyliowym i gremolatą.

   ENGLISH

Selection of fish served with marinated 
vegetables, basil sauce and gremolata.

UL. BIT W Y POD PŁOWC AMI 59, SOPOT
TEL.: 58 766 60 00





Polskie morze jesienią wygląda niezwykle pięknie. 
W White Marlin jest ono na wyciągnięcie ręki. Z okien 
widać dostojne, groźne fale. Na zewnątrz zimno, a u nas 
ciepło, przytulnie, smacznie… Unosi się zapach zimowej 
herbaty z pomarańczą, imbirem i goździkiem, pachnie 
placek ze śliwkami i cynamonem.

W
hite Marlin ma niezwy-
kły klimat. Za oknem 
ożywione morze przywo-
łuje w pamięci słoneczne 
plażowe spacery, a białe 

wnętrza i domowy wystrój restauracji 
pozwalają gościom na oddanie się uczcie 
smaków. Czas mija błogo i leniwie. White 
Marlin to nie tylko miejsce serwujące 
jedzenie, to styl życia. Goście odwiedzają 
nas, by poczytać książkę, przejrzeć prasę 
czy popracować, popijając ciepłą herbatę, 
czekoladę, czy wino. Dzięki temu połącze-
niu goście mogą poczuć się jak w domu, 
delektując się smakami jesieni.

Jesienne menu White Marlin to zupa 
borowikowa, kaczka w czerwonym winie, 
wątróbka z karmelizowanymi jabłkami 
i wiele innych pyszności. Nasze mięsa 
i ryby stanowią kwintesencję jakości, a my 
jesteśmy dumni, że serwujemy gościom to, 
co Pomorze ma najlepszego do zaofero-
wania. Wszystkie potrawy przyrządzane 
są z najwyższej jakości produktów. Nad 
wszystkim czuwa Łukasz Domagalski – 
Szef Kuchni White Marlin. 

Morze, zwłaszcza jesienią i zimą, 
pełne jest paradoksów. W White Marlin 
doskonale rozumiemy dwoistą naturę 
morza i staramy się ocieplić klimat 
naszym gościom nie tylko daniami na 
talerzu. White Marlin to miejsce dla każ-
dego świadomego smakosza, ceniącego 
piękny design, intymność, przestrzeń 
i zdrową kuchnię. 

WHITE MARLIN 
JESIENNIE

SYLWIA GUTOWSK A

TOMA SZ SAGAN
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Jesienno-zimowe nastroje sprzyjają 
i zachęcają do wspólnego biesiadowania 
pod jednym dachem. Poczucie bliskości 
i więzi we wnętrach White Marlin gwaran-
tuje wyjątkowa kuchnia i niepowtarzalna 
atmosfera. Pracujemy i gotujemy z pasją, 
mając na swoim koncie wiele imprez, któ-
re na stałe wpisały się w obraz trójmiej-
skiego życia towarzyskiego. Wśród nich 
należy wymienić organizację bankietów 
dla Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta czy 
Sopot Match Race.

Magiczne wieczory wigilijne, czy Sylwe-
ster spędzony na plaży pokazują gościom 
nasze zaangażowanie i najlepiej oddają 
naszą słabość do tego miejsca. 

SOPOT, AL. WOJSK A POLSKIEGO 1
+48 58 5858686
W W W.WHITEMARLIN.PL

   ENGLISH

WHITE MARLIN
The Polish sea looks beautiful in au-
tumn. In White Marlin it is within you 
hand’s reach. Proud, formidable waves 
are pounding the shore outside the 
window. It is cold outside, and inside... 
warm, comfortable, and delicious... 
The scent of winter tea with orange, 
ginger, and cloves hangs in the air, 
together with the tempting aroma  
of plum and cinnamon pie.

White Marlin is unique. Outside the win-
dow, the rough sea reminds of beach walks 
in the sun, and white interior and homely 
decor allow the guests to indulge them-
selves in the flavour feast. Time passes 
slowly and lazily. White Marlin is not only 
a place where food will be served to you, 
it is also a lifestyle. Our guests visit us to 
read a book, browse through newspapers, 
or work, drinking hot tea, chocolate, or 
wine. Such combination allows the guests 
to feel at home, and enjoy autumn flavours.

The autumn menu includes boletus soup, 
duck in red wine, liver with caramelised 
apples, along with many other delicacies. 
Our meat and fish are the quintessence of 
quality, and we are proud to provide our 
guests with the best that Pomorskie has to 
offer. All meals are prepared from top qual-
ity products, under the supervision of our 
Head Chef - Łukasz Domagalski.

The sea is full of paradoxes, especially in 
autumn and winter. In White Marlin,  

we perfectly understand the dual nature  
of the sea, and try to warm up the climate for 
our guests not only with the meals we serve. 
White Marlin is a place for any conscious 
gourmet who appreciates beautiful design, 
intimacy, space, and healthy cooking.

Autumn and winter auras encourage 
feasting together. The feeling of close-
ness in the interior of White Marlin is 
guaranteed by unique cuisine and unfor-
gettable atmosphere. We work and cook 
with passion, and we have numerous 
events in our portfolio that have become 
a permanent part of Tricity’s social life. 
Among them, banquets for Tricity Sailing 
Cup, or Sopot Match Race.

Magical Christmas Eve, or New Year’s 
Eve spent at the beach prove to the guests 
our devotion, and best show our weakness 
for this place. 
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WHITE MARLIN MA NIE-
ZWYKŁY KLIMAT. ZA 
OKNEM OŻYWIONE MO-
RZE PRZYWOŁUJE W PA-
MIĘCI SŁONECZNE PLA-
ŻOWE SPACERY, A BIAŁE 
WNĘTRZA I DOMOWY 
WYSTRÓJ RESTAURAC JI 
POZWALA JĄ GOŚCIOM 
NA ODDANIE SIĘ UCZCIE 
SMAKÓW. 
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W
szyscy wiemy, że zdrowe odżywianie to podsta-
wa świetnego samopoczucia i pięknego wyglądu. 
Nie wszyscy mamy czas na żywienie się według 
zasad zdrowej kuchni. Z pomocą przychodzi 
Hotel Bryza w Juracie, gdzie nie tylko nacieszycie 

się pięknem bałtyckiej plaży, ale zregenerujecie Wasze ciała – od 
wewnątrz i na zewnątrz.

Dla wszystkich chcących zadbać o siebie stworzono specjalną 
dietę Wellness, opartą na produktach o niskim indeksie glikemicz-
nym. Można z niej skorzystać, wybierając jeden z trzech pakietów 
SPA: 3 Dni Odnowy i Relaksu, Odmładzający tydzień i Wyszczu-
plający Tydzień Fitness. Dania z karty Wellness zostały opraco-
wane przez dyplomowanego dietetyka, z którego porad można 
skorzystać także indywidualnie podczas pobytu w hotelu. Goście 
o specjalnych preferencjach żywieniowych (dieta bezglutenowa, 
bezmleczna, bezdrożdżowa) otrzymają spersonalizowane menu.

Każdego dnia w jednej z restauracji hotelu przygotowywane są 
zdrowe i pyszne dania. Tu nawet desery są dietetyczne, a ich smak 
– niezapomniany. Koniecznie spróbujcie owocowych smoothies 
i aleosowego koktajlu! Pomiędzy jednym z pięciu posiłków dzien-
nie można upiększyć się, popijając jedną z herbat Wellness lub 
wodę kolagenową. Zainteresowani wprowadzeniem zdrowych na-
wyków żywieniowych do swojej codziennej diety mogą dodatkowo 
wziąć udział w warsztatach kulinarnych z Szefem Kuchni.

Hotel Bryza to jeden z najlepszych ośrodków odnowy biolo-
gicznej w Polsce. Dysponuje trzema budynkami hotelowymi, 
zlokalizowanymi wokół dziedzińca. Na terenie resortu znajduje 
się nowoczesne, eleganckie SPA powstałe z wykorzystaniem 
technologii Thermarium i Schletterer Welness & SPA Design, które 
wykorzystywane są w najlepszych ośrodkach SPA na świecie. 

Dlaczego poszukujący weekendowego relaksu w okresie 
jesienno-zimowym powinni wybrać morze, a nie góry? 
Odpowiedzi szukajcie w Hotelu Bryza w Juracie. Oprócz 
ruchu na świeżym powietrzu i zabiegów SPA, znajdziecie  
tu pakiety ze specjalnie opracowaną dietą Wellness.

HOTEL BRY Z A
UL. MIĘDZ YMORZE 2
84-141 JUR ATA
TEL. +48 58 675 54 50

W W W.BRY Z A.PL
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WINTER REGENERATION 
BY THE SEA 

Why should those who look for week-
end relaxation in autumn and winter 
choose the sea, not the mountains?  
You will find the answer at Bryza Hotel 
in Jurata. Apart from outdoor activities 
and SPA treatments, it offers packages 
with a special Wellness diet.

We all know that a healthy diet is the basis 
for overall well-being and a beautiful look. 
But not all of us have enough time to eat 
according to the rules of healthy cuisine. 
In such a case, you can count on Bryza 
Hotel in Jurata, which gives you a chance 
to not only enjoy the beauty of the beach 
but also regenerate your whole body.

A special Wellness diet based on prod-
ucts with low glycaemic index has been 
prepared for everyone who wishes to take 
care of themselves. It is available as part  
of three SPA packages: 3 Days of Regenera-
tion and Relaxation, the Rejuvenating Week 
and the Slimming Fitness Week. Wellness 
menu dishes have been composed by 
a certified dietician, whom you can also 
consult individually during your stay at the 
hotel. Guests with special food preferences 
(gluten-free, milk-free, yeast-free diets) will 
receive a personalized menu.

One of the hotel restaurants prepares 
healthy and delicious food each day. Even 
desserts are dietetic here, and their taste 
is unforgettable. You should definitely try 
fruit smoothies and aloe cocktail! Thanks 
to Wellness tea or collagen water you can 
drink during each of five dishes served 
a day, you will immediately feel and look 
better. And if you are interested in intro-
ducing healthy food habits into your eve-
ryday life, you can additionally take part in 
cooking workshops with the Head Chef.

Bryza Hotel is one of the best biologi-
cal regeneration centres in Poland.  
It offers three hotel buildings standing 
around a courtyard. Moreover, there is 
a modern and elegant SPA centre located 
on site. It was built with the use of the 
Thermarium and Schlettere Wellness  
& SPA Design technology adopted  
in the best SPA centres in the world.  

ZIMOWA ODNOWA 
NAD MORZEM

SYLWIA GUTOWSK A

MAT. PR A SOWE





STEL A Ż W YCIĘT Y Z DESEROWE J CZEKOL ADY. C AŁOŚĆ 
POKRY TA BIAŁYM BARWNIKIEM I W YSZOROWANA.

ŚWIĄTECZNY LIZ AK Z BIAŁE J CZEKOL ADY 
POKRY T Y JADALNYM BARWNIKIEM.

Z
anim zaczniemy przedświąteczny maraton po sklepach, 
warto wyciszyć się i spokojnie pomyśleć. Nie ma nic bar-
dziej kojącego niż filiżanka gorącej czekolady w zimowe 
popołudnie. W Czekoladowym Młynie można delektować 
się tym boskim napojem w wykwintnych, stylizowanych 

na XVII-wieczną Prowansję wnętrzach. Siedząc w wygodnym 
fotelu spoglądamy na gdańskie Stare Miasto, które o tej porze roku 
przybiera tajemniczy, bajkowy charakter. Kolejny łyk szlachetnej 
czekolady i wprowadzamy się w stan lekkiej euforii. Jeśli do Dworu 
Młynarzy trafiliśmy akurat w czwartek około godziny 17, wówczas 
muzyka na żywo, prezentowana w ramach Gdańskich Wieczorów 
Muzycznych wprawia nas w jeszcze lepszy nastrój. Z rozmarzeniem 
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Boże Narodzenie to czas, kiedy bezkarnie możemy 
pałaszować łakocie. A jeżeli wyglądają jak małe cudeńka, 
to choć szkoda naruszać misterną konstrukcję, nasze 
zmysły będą w siódmym niebie. Do takiego nieba 
zaprasza nas Czekoladowy Młyn.

zaczynamy snuć plany o świętach w na-
szym domowym zaciszu.

Na naszym świątecznym stole nie może 
zabraknąć słodyczy. Domowej roboty pier-
niczki i ciasta możemy uzupełnić o praw-
dziwe arcydzieła cukiernictwa. Nie od dziś 
wiadomo, że wytwory chocolatierów Czeko-
ladowego Młyna można zabrać ze sobą do 
domu, a w grudniu w tutejszym sklepiku 
rusza sprzedaż specjalnej, limitowanej edy-
cji świątecznych łakoci. Wśród nich znajdą 
się czekoladowe lizaki-śnieżynki, pieczoło-
wicie zdobione praliny w kształcie świętego 
Mikołaja, a także unikatowe ozdoby choin-
kowe. Zestaw świątecznych pralin to idealny 
pomysł na prezent dla kogoś wyjątkowego. 

NAJSŁODSZE 
ŚWIĘTA

SYLWIA GUTOWSK A

TOMA SZ SAGAN



CZEKOL ADOWE OZDOBY Z BIAŁE J 
CZEKOL ADY POKRY TE Z AMSZEM 
Z BARWNIK A Z UCHW Y TEM I PODSTAWK Ą 
Z DESEROWE J CZEKOL ADY.

RĘCZNIE W YKONANE PR ALINY Z CZEKOL ADY DESEROWE J, POKRY TE BARWNIK AMI NA BA ZIE 
MA SŁ A K AK AOWEGO.

SMAKOWITE FIGURKI:
BAŁWAN - BIAŁ A CZEKOL ADA OPRÓSZONA 
JADALNYM Z AMSZEM. CZ APK A W YKONANA 
Z CZEKOL ADY PL A ST YCZNE J Z BARWNIKIEM.
PINGWIN - CZEKOL ADA DESEROWA 
PRZ YKRY TA BARWNIKIEM NA BA ZIE 
MA SŁ A K AK AOWEGO, CZ APECZK A Z BIAŁE J 
CZEKOL ADY PL A ST YCZNE J Z DODATKIEM 
JADALNEGO BARWNIK A.
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Ucieszy się z nich i mały, i duży, a przyjem-
ność z takiego upominku będzie podwójna 
– wszak proces degustacji zaczyna się już 
na poziomie wzroku! Czekoladki w kształcie 
zwierzątek i bałwanków to świetny pomysł 
na świąteczne co nieco dla najmłodszych, 
wykwintne praliny stanowić będą elegancki 
prezent dla starszych.

W weekendowe popołudnie zabierzcie 
najbliższych do Czekoladowego Młyna 
i wspólnie delektujcie się chwilami słodyczy. 
I zabierzcie tę słodycz do swoich domów! 

GDAŃSK A PI JALNIA CZEKOL ADY 
CZEKOL ADOW Y MŁYN
UL.NA PIA SK ACH 1
80-846 GDAŃSK
W W W.CZEKOL ADOW YMŁYN.PL
TEL. 58 303 26 38
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SWEETEST CHRISTMAS
Autumn is the most beautiful season 
Christmas is a time when we can get 
away with gobbling sweets. And when 
they look like small beauties, our 
senses will be in seventh heaven, even 
if it is a pity to disturb their delicate 
structure. We are invited to such 
a heaven by Czekoladowy Młyn.

Before we start our pre-Christmas mara-
thon round the shops, it is worth stopping 
for a moment and  calming ourselves down. 
There is nothing more soothing than a cup 
of hot chocolate in a winter afternoon. 
Czekoladowy Młyn serves this divine drink 
in its exquisite interior decorated in the 
style of the 17th-century Provence. Sitting 

in a comfortable armchair, you can look at 
the Old Town in Gdansk, which assumes 
a mysterious, fabulous character at this time 
of the year. Another sip of quality chocolate, 
and you reach a state of mild euphoria. 
And if you find yourself in Dwór Młynarzy 
in Thursday around 5 pm, you will have 
a chance to listen to cheering live music 
played as part of Gdansk Musical Evenings. 
In such atmosphere, you can start dreaming 
and making plans for Christmas spent with 
your family and friends.

ZESTAW ŚWIĄTECZNYCH 
PRALIN TO IDEALNY 
POMYSŁ NA PREZENT 
DLA KOGOŚ WYJĄTKOWE-
GO. UCIESZY SIĘ Z NICH 
I MAŁY, I DUŻY, A PRZY-
JEMNOŚĆ Z TAKIEGO UPO-
MINKU BĘDZIE PODWÓJNA 

– WSZAK PROCES DEGU-
STAC JI ZACZYNA SIĘ JUŻ 
NA POZIOMIE WZROKU! 
CZEKOLADKI W KSZTAŁ-
CIE ZWIERZĄTEK I BAŁ-
WANKÓW TO ŚWIETNY 
POMYSŁ NA ŚWIĄTECZNE 
CO NIECO DLA NA JMŁOD-
SZYCH, WYKWINTNE 
PRALINY STANOWIĆ BĘDĄ 
ELEGANCKI PREZENT DLA 
STARSZYCH.

Sweets are a must on every Christmas 
table. Apart from home-made ginger-
bread cookies and cakes, you can buy 
true confectionery masterpieces. It is 
a well-known fact that products prepared 
by chocolatiers from Czekoladowy Młyn 
can be taken home. Moreover, in Decem-
ber, the local shop will sell a special limit-
ed edition of holiday sweets. They include 
chocolate snowflake lollipops, meticu-
lously decorated, Saint Nicolas-shaped 
pralines and unique Christmas-tree 
ornaments. A set of Christmas pralines 
is a perfect present for someone special. 
Such a gift will delight both younger and 
older ones in two different ways: after all, 
it can be a feast to the eye too! Animal-
shaped and snowman-shaped chocolates 
are a perfect idea for a little something for 
children, while refined pralines can be an 
elegant present for older connoisseurs.

Take your loved ones to Czekoladowy 
Młyn in a weekend afternoon and enjoy 
sweet moments together. And take a bit of 
that sweetness back home with you! 
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the deadline to hand in my article. There 
is a “discharge” in my head, a month ago 
I promised myself that I would surprise 
her and send it even before the reminder. 
I make some attempts – “that has been 
discussed already”, “no, that’s boring”, “oh, 
that’s a good one, but might be too spicy”. 
Too spicy, but maybe if I add less season-
ing, the editors will approve? So far no 
progress, though I manage to find some in 
my next coffee, browsing through a news 
site, and a decision that I will go jogging 
and straight afterwards my fingers will 
fill the empty Word document with those 
difficult 2,500 characters.

I come back and the shame makes 
me feel as if a stone was growing in my 
stomach. I find a few new e-mails in my 
mailbox, Kasia is waiting… “Don’t be such 
a baby” I scold myself. A quick shower and 
once again I sit motionless by my desk high 
up in the attic. And then suddenly – yes, yes, 
yes! – an intellectual ecstasy that lasts less 
than 60 minutes, my fingers glide over the 
keyboard. I can’t even hear my four-year 
old son Staś (whose pet name is “Oaf”) that 
is shouting to get his cartoon, sandwich, 
game or my attention. Stop. Swollen with 
pride, wearing an expression that you can 
see when photography lovers take a selfie, 
I run the check. I click on Tools, then word 
count and finally Mr. Text Editor presents 
his results. It’s almost like with a lottery 
ticket, you can’t believe you were so close 
to a few million – the screen is laughing at 
me, showing the verdict: 3,500 malicious 
characters. The limit is 2,500. Getting rid 
of those 1,000 is just as easy as dealing out 
the two last slices of fresh bread to a large 
group of hungry people. If I try really hard, 
I might make it – shorten here, take out an 
unfunny sentence there. But no, I can’t let 
Kasia and the editorial team down. Such 
a text is like a second-hand car, whose rust-
eaten plates are covered with tons of filler. It 
looks okay, but after the first encounter with 
the door of another car at the car park, the 
owners won’t be able to recognize their sup-
posedly mint condition vehicle. So I firmly 
grab the computer mouse, drag the file to 
the recycle bin on the screen and listen to 
Windows’ sound of paper being irretriev-
ably crumpled. One final command: Empty 
recycle bin. Now, I won’t be tempted.

So now you know why there is no 
traditional feature article today. There is 
one thing I have to admit though – writing 
when it is going well is better than all the 
stimulants in the world. I would like to thank 
Kasia and the editorial team for being so 
understanding through all those years! 

MARCIN GŁUSZEK - WŁ A ŚCICIEL FIRMY PL ANTAC JA WIZERUNKU

nie dowierzając, że kilka milionów było 
tak blisko, ekran śmieje się do mnie liczbą 
3500 sztuk złośliwych znaków. Limit wy-
nosi 2500, uciąć 1000, to już chyba łatwiej 
rozdzielić ostanie dwa kawałki świeżego 
chleba. Na siłę może się udać, można tu 
skrócić, tam wyrzucić nieśmieszną sen-
tencję, nie, nie mogę zawieść Kasi i redak-
cji. Taki tekst jest jak używany samochód, 
który w miejscach przegniłej blachy ma 
kilogramy szpachli. Wygląda dobrze, 
ale po pierwszym spotkaniu z drzwiami 
sąsiedniego auta na parkingu przyszły 
właściciel nie pozna swojego bezwypad-
kowego wehikułu. Tak więc, pewny chwyt 
myszki, przeciąganie do ekranowego 
kosza i bezpowrotny dźwięk gniecionego 
papieru, wydany przez Windowsa. Dla 
pewności jeszcze komenda ostateczna 

„Opróżnij kosz” – żeby nie kusiło.
Teraz już wiecie, dlaczego nie ma dziś 

tradycyjnego felietonu. Jedno muszę 
przyznać, pisanie jak idzie, jest lesze od 
wszystkich używek świata. Dzięki Kasiu, 
dzięki Redakcjo za wyrozumiałość przez 
te wszystkie lata! 
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2,500 DIFFICULT CHARACTERS 

It attacks cunningly, lurking like a head-
ache, which is always so drastically 
pictured in painkiller commercials. The 
main character of our story, the end of 
the month, is the voice of all unsettled 
matters. Among them there are some nice 
things, like an e-mail from Kasia, the edi-
tor of Hello Modlin, who reminds me about 

A
takuje nas podstępnie.  
Czai się niczym ból głowy, 
tak drastycznie pokazany 
w reklamach. Nasz bohater – 
początek każdego miesiąca, 

którym wołają do nas wszystkie niezała-
twione sprawy. Wśród nich te sympatycz-
ne, e-mail od Kasi z redakcji Hello Modlin, 
czyli przypomnienie o terminie oddania 
materiału. W głowie pojawia się wyłado-
wanie, obiecana sobie miesiąc temu idea, 
że zrobię niespodziankę i ubiegnę  
tę „przypominajkę”. 

Robię przymiarki: „o tym już było”, 
„nie, to nudne”, „ooo, dobre, ale chyba 
za ostre”. Skoro za ostre, to może mniej 
przypraw i redakcja zaakceptuje? 
Postępów brak, są za to w kolejnej kawie, 
przejrzeniu wiadomości i decyzji – idę 
pobiegać i zaraz potem, na pustym 
dokumencie Worda palce same napiszą 
te trudne 2500 znaków. 

Wracam i wstyd w brzuchu pęcznieje 
w postaci rosnącego polnego kamienia 

– Kasia czeka, klika maili w programie 
pocztowym... „Nie bądź beksa”  – karcę 
się wewnętrznie, szybki prysznic i znów 
wysoko na moim strychu zastygam przy 
biurku. I nagle: yes, yes, yes, wszystko 
trwa niewiele ponad 60 minut ekstazy 
intelektualnej, paluchy suną po klawia-
turze, nie słyszę nawet mojego czterolet-
niego Stasia, którego zwę pieszczotliwie 

„Dziadem”, krzyczącego o bajkę, bułeczkę 
czy zabawę. Stop. Zadowolony z sie-
bie, z miną, jaką robią sobie miłośnicy 
fotografii selfie, sprawdzam. Narzędzia, 
potem licznik słów i jest wynik pana Edy-
tora Tekstu. Prawie jak z kuponem lotto, 

2500 TRUDNYCH 
ZNAKÓW
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Nie przepadamy za zimą, a mimo tego ona wkrótce 
złoży nam wizytę. Cóż, natura na zaproszenie nigdy 
nie czeka. „Zima jest piękna do pewnego stopnia… 
Celsjusza” mawiał polski poeta Tadeusz Gicgier.  
Jest jednak takie miejsce, w którym jej nadejście 
naprawdę cieszy. Gdzie dla miłośników białego 
szaleństwa słońce nigdy nie zachodzi, a zawodnicy 
sportowi budują formę przed kolejną walką o podium.

W POCIE CZOŁA  
I ZASPACH ŚNIEGU

Nazywali go „Polskim Batmanem”. Jednak Adam Małysz 
to przede wszystkim najbardziej utytułowany zawodnik 
w historii mistrzostw świata w skokach narciarskich. Mimo 
że kilka lat temu podjął decyzję o zakończeniu swojej karie-

ry skoczka, Polska nadal ma duże powody do radości. Ich źródłem 
jest niewątpliwie młody skoczek Kamil Stoch. Zarówno ci dwaj, jak 
również pozostali zawodnicy polskiej kadry na swoje wyniki ciężko 
pracowali i pracują nadal tam, gdzie mają ku temu najlepsze warunki. 
A właśnie takie zapewniają Centralne Ośrodki Sportu.

Centralny Ośrodek Sportu w Szczyrku 
jest jednym z siedmiu tego typu obiek-
tów zlokalizowanych na terenie naszego 
kraju. Jego pełna nazwa to Centralny 
Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygoto-
wań Olimpijskich. Brzmi dumnie, bo 
i powodów do dumy nie brakuje. Nie 
tylko dlatego, że właśnie w tym miejscu 
wschodziły gwiazdy polskiego sportu, 
które błyszczały mocniej niż zdobywane 
przez nie medale. Na uwagę zasługuje 
profesjonalne zaplecze oraz infrastruk-
tura, jaką może się poszczycić Centralny 
Ośrodek Sportowy w Szczyrku. 

Skrzyczne to najwyższy szczyt Beski-
dów, a co za tym idzie biały raj dla narciarzy. 
Aby zasłużyć na to miano tutejsze trasy 
muszą być długie i tak ciekawe, aby nar-
ciarz podczas zjazdu nie zasnął z nudów. 
Stoki Skrzycznego to ponad 10 kilometrów 
wyszukanych i odpowiednio przygotowa-
nych tras narciarskich Centralnego Ośrod-
ka Sportu w Szczyrku, w tym również trasa 
z homologacją FIS, dzięki której będzie 
możliwa organizacja międzynarodowych 
zawodów narciarskich kobiet i mężczyzn. 

ANNA NA Z AROWICZ

MAT. PR A SOWE
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Zjazd, slalom gigant, slalom specjalny 
oraz supergigant – już niebawem te pre-
stiżowe konkurencje rozpalą sportowe 
emocje w sercach milionów Polaków. 
Myli się ten, kto sądzi, że uzyskanie 
takiej homologacji przychodzi bez więk-
szego trudu. Aby ją otrzymać Międzyna-
rodowa Federacja Narciarska dokładnie 
sprawdziła jakość trasy, dystans dla po-
szczególnych konkurencji, przyjrzała się 
różnicom wzniesień oraz parametrom 
nachylenia stoku. Radość jest tym więk-
sza, że z trasy, obok zawodowców, mogą 
również korzystać wszyscy miłośnicy 
zabawy na śniegu. I tej zabawy nie są 
w stanie zepsuć żadne kaprysy polskiej 
zimy. Jeżeli ta poskąpiłaby śniegu 25 
armatek skutecznie zadba o to, aby nikt 
z odwiedzających trasy (również czarną 
i czerwoną) nie poczuł się rozczarowany. 
Trzy ratraki pozostające w pogotowiu 
posłużą do utrzymania wszystkich 
szlaków we właściwym stanie.

Jakby tego było mało COS-OPO 
w Szczyrku z końcem 2013 roku oddał 
do użytku nowoczesną kolejkę linową 
z czteroosobowymi gondolami i przepu-
stowością sięgającą 2400 osób na godzinę. 
Obecnie, wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom sportowców trenujących na 
trasach Skrzycznego oraz wszystkim tu-
rystom korzystającym z tras narciarskich 
Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku, 
trwa rozpoczęta w październiku budowa 
nowoczesnego wyciągu orczykowego 

„Doliny II”, którego przepustowość wy-
niesie 800 osób na godzinę. To oznacza 
trzykrotny wzrost w porównaniu do do-
tychczasowych możliwości i wpłynie na 
czas przejazdu wszystkich użytkowników 
tras narciarskich, komfort korzystania 
oraz bezpieczeństwo. 

Skrzyczne wzbudza jednak zaintere-
sowanie przez cały rok. W okresie letnim 
to miejsce odwiedza ponad 200 tys. osób, 
gdyż zbiega się tu wiele popularnych 
szlaków turystycznych. Sam Central-
ny  Ośrodek Sportu w Szczyrku, obok 
skoczni narciarskich, tras do konku-
rencji alpejskich oraz tras biegowych, 
posiada już dwie pełnowymiarowe hale 
sportowe. Pozostają one do dyspozycji 
licznie przybywających tu w celu wypra-
cowania szczytowej formy grup spor-
towych. Obecność hal jest nieoceniona 
ze względu na fakt, że umożliwiają one 
uprawianie wielu dyscyplin sportu na 
terenie jednego obiektu. Na powierzchni 
jednej hali mieszczą się trzy boiska do 
siatkówki, boisko do piłki ręcznej oraz 
koszykówki. Zadbano również o dodat-



GUST / TASTE60

kowe, nowoczesne szatnie. Obiekt został 
także przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zatem kiedy wraz 
z nadejściem zimy opadną tempera-
tury, a za nimi nasze nastroje, warto 
odwiedzić Centralny Ośrodek Sportu 
w Szczyrku. Emocje zgromadzonych  
tu gości zawsze są „na plusie”. 

   ENGLISH

HIGH JINKS IN SNOWBANKS
We are not necessarily fond of winter, 
and yet it is soon going to pay us a visit. 
Well, nature never waits for an invita-
tion letter. “Winter is beautiful to a cer-
tain degree... Celsius,” said Polish poet 
Tadeusz Gickier. But there is a place 
where the coming of winter is a true 
source of joy. Where the sun never sets 
for the lovers of winter sports, and 
sportspeople work on their form before 
the next fight for the podium.

They called him a Polish Batman. But Adam 
Małysz is first of all the most award-winning 
competitor in the history of world ski-jump-
ing championships. Even though he decided 
to end his career as a ski jumper several 
years ago, Poland still has good reasons to 
be happy. One of them is certainly the young 
ski jumper Kamil Stoch. Both the two and 
other representatives of the Polish national 
team worked or still work hard to achieve 
as much as possible in places that provide 
them with the best conditions. Central 
Sports Centres are definitely among them.

The Central Sports Centre in Szczyrk is 
one of seven similar objects located in the 
whole country. Its full name is: the Central 
Sports Centre – Olympic Preparation Cen-
tre in Szczyrk. It might be a proud sounding 
name, but the Centre has actually all rights 
to be proud, and it is not only because this 
is where Polish sports stars shining more 
brightly than the medals they won have 
risen. What is also worth attention in the 
Central Sports Centre in Szczyrk are its 
professional facilities and infrastructure.

Skrzyczne is the highest mountain of 
the Beskids and, as a result, a true paradise 
for skiers. But to deserve that title, it needs 
to offer long and interesting trails so that 
skiers are not bored to death while moving 
downhill. Skrzyczne slopes include more 
than 10 kilometres of sophisticated and well-
prepared pistes of the Central Sports Centre 
in Szczyrk, including a ski run certified by 
FIS, thanks to which the Centre will be able 
to organize international male and female 
ski competitions. Downhill, giant slalom, 
special slalom and super giant slalom  

– all those prestigious disciplines will soon 
trigger sports emotions in millions of Polish 
hearts. Whoever thinks that it is relatively 
easy to obtain such an approval is wrong. 
The International Ski Federation carefully 
checked the quality of the run, distances for 
particular disciplines, differences in altitude 
and slope inclination parameters. The sat-
isfaction is even greater thanks to the fact 
that, apart from professionals, all amateurs 
and snow lovers can use the run too. And no 
whimsicality of the Polish winter can ruin 
that fun. If the weather skimps on snow, 25 
cannons will successfully see to it that no 
guest at the run (including the black and the 
red run) feels disappointed. Three snowcats, 
which are always on alert, help to maintain 
all trails in appropriate condition.

Moreover, the Central Sports Centre in Szc-
zyrk put a modern cableway into use towards 
the end of 2013. It offers cars for four pas-
sengers and a capacity of almost 2400 persons 
per hour. In order to meet the expectations of 
sportspeople training at the trails of Skrzyc-
zne and all tourists using the ski area offered 
by the Central Sports Centre in Szczyrk, it 
started building a modern surface lift (“Doliny 

II”) with a capacity of 800 persons per hour 
in October. Not only does it mean a threefold 
increase compared with the current capacity, 
but it will also influence the duration of the 
journey for all ski trail users and improve the 
conditions and safety in the Centre.

Skrzyczne arouses interest throughout the 
whole year. In the summer time, it is visited 
by more than 200,000 people because many 
popular tourist routes meet here. As for the 
Central Sports Centre in Szczyrk itself, it 
features not only ski jumps, trails for Alpine 
events and cross-country trails but also two 
well-equipped sports hall. They are open to 
sports groups that so often come to Szczyrk 
to work on their top form. The presence of the 
halls is invaluable as they ensure that many 
sports disciplines can be practiced in one ob-
ject. One sports hall includes three volleyball 
fields, one handball field and one basketball 
field. Moreover, it features modern locker 
rooms and has been adapted to the needs of 
the disabled. So when temperatures fall and 
our moods darken with the coming of winter, 
it is worth visiting the Central Sports Centre 
in Szczyrk. The atmosphere that prevails 
here is always warm.  
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jego skłonność do ich niszczenia.  
Bo co z tego, że zdjęcia ze ślubu przegrał 
na trzy różne, skoro miesiąc później 
nie działał żaden? Niebywale ważna 
prezentacja, którą miał przedstawić 
równie ważnemu klientowi w drogim 
garniturze? Zapomnijcie. Generalnie 
wszystko, wszystko co mogło przepaść 
wraz ze skłonnością dysku do działania, 
przepadało.

Ale nastał dzień wybawienia. W końcu 
znaleźliśmy godnego przeciwnika dla 
Łukasza. Przenośny dysk twardy Sam-
sung Portable SSD T1 ma mu stawić czoła 
i wyjść ze starcia cało, a potem służyć mu 
latami. I jest naprawdę duże prawdopodo-
bieństwo, że tak się stanie. Nie wiem jak 

Każdy z nas ma takiego znajomego – w moim przypadku 
na imię mu jest Łukasz. Otóż moi drodzy, Łukasz ma 
tę niebywałą supermoc przypadkowego niszczenia 
wszelkich urządzeń elektronicznych i innych podobnych, 

zazwyczaj na dodatek w momencie, kiedy są koniecznie potrzeb-
ne. A to nowy telefon przypadkiem spadnie mu tak, że wyświetlacz 
pęknie na pół, a to jeszcze nowszy – wybrany specjalnie z super-
trwałym, zupełnie się nietłukącym wyświetlaczem – przejdzie tę 
samą drogę i też się stłucze, po czym nie można wymienić w nim 
szybki, bo przecież jest specjalna, zupełnie się nietłukąca.  
Ale dyski twarde to jeszcze inna historia.

Dyski twarde, moi drodzy, zewnętrzne i wewnętrzne, prze-
nośne i stacjonarne, SATA i SSD – dla Łukasza nie były żadnym 
wyzwaniem i padały w jego czułych objęciach jak muchy. 
W okolicach Łukasza stanowiska pracy mieściło się prawdziwe 
cmentarzysko dysków twardych. Nie muszę chyba mówić, jakie 
komplikacje w pracy i życiu prywatnym Łukasza wprowadzała 

Szanowny dysku twardy, nikt się nie dowie, jako 
smakujesz, aż się zepsujesz, czyli opowieść o Łukaszu.

DYSK DLA NISZCZYCIELA

JAKUB MILSZEWSKI

MAT. PR A SOWE
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dokładnie przebiegał proces projektowania dysku, ale podejrze-
wam, że specjalni tajni wysłannicy Samsunga śledzili poczynania 
Łukasza, notowali każdą przypadkową torturę, jaką fundował 
swoim urządzeniom, a potem głowili się, jak stworzyć dysk, 
który to wszystko wytrzyma. W końcu swoje najnowsze dziecko 
wyposażyli w gustowną, malutką, ale trwałą obudowę, która ma 
wytrzymać wszystkie wstrząsy, upadki i zalania kawą. Dodali też 
możliwość szyfrowania danych, żeby były bezpieczne, gdyby dysk 
dostał się w niepowołane ręce. Dołożyli mu nawet funkcję Dyna-
mic Thermal Guard, dzięki czemu Łukasz nie przegrzeje go tak 
łatwo, jak innych jego kolegów po fachu. Jest szybki, bo Łukasz 
się przecież często spieszy – T1 przesyła 3 giga w 8 sekund. Waży 
jakieś 30 gramów, żeby nie powodować urywania się pasków 
od toreb i plecaków. Współpracuje zarówno z Windowsami, jak 
i systemami OS, więc Łukasz nie będzie grzebał w nim próbując 
go sformatować. Serio – pomyśleli chyba o wszystkim.

Co ty na to, Łukasz? 

   ENGLISH

DRIVE FOR DESTROYERS
When everything ends up in pieces... A story about Lukas the 
Destroyer.

We all have such a friend. In my case, he’s called Lukas. The thing 
is, dear all, that Lukas has this incredible superpower: he can 
accidentally destroy all kinds of electronic and similar devices, 
and he usually does it precisely when they’re needed most. So his 
mobile sometimes falls down on the ground in such a way that 
the screen breaks in half. Then he chooses a phone with a super 
durable, unbreakable screen, but it follows the same scenario and 
is soon broken too. The pane can’t be even replaced with a new 
one because, after all, it’s special and completely unbreakable.  
But hard drives are yet another story.

Regardless of whether they’re external or internal, portable or not, 
SATA or SSD, hard drives pose no challenge to Lukas and drop like 
flies in his loving arms. There was a true hard drive cemetery near 
Lukas’s workplace. And I guess I don’t have to add what complications 
his tendency to destroy causes in his professional and private life.  
He uploaded his wedding photographs to three different drives,  
so what? A month later none of them worked. An immensely important 
presentation he was supposed to show to an equally important client 
wearing an expensive suit? Forget it. In general, each and every thing 
that could vanish together with the drive’s ability to work vanished.

But the day of salvation came. We finally found a worthy opponent 
for Lukas. The Samsung Portable SSD T1 is believed to face up to 
him, remain unharmed and serve him for years. And there’s a real 
chance that it is precisely what will happen. I don’t know exactly the 
course of its design process, but I suppose that special secret emis-
saries sent by Samsung followed Lukas, wrote down each accidental 
torture he inflicted on his devices and finally tried to figure out how 
to create a drive that would endure all that. The last thing they did 
was equip their latest child with a tasteful yet durable casing, which 
is supposed to withstand all kinds of shocks, falls and coffee spills. 
They also saw to it that all data stored on the drive is secured thanks 
to a special encryption algorithm in case it falls into the wrong 
hands. And thanks to the Dynamic Thermal Guard function, Lukas 
won’t overheat is as easily as in the case of his previous devices. It’s 
fast, too, because Lukas is always in a hurry. The drive transfers 3 
GB in 8 seconds. It weighs around 30 grams so it won’t make bag or 
backpack straps break. It cooperates with both Windows and OS so 
Lukas will never have to tamper with it in order to format the drive. 
Seriously, it seems they’ve thought about everything.

So, Lukas, what do you think? 

PRZENOŚNY DYSK TWARDY 
SAMSUNG PORTABLE SSD T1  
MA MU STAWIĆ CZOŁA I W YJŚĆ  
ZE STARCIA CAŁO, A POTEM SŁUŻYĆ 
MU LATAMI. I JEST NAPRAWDĘ 
DUŻE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, 
ŻE TAK SIĘ STANIE. NIE WIEM JAK 
DOKŁADNIE PRZEBIEGAŁ PROCES 
PROJEKTOWANIA DYSKU, ALE 
PODEJRZEWAM, ŻE SPEC JALNI 
TA JNI W YSŁANNICY SAMSUNGA 
ŚLEDZILI POCZYNANIA ŁUKASZA, 
NOTOWALI KAŻDĄ PRZYPADKOWĄ 
TORTURĘ, JAKĄ FUNDOWAŁ SWOIM 
URZĄDZENIOM, A POTEM GŁOWILI 
SIĘ, JAK STWORZYĆ DYSK, KTÓRY  
TO WSZYSTKO W YTRZYMA. 



Wszystko zaczęło się w 1913 roku. To właśnie wtedy 
przyszedł na świat legendarny włoski konstruktor 
Alfredo Vignale. W 1948 roku uruchomił własną 
firmę. U podstaw sukcesu legły wyjątkowe projekty 

oraz najwyższa jakość wykonania. Na owoce pracy warto jednak 
było poczekać. A były nimi niewątpliwie zlecenia od takich marek 
jak Ferrari, Triumph, Maserati, Cisitalia, Cunningham, Jensen czy 
DeTomaso. Wszystkie one zapukały do drzwi Alfredo. Praktycz-
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FORD MONDEO VIGNALE  
– POZWÓL NAM TO ZROBIĆ

Samochód - dla jednych wciąż pozostaje tylko środkiem 
transportu. Dla innych jest niczym zwierciadło, w którym 
odbija się osobowość. Ford Mondeo Vignale idzie o krok 
dalej  czyniąc z samochodu nowy styl życia. Bo za każdym 
wyprodukowanym egzemplarzem stoją przywileje oraz 
ludzie gotowi je dla nas realizować. To dzięki nim posi-
adanie samochodu wkroczyło w zupełnie inny wymiar.

nie nie było we Włoszech producenta 
samochodów, który nie skorzystałby z jego 
usług.  Jednak to właśnie Ford zdecydował 
się w 1973 roku na wykup marki Vignale 
pozostając jej właścicielem aż do dziś. 
Co więcej, właśnie postanowił wskrzesić 
legendę wzornictwa.

Ford Mondeo został wybrany na bycie 
pierwszym przedstawicielem linii mode-
lowej Vignale w salonach FordStore.  Wy-
bór jednostek napędowych oraz stojącej 
za nimi mocy, z pewnością zaspokoi na-
wet te najbardziej wygórowane oczekiwa-
nia. Samochód jest dostępny z silnikiem 
wysokoprężnym  TDCi o mocy 180 KM 
oraz bi-turbo 210 KM. W ofercie znajduje 
się również benzynowy silnik EcoBoost 
o mocy 203 i 240 KM. Na szczycie oferty 
stanął wariant z napędem hybrydowym 
(187 KM). Jednak niezależnie od jednost-
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ki, która znajdzie się pod maską, każdy 
egzemplarz jest prawdziwym zjawiskiem. 
System aktywnej redukcji hałasu w po-
łączeniu z laminowanymi szybami za-
pewni ciszę tak perfekcyjną, że podczas 
podróży można będzie jedynie usłyszeć 
bicie własnego serca. To dla zmysłów. 
Ucztą dla oka jest jakość wykonania 
wszystkich  detali kabiny pasażerskiej 
oraz dbałość o każdy szczegół przy-
wołująca ducha Vignale. Ręcznie szyte 
fotele z pikowanej skóry Lux Charcoal 
Black oraz Lux Cashmere podkreślają 
fundamenty, na których wybitny włoski 
projektant wyniósł swoją efekty swojej 
pracy do poziomu sztuki. 10-punktowa 
regulacja oraz pamięć ustawień  na nowo 
zdefiniują pojęcie komfortu w podróżo-
waniu samochodem. Erika Tsubaki, która 
nadzoruje proces projektowania, mówi: 
„Klienci oczekują, że wypracujemy nowe 
podejście do projektowania. Takie, które 
wyróżniłoby nas na tle innych marek”. 
Obok chromowanych dodatków oraz luk-
susowych dywaników i logotypu Vignale  
zwieńczeniem eleganckiego efektu są 18- 
lub 19-calowe felgi z lekkich stopów. 

Wsparciem posłużą zaawansowane  
rozwiązania technologiczne.  Zamon-
towany w pojeździe system Ford SYNC2 
jest obsługiwany za pomocą głosu. A to 
oznacza, że wystarczy zakomunikować cel, 
którego szukamy aby nawigacja wskazała 
nam drogę. Zakup samochodu to jednak 
początek wspólnej drogi, w jaką udajemy się 
wraz  z nabyciem Forda Mondeo Vignale. 
Bo w dniu jego odebrania otrzymujemy coś 
więcej, niż piękny i starannie wykonany 
samochód. Otrzymujemy możliwość korzy-
stania z przywilejów zarezerwowanych tyl-

ko i wyłącznie dla posiadaczy tego modelu. 
Z czym się one wiążą? Z oszczędzaniem 
naszego czasu, którego w codziennym 
natłoku obowiązków mamy stanowczo za 
mało. Jednym z nich są bezpłatne wizyty 
na myjni przez cały okres użytkowania sa-
mochodu. Pozwolą one na  utrzymanie sa-
mochodu w czystości. A przynajmniej takim 
z pewnością chciałby go widzieć Alfredo 
Vignale. Rozwiązaniu uległy również wszel-
kie kwestie związane z dostawą i odbiorem 
w sytuacji, kiedy konieczną okaże się 
wizyta w serwisie. Im mniej mamy czasu, 
tym bardziej go cenimy. Od teraz zarzą-
dzanie nim stanie się znacznie łatwiejsze 
ponieważ wykfalifikowana kadra odbierze 
od nas samochód oraz przyprowadzi pod 
wskazany adres. Doradcy usługi Vignale 
OnCall (dostępnej pod numerem telefonu 
(61) 831 99 72) pozostają do dyspozycji 7 
dni w tygodniu przez całą dobę aby w razie 
potrzeby zorganizować również pomoc 
drogową, umówić na wizytę w FordStore, 

zająć się rezerwacją przeglądu w serwisie 
oraz posłużyć wsparciem w rozwiązaniu 
każdego innego problemu z samochodem. 
W przypadku podjęcia decyzji o zakupie nic  
nie stoi na przeszkodzie, aby osobiście udać 
się do salonu i celebrować moment wyboru 
swojego Forda Mondeo Vignale a na-
stępnie jego odbioru. W Polsce jest sześć 
reprezentacyjnych salonów które zadbają 
o klientów Vignale: Auto Boss w Chorzowie, 
Euro Car w Gdyni, PGD Partner w Krakowie, 
Auto Brzezińska w Łodzi, BCH Chwaliński 
w Opolu oraz Bemo Motors w Warszawie. 
Ale nie musisz tego robić. Zostanie on 
dostarczony pod dom lub miejsce pracy. 
Decydując się zatem na wspólną przygo-
dę z Vignale otrzymujesz coś więcej, niż 
tylko samochód. To uczucie, że wybierasz 
spersonalizowane usługi ściśle dobrane 
pod kątem Twoich potrzeb. Że czas ucieka. 
Ale dla innych, nie dla Ciebie.

Więcej informacji na stronie:
www.vignale.ford.pl 



projects and top-quality workmanship. 
We did not have to wait long for the fruit 
of his labour, which undoubtedly included 
orders from such companies as Ferrari, 
Triumph, Maserati, Cisitalia, Cunningham, 
Jensen and DeTomaso. The all knocked on 
Alfredo’s door. There was practically no 
car manufacturer in Italy that would not 
use his services. But it is Ford that actually 
bought the Vignale make in 1973, and it 
has remained its owner to this day. What 
is more, he has just decided to revive the 
legend of design.

The Ford Mondeo has been chosen as 
the first representative of the new Vignale 
line in FordStores. The choice of drive units 
and the power that goes with them will 
surely satisfy even the highest expecta-
tions. The car is available with a 180 h.p. 
TDCi and a 210 h.p. bi-turbo diesel engine, 
or an EcoBoost petrol engine of 203 and 
240 h.p. On the top of the offer stands the 
version with a hybrid powertrain (187 h.p.). 
But regardless of the unit found under the 
bonnet, each car is a true phenomenon. 
The Active Noise Control technology 
combined with laminated glass provide so 
perfect silence that the only thing you will 
hear while driving will be the beating of 
your heart. Something for your senses.  
The quality of all, even the tiniest elements 
in the passenger cabin and attention to de-
tail that resembles the spirit of the old Vig-
nale will be a feast to the eyes. Hand-sewn 
seats made of Lux Charcoal Black and 
Lux Cashmere quilted leather highlight the 
foundation on which the outstanding Ital-
ian designer based his work and changed 
it into great art. 10-way adjustment and 
the memory seat function will define the 
concept of comfort in car driving anew. 
Erika Tsubaki, who supervises the design 
process, says: “Our customers expect that 
we develop a new approach to design. One 
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FORD MONDEO VIGNALE  
– LET US TAKE CARE OF IT
For some people cars are still only 
a means of transport. Others think 
that they are mirrors to their owners’ 
personality. The Ford Mondeo Vignale 
goes one step further and makes cars 
a new lifestyle. Because there are 
privileges and people willing to realize 
them for us behind each produced 
vehicle. It is thanks to them that own-
ing a car has taken on a completely 
different dimension.

It all began in 1913. This is when the leg-
endary Italian constructor Alfredo Vignale 
was born. He started his own company 
in 1948. Its success was based on unique 

that would make us stand out against other 
brands.” Apart from chrome details, luxury 
mats and the Vignale logo, the elegant 
effect is complemented by 18- or 19-inch 
wheels made of light alloys.

Drivers can count on advanced 
technological solutions. The Ford SYNC2 
system installed in the car is oper-
ated with the use of voice commands, 
which means that saying the name of 
your destination out loud is enough for 
the navigation to show you the way. But 
buying a car is only the beginning of the 
path you enter after purchasing your own 
Ford Mondeo Vignale. On the day you 
collect the car, you receive something 
more than a beautiful and carefully 
manufactured vehicle. What you also get 
is a possibility of exercising privileges 
offered to the owners of those models 
only. Why are they so beneficial? Be-
cause they help you save your precious 
time, which we are all always short of in 
our everyday pressure of business. One 
of the privileges allows you to enjoy free 
car washes throughout the ownership of 
your car. They will ensure your vehicle 
stays clean and beautiful all the time. 
Alfredo Vignale would surely want to see 
it that way. Problems with delivering and 
collecting your car for maintenance have 
also been solved. The less time you have, 
the more you appreciate it. From now on 
time management will be much easier 
because a qualified team will collect the 
car from you and return it to the desig-
nated address. Vignale OneCall advisors 
(phone no. (61) 831 99 72) are available 
24/7 in order to organise road assistance 
if needed, arrange a FordStore visit or 
your service bookings and help you re-
solve any other problem with the car you 
might encounter. When you decide to buy 
your own Ford Mondeo Vignale, nothing 
stands in the way of personally visit-
ing the showroom and celebrating the 
moment you first choose and then collect 
your car. There are six representative 
stores in Poland that will take care of 
Vignale customers: Auto Boss in Chor-
zów, Euro Car in Gdynia, PGD Partner in 
Cracow, Auto Brzezińska w Łódź, BCH 
Chwaliński in Opole and Bemo Motors 
in Warsaw. But you do not actually have 
to visit them. The car can be delivered 
directly to your house or workplace. So 
when you decide on an adventure with 
the Vignale, you will receive much more 
than just a car. You will get the feeling 
that you are provided with personalized 
services carefully adapted to suit your 
needs. And that time flies. But it flies for 
others, not you.

For more information see:
www.vignale.ford.pl 





THE BEST OF 2015

Największy polski żart roku – Magda-
lena Ogórek na prezydenta – nie wiem kto 
to wymyślił, jaki był plan, ale jeśli miało 
to pomóc kobietom w polskiej polityce 
to wyszło odwrotnie. Głową państwa 
w trudnych czasach nie może być kobieta 
o wyglądzie i głosie anioła, paradująca 
w halce na pokazach mody. Wyborcy 
pokazali najpierw żółtą kartkę, później 
czerwoną, a ja dodam słowa jednego 
z działaczy SLD, który powiedział, że 
nawet afera Rywina nie pogrążyła SLD 
tak jak kandydatura Magdaleny Ogórek 
na prezydenta.

Największy polski przekręt – tę katego-
rie odpuszczę bo mogłabym popłynąć, ale 
ciekawią mnie wasze typy. 
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THE BEST OF 2015

I was asked to sum up the passing year. 
I was refraining from that for a long time 
because I don’t like best-everything rank-
ings at all, just like I don’t like New Year’s 
Eve and compulsory parties.

And it doesn’t matter whether it’s a hit 
or shit of the year to me. And yet they say 
the end of the year demands something 
like that, so why not have some fun? I’ve 
chosen the categories myself hoping that 
you would create and share your own 
rankings after reading mine.

The best Polish film – I’m not ashamed 
to admit that Ida is the only Polish film 
I’ve seen this year. I don’t like theatre in 
the cinema so I don’t watch Polish films. 
I know it’s changing, but those changes 
occur too slowly for me. Ida didn’t bring 
me to my knees, but I give it the first place 
because of the Oscar and the fact that 
it has disenchanted Polish history and 
openly admitted that Jews lived in Poland 
and Poland wasn’t favourable to them.

The most important Polish event – the 
elections, undoubtedly. We have a new 
president and a new government, but too 
look at the flourish of the event, the swear-
ing-in ceremony of President Andrzej Duda 
is certainly the winner. I would even go 
a step further and call it coronation.

The best-dressed Polish woman – forgive 
me my work-related obsession, but women 
involved in politics are the first ones that 
come to my mind. Some of you might be 
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Poproszono mnie bym zrobiła 
podsumowanie roku. Długo się 
przed tym wzbraniałam – tak jak 
nie lubię Sylwestra i przymuso-

wej zabawy, tak też nie lubię rankingów 
wszystkiego naj.

Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia 
czy jest to hit roku, shit roku, czy kit roku, 
ale ponieważ koniec roku podobno do tego 
zobowiązuje, dlaczego się nie pobawić. 
Kategorie ustaliłam sama, licząc że po 
przeczytaniu stworzycie swój ranking 
i nim się podzielicie.

Najlepszy polski film – nie jest mi wstyd 
się przyznać, że jedyny polski film, który 
w tym roku widziałam, to „Ida”. Nie lubię 
teatru w kinie, dlatego polskiego kina nie 
oglądam. Wiem, że to się zmienia, ale jak 
dla mnie zbyt wolno. „Ida” nie powaliła mnie, 
ale przyznaję pierwsze miejsce za Oscara, 
odczarowanie polskiej historii i głośne 
przyznanie się, że żydzi mieszkali w Polsce, 
a Polska nie była dla nich zbyt łaskawa.

Najważniejsze polskie wydarzenie – 
niewątpliwie wybory. Mamy nowego 
prezydenta i nowy rząd, ale patrząc na 
rozmach wydarzenia to zdecydowanie 
wygrywa ceremonia zaprzysiężenia An-
drzeja Dudy. Poszłabym nawet o krok dalej 
i nazwałabym to koronacją.

Najlepiej ubrana polska kobieta – musicie 
mi wybaczyć zboczenie zawodowe, ale od 
razu przychodzą mi na myśl panie związane 
z polityką. Ku zaskoczeniu nie postawię 
na Magdalenę Ogórek i jej białe sukienki 
symbolizujące rzekomo kolor władzy, a na 
Pierwszą Damę. Proszę nie doszukiwać się 
sympatii politycznych. O Agacie Dudzie 
pisano już wiele, że ma styl podobny do Clair 
Underwood, że jest jak Hilary Clinton – niby 
jest a jakby jej nie było, niby zdystansowana, 
a jednak nie, niby za mężem ale nie w cieniu. 
Jedno jest pewne – Pierwsza Dama wyróżnia 
się do tego stopnia, że czasem zastanawiam 
się czy jest żoną męża, czy to Andrzej Duda 
jest mężem swojej żony.

Najgłośniejsze polskie rozstanie roku 
– dla mnie sprawa oczywista. Kazimierz 

i Izabel Marcinkiewicz. Pamiętam jak kilka 
lat temu przyłapani okiem czujnej kamery 
nieskrępowanie okazywali sobie uczucia. 
Ojciec dzieci, były premier zrzucił maskę 
twardziela i na fali luzu dał się ponieść 
emocjom. Niestety tak jak bardzo targały 
nimi namiętności, tak bardzo szybko ich 
związek się rozpadł.

surprised, but I didn’t choose Magdalena 
Ogórek and her white dresses said to sym-
bolize the colour of power. I chose the First 
Lady. Please do not read political sympa-
thies into that. Much has already been writ-
ten about Agata Duda, for example that she 
has a similar style to Claire Underwood, that 
she’s like Hilary Clinton: seemingly present 
but as if absent, seemingly in the distance 
but not necessarily, seemingly behind her 
husband but not in the shadow. One thing is 
certain: the First Lady stands out so much 
that I sometimes wonder whether she is 
the wife of her husband or whether Andrzej 
Duda is the husband of his wife.

The most famous Polish break-up of the 
year – an obvious thing for me. Kazimierz 
and Isabel Marcinkiewicz. I remember 
when several years ago vigilant cameras 
caught them showing their feelings to one 
another in a rather uninhibited manner. 
The father and former prime minister 
stopped playing the tough guy and got car-
ried away by his emotions. Unfortunately, 
they were as much torn by passion as 
quickly their relationship ended.

The biggest Polish joke of the year  
– Magdalena Ogórek running for president. 
I don’t know who came up with this idea and 
what was the plan, but if it was supposed to 
help Polish women in politics, it’s produced 
a completely opposite effect. The State in 
difficult times can’t be led by a woman look-
ing and sounding like an angel, parading 
around in a petticoat on fashion shows. Elec-
tors first showed a yellow card, then a red 
one, and to this I will add words uttered by 
an SLD (Democratic Left Alliance) activist 
who said that even the Rywin-gate didn’t 
incriminate SLD as much as Magdalena 
Ogórek’s candidacy for president.

The biggest Polish fiddle – I’ll leave this 
category out because I could write too 
much, but I’m curious about your bets. 
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Aleksander Dumas mawiał, że „życie jest wspaniałe, 
należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary”. 
Francuski pisarz żyjący w XIX wieku wypowiadając te 
słowa z pewnością miał na myśli zupełnie coś innego niż 
nowoczesne szkła czy markowe oprawy. Czym zaskoczyłby 
go rynek optyczny, gdyby dożył naszych czasów?

PATRZEĆ SZERZEJ

odznaczają się wszystkie zamówione w jej 
firmie okulary. Ale to tylko jedna z cech, 
którą mogą poszczycić się salony Optyk 
Kierszniowski, bo za każdym z członków 
rodziny stoi doświadczenie oraz wiedza. – 
Moi bracia jeszcze 10 lat temu byli jednymi 
z pierwszych optometrystów w Polsce 
– podkreśla pani Katarzyna, która sama 
również zdobyła wykształcenie w tym 
kierunku. To właśnie wiedza oraz umie-
jętności są podstawą, aby móc zbudować 
profesjonalny salon optyczny. Taki, w któ-
rym każdy otrzyma fachową pomoc. Pani 
Katarzyna i każdy, kto obsługuje klientów 
w salonie Optyk Kierszniowski, dokłada 
wszelkich starań, aby każdy z klientów 
był zadowolony z wykonanych okularów. 

Zdarza się, że trafiają tutaj klienci, 
którzy z powodu braku fachowej obsługi 
w innym salonie korzystali z niewłaściwie 
dobranych lub wykonanych okularów. 
Dzięki staraniom całego zespołu każdy 
z klientów otrzymuje produkt odpowiednio 
dobrany do potrzeb i komfortowy, w każ-
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C
zęsto słyszymy, że z rodziną ładnie wychodzi się 
jedynie na zdjęciu. Wszyscy ci, którzy byli innego zda-
nia i zdecydowali się na podważenie tej złotej myśli, 
zbudowali rodzinne przedsiębiorstwa. Jednym z nich 
jest Optyk Kierszniowski. A wszystko zaczęło się od 

malutkiej pracowni założonej w 1985 roku. Dziś ta rodzinna firma 
posiada już pięć salonów. Cztery z nich położone są na terenie 
Zielonej Góry, piąty w Gubinie. Nad wszystkimi trzyma pieczę pani 
Katarzyna, współwłaściciel firmy. W końcu odległość, jaka dzieli 
oba te miasta, nie powinna stanowić przeszkody w prowadzeniu 
wszystkich punktów na jednakowo wysokim poziomie. 

Według pani Katarzyny duża liczba niemieckich klientów 
stawia na polską precyzję oraz staranność wykonania, jaką 

ANNA NA Z AROWICZ
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dym tego słowa znaczeniu. – Do naszych 
zakładów zgłaszają się zarówno młodzi, 
jak również ci nieco starsi. Ale niezależnie 
od wieku każdy, oprócz pomocy, w ofercie 
firmy znajdzie coś dla siebie. Wachlarz ce-
nowy jest naprawdę spory. Dojrzałe panie 
często stawiają na eleganckie i bardziej 
stonowane wzory, jakie oferują Gucci oraz 
Fendi. Jest również spore grono klientów, 
którzy nie boją się bardziej odważnych 
decyzji, jakimi są oprawki z oferty Valen-
tino. Ogromnym powodzeniem cieszą się 
wszystkie propozycje od Tommy Hilfiger 
oraz Carrera – opowiada pani Katarzyna.

Mimo bogactwa, jakie oferuje rynek, 
bywają też osoby z potrzebami, których 
zaspokojenie bywa wyjątkowo trudne. 
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dzieci. Mają najmniejszy wybór, a problemy 
z widzeniem dotykają ich coraz częściej. – 
Dzieci są traktowane trochę po maco-
szemu, mimo że stanowią coraz większą 
grupę klientów odwiedzających salony 
optyczne – twierdzi pani Katarzyna. Dla-
tego w 2014 roku rodzina podjęła decyzję 
o modernizacji jednego z punktów poło-
żonych w Zielnej Górze, przekształcając 
go w salon optyczny z kompleksową ofertą 
skierowaną tylko do najmłodszej klienteli. 
Ten fakt ma też podkreślać specjalna 
nazwa: Optyk Kierszniowski Junior. Tutaj 
króluje kolekcja Hello Kitty, obiekt pożą-
dania każdej małej damy. Oprawki z tej 
linii sprzedają się niczym ciepłe bułeczki, 

DZIĘKI STARANIOM CA-
ŁEGO ZESPOŁU KAŻDY 
Z KLIENTÓW OTRZYMUJE 
PRODUKT ODPOWIEDNIO 
DOBRANY DO POTRZEB 
I KOMFORTOW Y, W KAŻ-
DYM TEGO SŁOWA ZNA-
CZENIU. – DO NASZYCH 
ZAKŁ ADÓW ZGŁ ASZA JĄ 
SIĘ ZARÓWNO MŁODZI, 
JAK RÓWNIEŻ CI NIECO 
STARSI. ALE NIEZALEŻ-
NIE OD WIEKU KAŻ-
DY, OPRÓCZ POMOCY, 
W OFERCIE FIRMY ZNA J-
DZIE COŚ DL A SIEBIE.

Firma jest godna zaufania, czego 
najlepszym świadectwem są długoletnie 
relacje z odwiedzającymi salony. Rekor-
dzistami są klienci, którzy korzystają 
z usług rodzinnego biznesu nawet od  
30 lat. To stanowi dowód, że mimo upły-
wu czasu firma ciągle przykłada ogrom-
ną wagę do jakości wykonywanych 
usług. Na pytanie, gdzie leży największa 
wartość salonów, pani Katarzyna bez 
wahania odpowiada: w wiedzy oraz 
kompleksowej obsłudze. To właśnie dla-
tego w salonach można  wykonać pełen 
zakres badań optometrycznych, badania 
okulistyczne oraz badania dna oka. 
Jako jedna z dwóch firm w tym regionie 
Optyk Kierszniowski zajmuje się również 
doborem pomocy optycznych dla osób 
słabowidzących, bo jak powiedział Hen-
ry Ford „Patrząc zawsze przed siebie, 
myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, 
osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma 
rzeczy niemożliwych”. 

chociaż z zainteresowaniem spotykają się 
również sportowe modele, przeznaczone 
dla dzieci np. grających w piłkę nożną.  
Jak się okazuje, mali nabywcy potra-
fią mieć bardzo duże potrzeby. Nieco 
bardziej problematycznym staje się dobór 
szkieł i oprawek dla niemowląt, ale takie 
przypadki zdarzają się rzadziej. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że każde dziecko, bez 
względu na wiek może liczyć na pomoc 
oraz fachową poradę w salonie państwa 
Kierszniowskich.



which characterize all glasses ordered 
from the company. But it is just one of 
many things Optyk Kierszniowski can 
boast because there is experience and 
knowledge behind every family member. 
“10 years ago, my brothers were one  
of the first optometrists in Poland,” says 
Katarzyna, who has received education 
in the field too. Knowledge and skills are 
the necessary basis if one plans to open 
a professional optical salon that offers 
specialist services. Katarzyna and eve-
ryone else serving customers at Optyk 
Kierszniowski stores spare no effort to 
make all visitors satisfied with glasses 
they receive.

It sometimes happens that the stores 
are visited by customers who used incor-
rectly selected or poorly made eyeglass-
es due to lack of professional services in 
other stores. Thanks to the whole team, 
each customer receives a product that 
is specially adapted to their needs and 
comfortable in every sense of the word. 
“Both young and a bit older clients visit 
our stores. But regardless of their age, 
everyone will be satisfied with our help 
and the whole offer of our company. 
There is a really wide price range. Mature 
ladies often choose elegant and more 

neutral designs offered by Gucci and 
Fendi. There is also quite a large group  
of customers who are not afraid  
of bolder decisions, for instance frames 
offered by Valentino. All models pro-
duced by Tommy Hilfiger and Carrera 
are very popular too,” says Katarzyna.

Despite the abundance of products 
on the market, there are also custom-
ers with needs that are very difficult 
to satisfy. As regards opticians, it is 
usually true about children. They have 
a more limited choice of eyewear and 
are more and more often faced with 
vision defects. “Children are a bit ne-
glected, even though they comprise an 
increasing group of customers visiting 
the opticians,” claims Katarzyna. This 
is why the family decided to modernize 
one of its points in Zielona Góra in 2014 
and turn it into an optical salon with 
a comprehensive offer dedicated solely 
to the youngest clientele. The change is 
also visible in its special name: Optyk 
Kierszniowski Junior. It is reigned by 
the Hello Kitty collection, an object of 
desire of each young lady. Frames from 
that line sell like hot cakes, but sports 
models addressed to children who, for 
instance, play football enjoy popularity 
as well. As it turns out, small customers 
are capable of having quite big needs. 
The choice of glasses and frames is 
more problematic when it comes to ba-
bies, but such cases are less frequent.  
It does not change the fact that each 
child, irrespective of their age, can 
count on help and expert advice in the 
store run by the Kierszniowski family.

It is a trustworthy company, which is 
best proven by long-term relationships  
it maintains with those who visit its 
stores. Some of them have been using 
services offered by the family business 
for 30 years already. It shows that despite 
the passing of time, the company still at-
taches great importance to quality. When 
asked what is the greatest value  
of their stores, Katarzyna responds 
without hesitation: “It is knowledge and 
comprehensive services”. This is also 
why one can undergo a full range  
of optometric, ophthalmologic and fun-
dus examinations in the stores. Moreo-
ver, Optyk Kierszniowski is one of two 
companies in the region that helps par-
tially sighted people choose ideal optical 
equipment because, as Henry Ford said, 
“looking always ahead, thinking always 
of trying to do more, brings a state  
of mind in which nothing is impossible.” 
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LOOKING AHEAD
Alexandre Dumas used to say that 
“life is beautiful, you just have to see 
it through the right glasses.” When he 
was uttering those words, the 19th-
century French writer certainly meant 
something else than modern glasses 
or brand-name frames. What would 
the optic market surprise him with  
if he had lived to see our times?

We sometimes hear that one’s family is 
good only for nice photographs. All those 
that had a different opinion and decided 
to undermine that claim started family 
enterprises. Optyk Kierszniowski is one 
of them. Everything began with a small 
workshop opened in 1985. Today, the 
family company has already five stores. 
Four of them are located in Zielona Góra, 
and the fifth one is in Gubin. Every-
thing is under the control of Katarzyna, 
a co-owner of the company. After all, the 
distance between those two cities should 
not constitute an impediment to running 
all stores at an equally high level.

According to Katarzyna, a large num-
ber of German customers count on Polish 
precision and meticulous workmanship, 





Są sekrety, których nie umiemy wydrzeć naturze 
po dziś dzień. Są i takie, które rozumiemy.  
W każdym razie niektórzy je rozumieją.

EWA SERECZYŃSKA 
WIECZNOŚĆ ZAKLĘTA  
W KRYSZTALE

CZ Y TO PR AWDA, ŻE SEKRET 
KRYSZ TAŁU ZNA T YLKO KILK A OSÓB?

Ewa Sereczyńska, Dyrektor Zarządzająca 
SWAROVSKI Poland: Tak. To rodzinny sekret, 
który jest pilnie strzeżony. Zna go kilka 
osób na świecie. Zresztą to nie jedyny se-
kret. Drugim jest uzyskiwanie kolorów. Na 
przykład czerwony jest niebywale trudny. 
Dlatego tak rzadko w naszych kolekcjach 
pojawia się rubinowa czerwień. Nad figurką 
z elementami czerwonego kryształu w in-
stytucie pracowano dwa lata!

PR AWDZIWE DIAMENT Y SĄ Z APEWNE 
BARDZO DROGIE?

Dokładnie tak – drogie i dlatego nieomal 
nieosiągalne. A Daniel Swarovski pragnął 
dać „diamenty” zwykłym ludziom. Szlifo-
wał kryształy tak, aby światło załamywa-
ło się w nich dokładnie tak, jak w brylan-
tach. Kryształ nie jest jednak tak trwały. 
Może się, zwyczajnie potłuc – ale światło 
odbija tak samo. To efekt cięcia i szlifu. 
Kryształ nie żyje bez światła. Kiedyś po-
wiesiłam w oknie ornament ze śnieżynką 
i kiedy przez ten kryształ przebijało 
słońce, w całym domu obserwowaliśmy 
jedna wielką grę świateł. Sama radość. 
W naszej firmie mówimy, że każdego dnia 
przynosimy ludziom radość.

B
ył 1895 rok, Europa podzielona pomiędzy mocar-
stwa szykowała się do zapowiadanego na przełom 
wieków końca świata. Francja żyła sprawą Dreyfu-
sa, Rosja premierą „Jeziora Łabędziego”, w USA wy-
naleziono siatkówkę, Lenin założył tajny związek 

walki o wolność ludu pracującego, a Bolesław Prus napisał 
„Faraona”. Roentgen opatentował swój aparat do prześwietleń, 
Alberini opatentował kinematograf, ale szanowany karko-
noski szlifierz kryształów wiedział, że patent nie wystarczy, 
żeby ocalić to, co odkrył. Spakował wszystko co miał, całą 
rodzinę i powędrował na południe, do Tyrolu. Tam, w odległej 
od świata dolinie, znalazł dom w miejscowości Wattens blisko 
Innsbrucku. I tam zmontował swoją maszynę do szlifowania 
kryształów. Mógł ich mieć tyle, ile zapragnął i mógł je szlifo-
wać w tak samo skomplikowany wzór jak diamenty. Nazywał 
się Daniel. Daniel Swarovski.
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75ABY S WAROVSKI STAŁ SIĘ IMPERIUM 
BIZNESOW YM TRZEBA BYŁO, MIMO 
WSZ YSTKO, PR AC Y POKOLEŃ. 
A W YDAWAŁOBY SIĘ, ŻE W Ś WIECIE 
MODY WSZ YSTKO DZIE JE SIĘ OD R A ZU.

Daniel zatrudnił ludzi z miejscowości, 
w której zamieszkał. Całe lata pracował nad 
perfekcją szlifu kryształów, projektował je 
i sprzedawał. Kryształy wykorzystywane 
były m.in. do produkcji żyrandoli. Wśród 
kolekcjonerów dużym uznaniem cieszyły 
się figurki. Jeden z pracowników zupełnie 
przez przypadek, bawiąc się kryształami 
stworzył filigranową myszkę, która urzekła 
wszystkich w firmie. Od tego rozpoczęła się 
historia naszych figurek. Z projektantami 
mody firma chciała pracować od samego 
początku. Do dziś Nadia Swarovski, która 
zasiada w zarządzie, opowiada, jak jej pra-
dziadek spotykał się z Dior i Chanel.bWtedy 
marka weszła do wielkiego świata mody. 
Ale czas na biżuterię przyszedł dopiero 
w latach 80-tych.

NIKT NA TO NIE WPADŁ PRZEZ 100 L AT?

Być może ktoś wpadł, ale nie był gotowy, 
aby to rozpocząć, trudno mi powiedzieć 
dlaczego. Może była moda na wyrafino-
waną biżuterię z diamentów, brylantów 
itd? Ale dla nas był to krok milowy. Otwo-
rzono jeden butik, później drugi i firma 
zaczęła się rozrastać. Kiedyś naszą głów-
ną działalnością była produkcja figurek, 
dzisiaj 90 procent to biżuteria w obszarze 
produktów gotowych.

Z WŁ A SZCZ A TA HOLLY WOODZK A.

Tiara, którą miała na sobie Audrey 
Hepburn w „Śniadaniu u Tiffany’ego” była 
wykonana właśnie przez nas, z naszych 
kryształów. Królowa Wiktoria także 
miała kryształową koronę Swarovskiego. 
Przezroczystą suknię wysadzaną naszymi 
kryształami nosiła Rihanna, a w filmie 

„Kopciuszek” Disneya suknia i buty na bal 

także były wykonane z naszych kryszta-
łów. Ale z drugiej strony wytwarzamy od-
blaskowe światełka, które nocą pozwalają 
nam być bezpiecznym na drogach. Kiedy 
przychodziłam do firmy nawet nie wie-
działam, że czymś takim się zajmujemy.

KIERUJE PANI ODDZIAŁEM FIRMY 
ROZPOZNAWALNE J W C AŁYM Ś WIECIE. 
O CZ YM MARZ YŁ A PANI, KIEDY BYŁ A 
MAŁ Ą DZIEWCZ YNK Ą?

Wychowałam się w Pabianicach, które do 
dziś kocham, tu jest cała moja rodzina, 
jednak zawsze ciągnęło mnie do wielkiego 
świata. Na studia w 1996 szłam z myślą, że 
będę pracować dla zagranicznej korporacji. 
Firma Jackpot&Cottonfield miała siedzibę 
w Łodzi, od razu wiedziałam, że muszę tam 
pracować. Uparłam się i się udało.

SK ĄD TAKIE MARZENIE?

Pamiętałam czasy PRL, tę szarość i niedo-
statek. Tymczasem w ich salonie w Łodzi 
na ul. Piotrkowskiej były wszystkie kolory 
tęczy. Marzyłam, żeby też obracać się 
w tej zagranicznej kulturze, ciągnęło 
mnie bardzo do świata mody. Chciałam 
się od nich uczyć.

RUNĄŁ MUR, KTÓRY PO JEDNE J STRONIE 
BYŁ SZARY, A PO DRUGIE J KOLOROW Y, 
WIĘC WSZYSCY CHCIELIŚMY TROCHĘ 
T YCH BARW ZŁ APAĆ.

Dokładnie. Bardzo pilnie uczyłam się 
angielskiego, języki były moją pasją, co 
przydało się oczywiście w mojej pracy. 
Dostałam się na studia zaoczne – marke-
ting i zarządzanie, dojeżdżałam z Łodzi 
do Nowego Sącza, jednocześnie pracując 
w Jackpot&Cottonfield. Uparłam się, że 
dostanę tam pracę, aplikowałam na pozycję 
asystentki. Powiedziano mi, że w tej chwili 
nie ma wakatów, ale zostawią sobie moje CV. 
Po roku zadzwonili i pojawiła się szansa. Fa-
scynowało mnie to, że moja szefowa miała 

GUST / TASTE 

PAMIĘTAŁ AM CZ A SY PRL, 
TĘ SZ AROŚĆ I NIEDOSTA-
TEK. T YMCZ A SEM W ICH 
SALONIE W ŁODZI NA UL. 
PIOTRKOWSKIE J BYŁY 
WSZ YSTKIE KOLORY TĘ-
CZ Y. MARZ YŁ AM, ŻEBY TEŻ 
OBR AC AĆ SIĘ W TE J Z AGR A-
NICZNE J KULTURZE, CIĄ-
GNĘŁO MNIE BARDZO DO 
ŚWIATA MODY. CHCIAŁ AM 
SIĘ OD NICH UCZ YĆ.

zawsze w kieszeni szminkę Diora, na którą 
wówczas nie było mnie stać. Na jej biurku 
stały zawsze drogie perfumy. Też tak chcia-
łam. Studiowałam marketing i zarządzanie 
i kiedy otwierano rynek czeski i węgierski 
zostałam tam wysłana. Organizowałam 
działalność firmy w tych krajach, tam też 
mieszkałam 4 lata, nauczyłam się cze-
skiego i podstaw węgierskiego. Wróciłam 
do Polski w 2003 roku i w kolejnej firmie 

– Marks&Spencer – otwierałam sklepy na 
Litwie, Łotwie oraz w Polsce. W 2008 roku 
urodziłam synka i rozpoczęłam pracę 
w Swarovskim. W moim życiu zawodo-
wym i prywatnym był to przełomowy 
rok. Podobało mi się, że zaczynam sama 
i otwieram pierwsze biuro firmy w Polsce.

DL ACZEGO CHCIAŁ A PANI WRÓCIĆ?

Polska to mój rodzinny kraj, tu chciałam 
założyć rodzinę i osiąść na stałe. Kiedy 
przejęłam firmę w 2008 roku w kraju było 
6 butików, teraz jest ich 25 – w najlepszych 
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trudny czas. Niełatwe sytuacje niesamowicie 
mnie wzmacniają i przygotowują na kolejne. 
Na przykład pierwszy pokazy nowej kolekcji 
prowadziłam z Małgosią Kożuchowską. To 
było dopiero wyzwanie – taka gwiazda! 
Ale odkryłam jakie to fajne. Do dziś bardzo 
się lubimy i widujemy w prywatnym czasie. 
To wspaniała, ciepła osoba! Dzięki pracy 
w Swarovskim poznałam świetnych, warto-
ściowych ludzi, z którymi przyjaźnię się do 
dziś, jak na przykład z Agnieszką Cegielską, 
która zawsze powtarza, że kryształy przy-
noszą szczęście.

JEST PANI WIĘC SZCZĘŚLIWĄ KOBIETĄ.

Mam świetną pracę, znakomity zespół ludzi, 
z którymi pracuję i udane życie prywatne. 
Tak, jestem szczęśliwą kobietą. 

   ENGLISH

EWA SERECZYŃSKA AND  
THE ETERNITY ENCLOSED  
IN ENCHANTED CRYSTALS
There are some secrets that still remain the 
mystery of nature, and there are those that 
we understand; or at least some people do.

It was 1895, and Europe, divided between 
superpowers, was preparing for the end 
of the world that had been foretold to 
happen at the turn of the centuries. The 
French were following the Dreyfus affair 
with bated breath, Russians were looking 
forward to The Swan Lake opening night, 
Americans invented volleyball, Lenin 
established a secret union fighting for 
the freedom of the working people, and 
Bolesław Prus wrote Pharaoh. Roentgen 
patented his X-ray machine, and Alberini 
patented the cinematograph, but a well-
respected crystal cutter from Karkonosze 
Mountains knew that a patent would not 
suffice to save his own discovery. He 
packed all his belongings, and together 
with his family he embarked on a journey 
south – to Tyrol. There, in a remote valley, 
he found his new home in a town called 
Wattens, which is close to Innsbruck. That 
was the place where he constructed his 
crystal cutting machine. He could have as 
many crystals as he wished, and he was 
able to cut them in sophisticated patterns 
just like diamonds. His name was Daniel. 
Daniel Swarovski.

IS IT TRUE THAT ONLY FEW PEOPLE 
KNOW THE SECRET  
OF CRYSTAL S?

Ewa Sereczyńska, Managing Director of 
SWAROVSKI Poland: Yes. It is a carefully 
guarded family secret. Only few people 
in the world know it. And it is not the only 
secret. The second one is how to obtain 
colours. For instance, red is a very difficult 
challenge. That is the reason why ruby red 
appears in our collections so rarely. The 
works on a figurine with elements made of 
red crystal lasted two years!

REAL DIAMONDS ARE SURELY VERY 
EXPENSIVE?

Exactly – expensive and therefore hardly 
acquirable. While Daniel Swarovski wished 
to give “diamonds” to ordinary people. He 
cut crystals in a way that made them refract 
light exactly like brilliants. However, crys-
tals are less durable. They can be simply 
crushed; but they do reflect the light in the 
same way. This is the effect of cutting and 
grinding. A crystal is only alive when there 
is light. Some time ago, I placed a snowflake 
ornament in my window and when the 
sunlight was shining through the crystal, 

JESTEŚMY MARKĄ PREMIUM, OSIĄGALNĄ W ZASADZIE DLA 
WSZYSTKICH, BO NASZE CENY ZACZYNA JĄ SIĘ JUŻ OD NIE-
CO PONAD STU ZŁOTYCH. KAŻDY JEST DLA NAS TAK SAMO 
WAŻNY, BO CHOĆ JESTEŚMY MIĘDZYNARODOWĄ KORPORA-

C JĄ TO WCIĄŻ POZOSTA JEMY RODZINNĄ FIRMĄ.

centrach handlowych. Mamy tez 15 punk-
tów multibrandowych. Jesteśmy marką pre-
mium, osiągalną w zasadzie dla wszystkich, 
bo nasze ceny zaczynają się już od nieco 
ponad stu złotych. Każdy jest dla nas tak 
samo ważny, bo choć jesteśmy międzyna-
rodową korporacją to wciąż pozostajemy 
rodzinną firmą. Daniel Swarovski nie 
pozwolił wprowadzić firmy na giełdę – taki 
zapis widnieje w jego testamencie.

WSZYSTKO SIĘ PANI ZAWSZE UDA JE ?

W 2011 roku – w czasie kryzysu w Polsce – 
mieliśmy słabsze wyniki. To był dla mnie 



we witnessed a great light spectacle in our 
house. Pure joy. In our company, we often 
say that we bring joy to people every day.

YET IT TOOK MANY YEARS AND THE 
WORK OF A FEW GENER ATIONS FOR 
S WAROVSKI TO BECOME A BUSINESS 
EMPIRE. WHILE IT WOULD SEEM THAT 
IN THE FA SHION WORLD E VERY THING 
HAPPENS INSTANTLY.

Daniel employed people from the town 
he lived in. He tried to perfect the cut of 
crystals, designed and sold them for many 
years. Crystals were used to produce 
among others chandeliers. And collectors 
highly appreciated figurines. While playing 
with the crystals, one of our employees 
by pure chance created a dainty mouse, 
which won the hearts of all the company 
workers. That event started our figurine 
production. The company wanted to 
establish cooperation with fashion design-
ers from the very beginning. Even today, 
Nadia Swarovski, member of the executive 
board, tells the stories about the meetings 
her great grandfather had with Dior and 
Chanel. That is when the brand entered 
the great world of fashion. But the time for 
jewellery came only in the 1980s.

NO ONE HAD THOUGHT ABOUT THAT 
FOR A HUNDRED YEARS?

Maybe they thought about it, but were not 
ready to begin. I do not know the exact rea-
son why. Perhaps exquisite jewellery made of 
diamonds and brilliants etc. was fashionable? 
Anyway, this was a milestone for us. The first 
boutique was opened, then the next one and 
the company started to expand. In the past, 
our main line of business was the production 
of figurines, while nowadays, 90% of finished 
products consists in jewellery.

ESPECIALLY FOR HOLLY WOOD.

From our crystals, we made the tiara which 
Audrey Hepburn wore in “Breakfast at Tif-
fany’s”. Queen Victoria also had a crystal 
crown by Swarovski. Rihanna wore a see-
through dress inlaid with our crystals; 
moreover, the ball dress and shoes in the 
movie “Cinderella” were made of Swarovs-
ki crystals. On the other hand, we also 
produce reflectors, thanks to which people 
are safe on the roads at night. I had no 
idea Swarovski made these as well, before 
I started working at the company.

YOU ARE IN CHARGE OF A DIVISION 
OF A COMPANY THAT IS WELL-KNOWN 
ALL OVER THE WORLD. WHAT DID YOU 
DREAM ABOUT WHEN YOU  
WERE LIT TLE?

I grew up in Pabianice, and I still love that 
town. This is the place where my whole 
family is, but I always wanted to live the 
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high life. In 1996, I went to the univer-
sity, thinking that soon I would work for 
a foreign corporation. Jackpot&Cottonfield 
had a registered office in Lodz, and I felt 
straight away that I had to work there. 
I was stubborn and I succeeded.

WHAT WA S YOUR MOTIVATION?

I still remembered the time of communism 
in Poland, this greyness and poverty. While 
their salon on Piotrkowska Street in Lodz 
was full of colours like a rainbow. I wanted 
to become a part of that foreign culture; 
I was greatly fascinated with the world of 
fashion. I wanted to learn from them.

THE WALL WHICH WA S GREY ON ONE 
SIDE AND COLOURFUL ON THE OTHER 
COLL APSED, SO WE ALL WANTED TO 
GR AB SOME OF THOSE COLOURS.

Exactly. I studied English really hard. For-
eign languages were my passion, which of 
course proved useful in my work. I was ad-
mitted to a weekend course at the university 

– Marketing and Management, I frequently 
travelled from Lodz to Nowy Sacz, and 
still worked for Jackpot&Cottonfield. I was 
bent on getting a job there, and I applied 
for a position as an assistant. I was told that 
there were no vacancies, but my CV would 
be kept for future reference. After a year, 
they called me and there was my opportu-
nity. It fascinated me that my boss always 
carried in her pocket a Dior lipstick, which 
I could not afford back then. She always 
had expensive perfumes on her desk. I also 
wanted all that. I studied Marketing and 
Management, and when the company was 
expanding to the Czech and Hungarian 
markets, I was delegated there. I organized 
the company’s operations in those coun-
tries, and I lived there for 4 years. I learnt 
Czech and the basics of Hungarian. In 2003, 
I returned to Poland and started to work 
for a different company – Marks&Spencer. 
I opened new shops in Lithuania, Latvia and 

Poland. In 2008, I gave birth to my son, and 
started working at Swarovski. That year 
was a turning point both in my personal life 
and professional career. I liked the fact that 
I was starting alone and opening the first 
company office in Poland.

WHY DID YOU WANT TO COME BACK?

Poland is my home country, where I want-
ed to start a family and settle for good. In 
2008, when I took over the management 
of the company, there were 6 boutiques in 
Poland, now there are 25, all located in the 
best shopping malls. We also have  
15 multi-brand points. We are a premium 
brand, which is generally acquirable to 
everyone as our prices start with slightly 
more than PLN 100. Every person is 
equally important to us, because we are 
an international corporation but at the 
same time still remain a family business. 
Daniel Swarovski did not allow listing 
the company on the stock exchange – he 
included such a provision in his last will.

DO YOU ALWAYS SUCCEED?

In 2011, when the financial crisis hit Poland, 
we had worse results. That was a difficult 
time for me. But challenging situations 
make me much stronger and prepare for 
future hardships. For instance, I hosted the 
first show presenting our new collection 
with the famous Polish actress Małgosia 
Kożuchowska. Such a celebrity! – that was 
a huge challenge. But I discovered how 
much fun it was. We like each other very 
much and still meet socially. It is an amaz-
ing and warm person! Thanks to my work 
at Swarovski, I met great, esteemed people, 
with whom I am friends till this day; like for 
instance Agnieszka Cegielska. She always 
says that crystals bring happiness.

SO YOU ARE A HAPPY WOMAN.

I have a great job, an excellent team, and 
a successful personal life. Yes, I am happy. 
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D
elikatna francuska 
uroda w połączeniu 
z prostymi golfami, 
płaszczami i mecha-
tymi swetrami tworzy 

minimalistyczną estetykę, która 
przywodzi na myśl pokazy takich 
domów mody jak Dior, Chanel czy 
Valentino. Nieśmiertelny minima-
lizm na dobre podbił serca ludzi 
na całym świecie i coraz częściej 
to właśnie on staje się wyznacz-
nikiem stylu. 

   ENGLISH

MINIMALISM

Subtle French charm combined 
with simple polo necks, coats and 
fluffy jumpers create minimalistic 
aesthetics that makes you think of 
the fashion shows by Dior, Chanel 
or Valentino. Timeless minimal-
ism has won the hearts of people 
all over the world. More and more 
often, minimalistic equals stylish.
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MODELKI / MODELS: Oliwia i Julia/Specto Models
MAKE-UP: Aga Brudny
STYLIZAC JA / STYLISATION: Janek Kochanowski
ZDJĘCIA / PHOTOS: Edyta Bartkiewicz  
www.edytabartkiewicz.com 
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IN BEAUTY
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Z A KU P Y

CLARINS 
MULTI-ACTIVE 30+  
Zestaw zawiera  
krem na dzień Multi-Active Day,  
50 ml, peeling myjący do twarzy 
One-Step Gentle Exfoliating 
Cleanser, 30 ml, krem na noc 
Multi-Active Night, 
15 ml, złotą kosmetyczkę,  
265 zł, nr 887075

 24/7 – Kupuj także online na  
www.douglas.pl Szczegółowe 
informacje i regulamin serwisu 

dostępne na www.douglas.pl  
* Produkt dostępny w wybranych perfumeriach 

GIORGIO ARMANI SÌ
Zestaw zawiera  
wodę perfumowaną,  
50 ml, tusz do rzęs 
 Black Ecstasy,  
10 ml, 379 zł

IDEAŁY

 
ESTÉE LAUDER 
BLOCKBUSTER  

Zestaw zawiera paletkę  
Deluxe Pure Color Eyes & Cheeks  

(12 cieni do powiek oraz  
2 róże z pędzelkami w eleganckim 

etui z lusterkiem), 3 pomadki do ust, 
czarny tusz do rzęs Sumptuous 

Extreme, płyn do demakijażu  
Gentle Eye Makeup Remover,  

100 ml, krem do twarzy Revitalizing 
Supreme Global Anti-Aging Creme, 

7 ml, serum Advanced Night Repair, 
7 ml, 399 zł, nr 878865.

Całość podana w wyjątkowym  
kuferku z czerwonej skóry

LANCÔME 
LA VIE EST 

BELLE
Zestaw zawiera  

wodę perfumowaną,  
30 ml, perfumowany 

żel pod prysznic,  
50 ml, nawilżające 

mleczko do ciała,  
50 ml, 239 zł,  

nr 864027



MERCEDES-BENZ 
CLUB  

Zestaw zawiera
wodę toaletową, 50 ml, 

dezodorant, 75 ml,  
239 zł, nr 840810

LAB SERIES 
PRO LS LAB TRIO 

Zestaw zawiera 
PRO LS Lip Tech,  

balsam do ust, 4,3 g, 
PRO LS All-in-One,  

krem do twarzy, 50 ml, 
PRO LS antyperspirant roll-on, 

75 ml, 199 zł, nr 906697 

PACO RABANNE 
INVICTUS  

Zestaw zawiera  
wodę perfumowaną, 50 ml, 

dezodorant w sztyfcie, 75 ml, 
249 zł, nr 888226

GIORGIO ARMANI 
ACQUA DI GIO HOMME  
Zestaw zawiera wodę toaletową, 75 ml, 
perfumowany żel pod prysznic, 75 ml, 
elegancką kosmetyczkę, 399 zł, nr 877257 

YSL 
L'HOMME  
Zestaw zawiera   
wodę toaletową 
L'Homme, 100 ml, 
dezodorant  
w sztyfcie, żel pod 
prysznic, 50 ml,  
400 zł, nr 888513 
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ZESTAW CIENI 
DO POWIEK 
Artdeco, Eyeshadow Palette, 
89,90 zł, nr 891005

ZESTAW 
BŁYSZCZĄCYCH 
CIENI DO POWIEK 
Laura Mercier,  
Eye Chromes Palette,  
270 zł, nr 878055ZESTAW 

CIENI DO 
POWIEK  

Clarins, Eye Shadow 
Palette, 165 zł,  

nr 891157

ZESTAW CIENI 
DO POWIEK

 IsaDora, Eyeshadow 
Cream, 89,90 zł, 

nr 885365
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KOMPAKTOWY 
ZESTAW CIENI 
DO POWIEK 
Douglas Make Up, 
Small Basic Pallet Party, 
35 zł, nr 880873



BEAUTY
TRENDSof

2

3

1

1. DOUGLAS 
MAKE UP 
Loose Glitter Powder, puder w 
sprayu, 
5 ml, nr 880895

42 zł
2. DOUGLAS MAKE 
UP 
Black Sparkling Pencil, czarna 
kredka kajal, nr 880887

25 zł
3. DOUGLAS 
MAKE UP 
Black Sparkling  
Eye liner, 
5 ml, nr 880883

29 zł 
4. DOUGLAS MAKE 
UP 
Glitter Lip Gloss, błyszczyk 
do ust,  
4 ml, nr 880889

35 zł
5. DOUGLAS MAKE 
UP 
Quattro Eyeshadow, cienie do 
oczu, 
Be Smockey, black, 9,6 g, nr 
853197

64 zł

6. DOUGLAS MAKE 
UP 
Ultralight Foundation, podkład, 
Beige Moyen, 25 ml, nr 852419

81 zł
7. DOUGLAS MAKE UP 
Silver Sparkling Nail Polish, 
lakier do paznokci ze srebrnymi 
drobinkami, 8 ml, nr 880902

22 zł

W TEN WYJĄTKOWY ŚWIĄTECZNY CZAS 
ZABŁYŚNIJ PRAWDZIWYM BLASKIEM! ZA POMOCĄ 
ŚWIETLISTYCH KOSMETYKÓW DOUGLAS STWÓRZ 
NIEPOWTARZALNY LOOK. WYBIERZ KOSMETYKI, 
KTÓRE PODKREŚLĄ TWOJE PIĘKNO! 

DOUGLAS
MAKE UP

Zimowy look

6

7

4

5



MOŻESZ MIEĆ GO Z AWSZE PRZ Y SOBIE .

EKSKLUZY WNY.  INTERAKT Y WNY.  MOBILNY.
NOW Y MAGA Z YN



niezbędna dla piękna Twojej skóry.  

Oto globalna esencja przeciw oznakom starzenia się skóry. Dzięki niezwykłej dwufazowej formule, bogatej 

w najskuteczniejsze ekstrakty roślinne, Double Serum marki Clarins odżywia i rewitalizuje miliony komórek.  

To doskona
łość w sw

ojej kate
gorii!
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KOBIET, KTÓRE WYPRÓBOWAŁY DOUBLE SERUM, 
JEST PRZEKONANYCH O JEGO SKUTECZNOŚCI*

Dwufazowa formuła kultowego serum  
marki Clarins – Double Serum – to wynik 
innowacji zainspirowanej dwoistą na-
turą hydrolipidowego filmu skóry. Wy-
korzystując 20 ekstraktów roślinnych 
rozpuszczalnych w  wodzie oraz w  tłusz-
czach zapewnia niezrównaną koncen-
trację składników aktywnych. Podczas 
aplikacji Double Serum oddziałuje na  
5 najważniejszych funkcji skóry, odpowie-
dzialnych za jej zdrowy i piękny wygląd. 
Już po tygodniu stosowania cera jest 
promienna, jędrna i  wygląda młodziej.  

Niezawodny team na pierwsze zmarszczki
Działanie serum wzmacnia skuteczność kremów 

pielęgnacyjnych na dzień i na noc. Odkryj 
zestawy, które spełnią potrzeby twojej skóry! 

Zestaw: Double Serum, krem do twarzy na dzień 
Multi-Active Day, 15 ml, krem do twarzy na noc 

Multi-Active Night, 15 ml oraz żel do okolic oczu 
Eye Contour Gel, 3 ml,  

299 zł, nr 887522

Idealna skóra po 40. roku życia
Zestaw: Double Serum, krem na dzień do każdego 
rodzaju skóry Extra-Firming Day, 15 ml,  
krem na noc do każdego rodzaju skóry  
Extra-Firming Night, 15 ml oraz żel do okolic  
oczu Extra-Firming Eye, 3 ml, 299 zł, nr 878612

HydraQuench 
Intensive Serum Bi-Phase

 Serum z unikalną dwufazową 
formułą nawilża skórę  

i przywraca jej witalność. 
Zawiera kwas hialuronowy, 

wyciąg z kory katafray 
i ekstrakt z lucerny, 

poprawiający sprężystość skóry, 
30 ml – 229 zł, nr 667373

Super Restorative  
Remodelling Serum 

 Wyjątkowe serum dla skóry po  
50. roku życia. Zwalcza oznaki 

starzenia się skóry, redukuje plamy  
i przebarwienia. Zawiera wyciąg  

z babki lancetowatej 
przeciwdziałającej wiotczeniu skóry 

oraz ekstrakt z czystka, który 
rozświetla i ujednolica koloryt cery,  

30 ml – 499 zł, nr 879300

Shaping Facial Lift 
Serum dla skóry w każdym wieku  
– udoskonala i przywraca 
harmonijne proporcje owalu 
twarzy. Redukuje obrzęki 
i ujędrnia skórę. Połączenie 
wyciągów z guarany, imbiru 
cytwarowego i owoców kaki 
pobudza skórę do redukcji tkanki 
tłuszczowej i podwójnego 
podbródka, 50 ml – 249 zł,  
nr 820045

Mission 
Perfection Serum
Serum ukierunkowane 
na zwalczanie 
wszystkich zaburzeń 
pigmentacji skóry.  
Cera odzyskuje blask  
i naturalny koloryt,  
30 ml – 269 zł,  
nr 859189

W portfolio marki Clarins każda kobieta,  
w każdym wieku, odnajdzie idealne serum, 
odpowiadające potrzebom jej skóry. 
A jak działa serum? Zawiera ono substan-
cje aktywne w wysokich stężeniach, ma też 
lekką konsystencję, dzięki czemu zawarte 
w nim składniki są natychmiast wchłania-
nie przez skórę. By jednak równie szybko  
z niej nie wyparowały, należy nałożyć krem, 
którego lipidy, polimery i inne substancje 
„zamkną” dostarczone przez serum sub-
stancje w głębi skóry. Warto więc pamiętać,  
że serum działa najlepiej w takim duecie. 





STAŁY DODATEK MAZOWIECKIEGO 
PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-MODLIN 
/ REGULAR SECTION OF  
WARSAW-MODLIN MAZOVIA AIRPORT 



W październiku z usług lotniska w Modlinie skorzystało 
231 509 podróżnych, a wykonano 1 432 regularnych 
operacji lotniczych, co stanowi 40% wzrostu w stosun-
ku do podobnego okresu w roku 2014. 

Od początku istnienia, czyli od lipca 2012 roku z usług Portu 
Lotniczego Warszawa/Modlin skorzystało 4,8 mln pasażerów. 
W okresie początek stycznia – koniec września 2015 roku ob-
służono już ponad 2 mln osób, a planowana liczba podróżnych 
do końca grudnia tego roku ma wynieść 2,6 mln. 

   ENGLISH

ANOTHER MONTH OF GROWTH
Another excellent month for the Warsaw/Modlin Airport. The 
number of handled passengers increased 40% in October, 2015! 

231,509 passengers used the Modlin airport, and 1,432 regular flight 
operations were handled. It is a 40% year-to-year increase.

Since the beginning, that is July, 2012, the Warsaw/Modlin 
Airport has been chosen by 4.8 million passengers. In the 
period between January and the end of September, 2015, more 
than 2 million people have been handled, and the estimated 
number of passengers until the end of December is 2.6 million. 

Kolejny miesiąc wzrostu

Kolejny dobry miesiąc Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. 
W październiku 2015 roku liczba pasażerów obsłużonych  
przez lotnisko wzrosła aż o 40%!
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   ENGLISH

THE TWO MILLIONTH PASSENGER  
OF THE YEAR 2015
October 10, 2015, was yet another reason for the Warsaw/Modlin 
Airport to celebrate. 

That Saturday of October 10, 2015, turned out to be yet another 
lucky day for the Warsaw airport; that is when the two millionth 
passenger of the year 2015 checked-in. Considering that in a simi-
lar period of 2014, about 1 million passengers selected Modlin as 
their airport , it is a tremendous success.

A week later - on October 16,2015 - Warsaw/Modlin Airport ac-
cepted passenger no. 5 million (considering the entire time  
of airport’s operations).

Such a result was possible mainly because of the well-devel-
oped infrastructure: easy access to the capital city, as well as other 
cities around the country. The passengers also have access to 
a wide range of services: shops, restaurants, etc. in a wide range  
of prices and profiles. This year, a limited service pharmacy and 
Sky Lounge will be opened, which will finish the commercialisa-
tion process of the terminal at its current level.

Rapid growth of the Warsaw/Modlin airport can also be 
ascribed to a constantly growing large number of available desti-
nation. Even today, the Warsaw/Modlin Airport offers 35 European 
cities as destinations, including Gdańsk and Wrocław. In October, 
flights to the German city of Cologne, Swedish Goteborg, and 
Spanish Malaga were launched. A new connection with the island 
of Corfu has been planned for summer, 2016.

An estimated 3 million passengers will travel via Modlin airport 
next year. In 2018, after expansion, the airport will be able to han-
dle 5 million passengers a year. 

Dwumilionowy pasażer 2015 roku

10 października, Port Lotniczy Warszawa/Modlin znów 
miał powody do świętowania.

Październikowa sobota okazała się kolejnym szczę-
śliwym dniem podwarszawskiego lotniska – wtedy 
właśnie Port Lotniczy w Modlinie odprawił dwumi-
lionowego pasażera 2015 roku. Biorąc pod uwagę, że 

w podobnym okresie 2014 roku z usług lotniska skorzystało 
prawie milion podróżnych mniej, jest to ogromny sukces.

Tydzień później – 16 października 2015 roku Port Lotniczy War-
szawa/Modlin przyjął pasażera numer 5 mln (biorąc pod uwagę 
cały okres działalności lotniska).

Tak dobry wynik był możliwy między innymi dzięki infra-
strukturze – łatwym dojeździe do stolicy i innych miast w kraju. 
Podróżni korzystający z lotniska mają także dostęp do szerokiej 
oferty handlowej, usługowej i gastronomicznej o zróżnicowanych 
profilach i cenach. Jeszcze w tym roku otwarty zostanie punkt 
apteczny oraz salonik Sky Lounge, co na obecnym etapie działal-
ności, zakończy proces komercjalizacji terminala.

Szybki rozwój Portu Lotniczego Warszawa/Modlin zawdzię-
czamy także dużej ilości tras, których liczba ciągle rośnie. Już dziś 
z podwarszawskiego lotniska można polecieć do 35 europejskich 
miast, w tym do rodzimego Gdańska i Wrocławia. W październiku 
uruchomione zostały loty do niemieckiej Kolonii, szwedzkiego 
Goeteborga oraz do Malagi w Hiszpanii. Na lato 2016 roku zapla-
nowano z kolei nowe połączenie z wyspą Korfu.

W przyszłym roku z portu skorzysta 3 mln osób. W 2018 r.  
po rozbudowie, lotnisko będzie mogło przyjmować ponad 5 mln 
podróżnych rocznie. 
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– Dzisiaj otwieramy trzeci w tym sezonie 
nowy kierunek – po Goteborgu i Kolonii 
przyszedł czas na Malagę. Nasza oferta 
połączeń z Warszawy cieszy się bardzo 
dużym powodzeniem, czego dowodem 
jest regularny wzrost liczby pasażerów 
i odsetka wypełnienia samolotów, a to od 
wielu lat sytuuje nas na pozycji lidera lotów 
w Polsce – mówi Katarzyna Gaborec-McE-
voy z linii lotniczych Ryanair.

Nowa trasa – Malaga

27 października z Portu Lotniczego Warszawa/Modlin odleciał  
pierwszy samolot do Malagi. To w sumie 36 trasa i 8 hiszpański kieru-
nek na mapie połączeń lotniczych z podwarszawskiego lotniska.

Z tej okazji wszyscy pasażerowie zostali przyjęci pysznym 
tortem. 

– Bardzo cieszymy się z każdego nowego połączenia. 
Zauważyliśmy, że podróżujący z Modlina w szczególności 

wyczekują nowych tras na południe Europy, które realizowane są 
nie tylko latem, ale również w sezonie zimowym, dlatego Malaga jest 
idealną propozycją – powiedział Piotr Okienczyc, Prezes lotniska.



Lublin
4 x dziennie
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Loty do Malagi będą realizowane przez cały rok dwa razy w tygo-
dniu – we wtorki i soboty. Ceny biletów zaczynają się już od 99 zł. 

   ENGLISH

MÁLAGA - A NEW DESTINATION
The first plane to Málaga left the Warsaw/Modlin Airport on October 
27. This makes it the 36th route and the 8th Spanish destination in 
the flight network of the Warsaw airport. 

On this occasion, all passengers were treated to a delicious cake.
- We are extremely excited about all new connections. We have 

noticed that tourists travelling from Modlin wait in particular 
for new Southern Europe destination that would be realised not 
only during summer, but also in the winter season. That is what 
makes Málaga a perfect choice - says Piotr Okienczyc,  
the manager of the airport.

- Today we launch the third destination this season - after 
Goteborg and Cologne, the time has come for Málaga. Our War-
saw flight offer is extremely popular. The increase in number of 
passengers and in seat occupancy rate prove that point. This also 
has been the reason four our position as leader in flights in Poland - 
says Katarzyna Gaborec-McEvoy from Ryanair airlines.

Flights to Malaga will be available all year round, two times 
a week - on Tuesdays and Saturdays. Prices begin at 99 PLN. 



ZAPARKUJ POD LOTNISKIEM
Parkingi PA1 i PA7 mają nowe, niższe ceny. Dzięki temu możesz wybrać się na short-break z Lotniska 
Warszawa-Modlin i nie musisz się martwić o to, co zrobić z samochodem. Wystarczy 100 zł, żeby twoje  
auto bezpiecznie czekało na ciebie na parkingu długoterminowym PA7 przez ponad dwa tygodnie.

   ENGLISH

PARK AT THE AIRPORT
PA1 and PA7 parking lots are now available at new, lower prices. This lets you take a short-break trip from Warsaw-Modlin airport not 
worrying about what to do with your car. 100 PLN is enough to ensure your car will be waiting for you safely at the long-term PA7 
parking for more than a fortnight.
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