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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

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

Undisputed autho-
rity in the world of 
design. Holding MA 
in Economics and 
PhD in Design, he 
teaches Industrial 
Design at Poli-
tecnico di Milano 
University. He runs 
OMC design studio 
in Como, Italy, is 
a Secretary of Inter-
national Association 
of Designers and 
holds coordinator 
position at A’Design 
Award&Competition. 

FOT. MAT. PR A SOWE 

DR ONUR 
COBANLI



AUTORZY / AUTHORS 11

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

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA     
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ENGLISH 
TEX T

STARTS AT 
PAGE 17

Wszystko zaczęło się od faceta 
stojącego przed ogniskiem 
i opowiadającego słuchaczom 
swoją historię. A setki tysięcy lat 
później swoje opowieści zaczął 
snuć Cezary Harasimowicz.

MONIK A SZ AŁEK

JAKUB MILSZEWSKI



OD CZEGO Z ACZĘŁ ABY SIĘ OPOWIEŚĆ O CEZ ARYM 
HAR ASIMOWICZU?

Od tego, że się przez przypadek urodził w Łodzi i był kolejnym 
dzieckiem swojej matki, ale tym razem udanym. Wcześniej było 
kilka poważnych poronień – to były takie czasy, kiedy konflikt se-
rologiczny był poważną sprawą. Jednak mama bardzo się uparła 
i w końcu mnie urodziła.

OD POCZ ĄTKU SZCZĘŚCIARZ?

Sam nie wiem czy nim jestem, ale matka mi zawsze powtarza, 
że się w czepku urodziłem. Rzeczywiście miałem na głowie 
taki czepek z łożyska na głowie. Ale może i faktyczni jestem 

szczęściarzem... Źle nie jest.

A CZ Y W TE J HISTORII NASTĄPIŁO DUŻO 
Z WROTÓW AKC JI?

Dużo. Ciągle się coś zmieniało. Szkoły się 
zmieniały, podstawówki, potem liceum...

PO DRODZE SZKOŁ A MUZ YCZNA...

Zgadza się. Do tego też nieudane próby zda-
wania na studia, emigracja, a na niej historia 
sztuki.  Potem nieoczekiwany powrót do 
Polski, bo Anglicy nie przedłużyli mi wizy, 
śmierć ojca, z którym nie miałem najlepsze-
go kontaktu, ale była jednym z powodów, dla 
których wróciłem do Polski. Potem krótko 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, polonistyka, 
potem studium aktorskie przy Teatrze Pol-
skim we Wrocławiu. I w końcu scenariopi-
sarstwo, czyli film, ale nie do końca. Traktuję 

go jako małżeństwo – czasami udane, czasami nieudane, ale są 
też romanse.

NO WŁ AŚNIE, T YCH OPOWIADACZ YCH, OPOWIADANIOW YCH...

Opowiadackich...

…OPOWIADACKICH ROMANSÓW SIĘ NA ZBIER AŁO: FILM, 
TEATR, KSIĄ ŻKI...

Film, teatr, książki, słuchowiska, teatr telewizji. Dlatego mówię 
o sobie, że jestem opowiadaczem historii, a nie jakimś kon-
kretnym literatem. Oczywiście najbardziej jestem scenarzystą, 
bo to jest mój zawód i z tego żyję, bo niestety z książek i teatru 
w Polsce się nie specjalnie wyżyć.

PAMIĘTA PAN TEN MOMENT, KIEDY PO RAZ PIERWSZY ZUPEŁ-
NIE ŚWIADOMIE STWIERDZIŁ PAN, ŻE OPOWIADANIE HISTORII 
TO JEST WŁAŚNIE TA NISZA, TEN TALENT, Z KTÓREGO BĘDZIE 
PAN ŻYŁ?

Że to ten kranik, z którego wyciekło? Moja mama zawsze 
powtarzała: „Cieknie, cieknie, z któregoś kranika wycieknie”... 
Zdecydowałem się na pisanie z nudów. Był stan wojenny, jako 
aktor nie miałem wtedy za wiele do roboty, bo był bojkot, w te-
atrze się kiepsko układało, zresztą nie byłem jakimś wybitnym 
aktorem. Zająłem się pisaniem. Zaczęło mi to sprawiać przy-
jemność. To trochę taki sadomasochizm, bo to jest oczywiście 
męka. Zobaczyłem, że mi to wychodzi. A już kiedy zdałem na 
studium scenariuszowe przy naszej filmówce, a mój scena-
riusz – taki wstępny, pisany na egzamin – został bardzo dobrze 
oceniony i od razu kupiony, to wiedziałem, że to jest ścieżka, 
którą powinienem iść.

I TO NA T YM STUDIUM NAUCZ YŁ 
PAN SIĘ KONSTRUOWANIA HISTORII? 
KOMPONOWANIA Z WROTÓW AKC JI, 
ODPOWIEDNIEGO Z AKOŃCZENIA, T WO-
RZENIA BOHATERÓW? CZ Y TO NIE JEST 
COŚ, CO SIĘ MA WBUDOWANE W DNA?

Oj, z całą pewnością umiejętność opowia-
dania historii to cecha wrodzona. Można 
tego oczywiście nauczyć, ale nie można 
nauczyć wrażliwości na świat i opowiada-
nia z talentem. Talentu nie można nauczyć, 
rzemiosła można.

A DA SIĘ NAUCZ YĆ OBSERWOWANIA 
RZECZ Y WISTOŚCI? PAN W YMYŚL A TE 
HISTORIE, ALE ONE MA JĄ JAKIEŚ Z A-
CZEPIENIE W PR AWDZIW YM ŚWIECIE.

To jest właśnie ten talent. Wszyscy 
filmowcy i nie tylko na początku chcą 
opowiadać o sobie i świecie naokoło nas. 
To jest nudne, bo jak bardzo ciekawym 
człowiekiem trzeba być, żeby opowiadać 
o sobie żyjącym gdzieś w blokowisku i tak 
dalej... Czasami się to udaje, jest trafne, ale 
rzadko. Trzeba mieć anteny nastawione na 
rzeczywistość, na ludzi. Głównie na nich, 
bo opowiadamy o ludziach. 

Z AWSZE PAN BYŁ TAKI 
SPOSTRZEGAWCZ Y?

Ja w ogóle generalnie lubiłem ludzi, cho-
ciaż jestem do nich sceptycznie nastawio-
ny od czasu do czasu. Ale była we mnie 
zawsze ta potrzeba zrozumienia innych, 
empatia. Myślę, że stąd się też brały te 
moje różne zainteresowania, bo po prostu 
różne rzeczy mnie ciekawiły. I to jest tak 
naprawdę bezcenne – szkoła muzyczna, 
aktorstwo... Aktorstwo bardzo pomaga 
w kreowaniu opowieści.

A Z KTÓRYCH Z OPOWIEDZIANYCH 
HISTORII JEST PAN NA JBARDZIE J 
Z ADOWOLONY? KTÓR A BYŁ A 
NA JWA ŻNIE JSZ A?

Zawsze jest tak, że to ostatnie dziecko 
jest najukochańsze i najważniejsze. W tej 
chwili kończę powieść i to ona jest dla 
mnie najistotniejsza.

MOŻE TO ŹLE Z ABRZMI, ALE CHCIAŁ-
BYM Z APY TAĆ CO Z T YMI DZIEĆMI, 
KTÓRE NIGDY NIE UJRZ AŁY ŚWIATŁ A 
DZIENNEGO?

Są zahibernowane, zamrożone w zamra-
żarce. To najmroczniejsza strona tego 
zawodu, bo faktycznie są jakieś historie, 
które nigdy nie ujrzą światła dziennego. 
I jest to dosyć męczące, dlatego w którymś 
momencie zbuntowałem się przeciw-
ko temu i zacząłem pisać książki. Wie 
pan, film jest wyjątkowo ciężko zrobić. 
Jest mnóstwo różnych wektorów, które 
trzeba zgodzić: potrzeba ludzi, pieniędzy, 

FILM, TEATR, KSIĄŻKI, 
SŁUCHOWISKA, TEATR 

TELEWIZ JI. DLATEGO 
MÓWIĘ O SOBIE, ŻE JESTEM 
OPOWIADACZEM HISTORII, 

A NIE JAKIMŚ KONKRETNYM 
LITERATEM. OCZY WIŚCIE 

NA JBARDZIE J JESTEM 
SCENARZYSTĄ, BO TO JEST 
MÓJ ZAWÓD I Z TEGO ŻYJĘ, 

BO NIESTETY Z KSIĄŻEK 
I TEATRU W POLSCE SIĘ NIE 

SPEC JALNIE W YŻYĆ.
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układów, możliwości i tak dalej. 
Jest więc taka przestrzeń, w której 
można zrobić coś dla siebie. To 
jest powieść. A siedzimy akurat 
niedaleko wydawnictwa, które 
błyskawicznie zareagowało na 
moją propozycję wydania powieści 
szpiegowskiej. To W.A.B. Kończę 
w tej chwili powieść o tajnych wię-
zieniach CIA. Oczywiście najpierw 
powstał scenariusz, a dopiero 
na jego kanwie powieść, którą 
kończę. To jest moje najbliższe mi 
obecnie dziecko. Ale pana pytanie 
jest zasadne, bo są takie opo-
wieści, które są bardzo osobiste. 
To na pewno ostatni film, który 
wszedł właśnie na ekrany i nosi 

tytuł „Żyć nie umierać”. Jest dedykowany mojemu przyjacielowi, 
inspirowany jego osobowością. Nie jest życiorysem, to nie jest 
film biograficzny, ale jego osobowość się w nim odbija. Takim 
osobistym tekstem jest też materiał, który został zrealizowany dla 
Teatru Telewizji, a nazywa się „Dziesięć pięter”. To historia chłop-
ca, który wyskoczył z dziesiątego piętra wieżowca. Widziałem 
to na własne oczy i to tak mocno we mnie zapadło, że musiałem 
coś z tym zrobić. Są takie rzeczy, które mają ślady mojej rodziny, 

mojego dziadka, który był bardzo ciekawą 
osobą. Był pierwszym polskim medalistą 
w jeździectwie i niezwykłym człowiekiem. 
To są takie dzieci, które dorosły. Ale są też 
te niechciane, które się też kocha.

W YMIENIŁ PAN DWA TEKST Y, JEDEN 
POŚWIĘCONY TR AGEDII DZIECK A, 
DRUGI ZMARŁEMU PRZ YJACIELOWI. 
NA JLEPSZ Ą INSPIR AC JĄ DL A AUTOR A 
DO NAPISANIA CZEGOŚ WARTOŚCIO-
WEGO SĄ TR AGICZNE W YDARZENIA?

Wie pan, najważniejsza jest emocja. 
Zawsze to powtarzam.

ALE CHYBA TRUDNIE J JEST LEPIĆ ŚMIE-
CHEM NIŻ SMUTKIEM.

Najlepiej jest lepić jednym i drugim, tak 
jak próbowaliśmy w „Żyć nie umierać”,  
co się chyba udało. Ja taki zresztą jestem. 
Kiedy czuję, że idę w niebezpieczny 
patos, to odskakuję w sytuacje komiczne. 
W ogóle lubię komedię. Teraz na realiza-
cję czeka sztuka teatralna „Pozytywni”, 
która będzie miała premierę pierw-
szego grudnia. To opowieść o ludziach 
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WIDZIAŁEM TO NA WŁASNE 
OCZY I TO TAK MOCNO WE MNIE 

ZAPADŁO, ŻE MUSIAŁEM COŚ 
Z TYM ZROBIĆ. SĄ TAKIE RZECZY, 

KTÓRE MA JĄ ŚLADY MOJE J 
RODZINY, MOJEGO DZIADKA, 

KTÓRY BYŁ BARDZO CIEKAWĄ 
OSOBĄ. BYŁ PIERWSZYM POLSKIM 

MEDALISTĄ W JEŹDZIECTWIE 
I NIEZW YKŁYM CZŁOWIEKIEM. TO 

SĄ TAKIE DZIECI, KTÓRE DOROSŁY. 
ALE SĄ TEŻ TE NIECHCIANE, KTÓRE 

SIĘ TEŻ KOCHA.



pogrążonych w różnych traumach, nie 
potrafiących się z nich wydostać. Będzie 
tam rolnik-gej spod Mławy, który nie umie 
wyjść z szafy, będzie historia arysto-
kratki antysemitki, która odkrywa swoje 
żydowskie korzenie. Do tego mąż, który 
czuje się kobietą i terapeutka, bo wszyst-
ko dzieje się w gabinecie, mająca jeszcze 
większy problem od nich wszystkich. To 
taka tragikomedia realizowana w ramach 
dorocznej akcji dotyczącej AIDS. To nie 
będzie wprost, nie będzie z tezą, ale bę-
dzie dotyczyło tolerancji. Komedia o po-
ważnych sprawach. Reżyseruje Krzysztof 
Czeczot, obsada z najwyższej półki.

JA JESZCZE WRÓCĘ DO T YCH NIGDY 
NIE ZREALIZOWANYCH SCENARIUSZ Y. 
DUŻO ICH JEST?

Oj bardzo dużo, myślę że sto kilkanaście 
lub sto kilkadziesiąt. Mam taką hollywo-
odzką średnią jeden do dziesięciu, czyli 
na dziesięć napisanych scenariuszy jeden 
zostaje zrealizowany.

TO C AŁE MNÓST WO TEKSTU. 

Uprawiam ten zawód od trzydziestu lat, 
więc się nazbierało trochę.

PATRZ Y PAN NA TĘ PÓŁKĘ Z NIEW YKO-
RZ YSTANYMI TEKSTAMI I NIE SZKODA 
PANU?

Niektórych szkoda, o niektórych w ogóle 
zapomniałem. Znajomi mi przypominają, 
że zrobiłem coś takiego.

A O NA JBLIŻSZ YCH SOBIE OSOBACH 
ALBO ZNA JOMYCH TEŻ ZDARZ A SIĘ 
PANU PISAĆ? SĄ TAKIE SY TUAC JE, ŻE 
KTOŚ OGL ĄDA POTEM SKOŃCZONY 
FILM I MÓWI: „PRZECIEŻ TO PRZ YDA-
RZ YŁO SIĘ MNIE!”?

Tak, to też się zdarza. Albo nadaję bohate-
rowi jakiś rys charakteru, podobne do czy-
ichś cechy. Czasami jest to tak zakamu-
flowane, że się nie poznają, a czasami ktoś 
uzurpuje sobie jakiś wizerunek i przykłada 
go do siebie. Na pewno myślę wspólnym 
mianownikiem. Określam siebie jako 
„heroiczny optymista” – zmuszam się, żeby 
uwierzyć, że świat nie jest taką straszną 
bajką jak mi się wydaje. Ten kolor jakoś się 
przebija przez te historie. Może tylko nie 
przez te pisane dla pieniędzy.

OKREŚLENIE „HEROICZNY OPT YMISTA” 
JEST SMUTNE. HEROS JEST OD POCZ ĄT-
KU SK A Z ANY NA POR A ŻKĘ.

Poza tym zawiera się w nim też to, że 
walczę ze swoim pesymizmem.

ZRÓBMY PĘTELKĘ – JEST PAN OPOWIA-
DACZEM HISTORII, ALE GAWĘDZIARZEM 
PAN NIE JEST.

Jestem!

TAK?

Oczywiście. Czasami aż za bardzo. Wiele najbliższych osób 
często mi mówi „przestań już ględzić”.

„DA J SPOKÓJ, TE HISTORIE JUŻ SŁYSZELIŚMY”?

Tak. I jeszcze ta historia po drodze zmienia swój kształt. Bo wie 
pan – tak naprawdę to wszystko się zaczęło od tego faceta, co 
to stawał przed ogniskiem i opowiadał swoją historię. Z tego 
powstały mity, które później ktoś spisał. Od nich zaczęła się cała 
literatura, teatr i tak dalej. Ale na początku był facet, który stał 
przy ognisku i próbował zaciekawić swoją opowieścią resztę 
słuchaczy. Chciałbym być takim facetem. 

   ENGLISH

STORIES
It all started from a guy standing in front of a bonfire, telling his 
story to some people. Several hundred thousand years later,  
Cezary Harasimowicz began telling his.

HOW WOULD A STORY ABOUT CEZ ARY HAR ASIMOWICZ 
BEGIN?

That he was born by accident in Łódź, and was his mother’s an-
other creation, although this time - a successful one. Several seri-
ous miscarriages had happened before that - such were the times, 
in which serological was serious stuff. But my mum was stubborn 
and, finally, gave birth to me.

LUCKY FROM THE VERY BEGINNING?

I don’t know if I’m lucky, but my mother always says that I was born 
with a silver spoon in my mouth. But, maybe, I am lucky... It’s not bad.

DID THIS STORY HAVE MANY PLOT T WISTS?

Yes, plenty. everything changed, constantly. Schools changed, 
primary schools, then high schools...

IN THE MEANTIME, A MUSIC SCHOOL...

That’s true. Also, failed attempts at university educations, emigra-
tion, and there - history of art. Then, a sudden return to Poland, 
because the English hadn’t prolonged my visa, death of father, with 
whom I didn’t have the best rapport, that was one of the reasons 
I came back to Poland. Then, briefly, the Catholic University of 
Lublin, Polish studies, then acting school at the Polish Theatre 
in Wrocław. And, finally, screenwriting - film, but not entirely so. 
I treat it like marriage - sometimes successful, sometimes unsuc-
cessful, but there is also romance.

THERE HAVE BEEN QUITE A LOT OF THOSE STORY, 
STORY-LIKE...

Storyteller...

...STORY TELLER ROMANCES: FILM, THEATRE, BOOKS...

Film, thatre, books, radio dramas, TV theatre. That’s why I call my-
self a story teller, not a particular literary man. Of course, I’m mostly 
a screenwriter, since that’s my profession and this is what I live off. 
Unfortunately, books and theatre aren’t too profitable in Poland.

DO YOU REMEMBER THE VERY FIRST MOMENT IN WHICH 
YOU CONSCIOUSLY DECIDED THAT TELLING STORIES IS THE 
NICHE, THE TALENT, THAT WILL MAKE YOUR LIVING?

That that’s the leaking faucet? It was out of boredom. It was 
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martial law, as an actor I didn’t have too much to do back then 
because of the boycott. The situation in the theatre wasn’t good as 
well; I wasn’t a good actor, anyway. So I started to write, and it be-
gan to please me. It’s kind of sadomasochism, because obviously 
it’s torture. I saw that I was quite good at it. When I was accepted 
to screenwriting course at our film school and my script - a draft 
written for an exam - had been graded extremely high and instant-
ly bought, I knew that this was the path I should take.

WAS IT THERE THAT YOU LEARNED 
HOW TO CONSTRUCT STORIES? 
COMPOSE PLOT T WISTS, APPROPRIATE 
ENDINGS, CREATING CHACTERS? ISN’T 
IT SOMETHING YOU HAVE ENCODED 
INTO YOUR DNA?

Oh, storytelling is an innate skill, that’s for 
sure. You can of course learn it, but you 

TOWARZYSZ PODRÓŻY / FELLOW TR AVELLER 

CEZARY 
HARASIMOWICZ

Zaczynał jako aktor, ale 
jego prawdziwym powoła-

niem okazała się litera-
tura. W ciągu ostatnich 

dwóch i pół dekady wydał 
kilka powieści (właśnie 

kończy kolejną), napi-
sał też wiele dramatów 

i scenariuszy filmowych 
i telewizyjnych. Jego 

najgłośniejsze dokonania 
to scenariusze do filmów 

„300 mil do nieba” oraz 
„Bandyta”. Regularnie 

pisywał do poczytnych 
magazynów, prowadził 
także talk-show w tele-

wizji. Obecnie w dalszym 
ciągu opowiada, nie tylko 

na piśmie – jest także 
wykładowcą.

He began as an actor but 
found his true vocation lay 
in literature. He published 

several novels within 
the last two and a half 

decade (he is just finishing 
another one) and wrote 

many plays and film and 
television scripts. His most 

notable achievements in-
clude scripts for 300 Miles 

to Heaven and Bastard. 
He regularly wrote for 

popular magazines and 
hosted a TV talk-show. At 

present, he keeps telling 
stories not only in writing: 

he is also a lecturer..
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storytelling. You can learn a craft, but tal-
ent is something you’re born with.

AND C AN YOU LEARN OBSERVING THE 
REALIT Y? YOU COME UP WITH THOSE 
STORIES, BUT THEY ARE SOMEHOW 
CONNECTED WITH THE REAL WORLD.

That’s the talent. All filmmakers, and 
not only them, would like to begin with 
telling stories about themselves and the 
world around. It’s boring, how interesting 
a person you’d have to be to tell every-
body about yourself, living in a block of 
flats nearby, etc... It sometimes works and 
is accurate, but not too often. You have 
to direct your antennae at reality, at the 
people. Mainly at them, it’s people we are 
telling stories about.

HAVE YOU ALWAYS BEEN SO 
PERCEPTIVE?

I’ve always liked people, in general, 
although I am skeptical towards them from 
time to time. But there has always been the 
need of understanding others, empathy 
of sort. I think that this is where all my 
interests came from, I just was interested 
in many things. And this is really what’s 
priceless - music school, acting... Acting 
really helps in weaving stories.

AND WHICH OF THE STORIES THAT 
YOU’VE TOLD HAS BEEN THE MOST 
SATISFYING? THE MOST IMPORTANT?

As with every child, the youngest is the most 
important and loved one. Right now, I’m 
finishing a novel and it’s imperative to me.

IT MAY SOUND BAD, BUT I’D LIKE TO 
ASK WHAT ABOUT THE CHILDREN THAT 
NEVER SAW DAYLIGHT?

They’ve been hibernated, put in a freezer. 
It’s the darkest side of this profession, as 
there are stories that will never see the 
light of day. And it’s quite annoying, that’s 
why at one point I rebelled and started 
writing books. You know, it’s really hard 
to make a movie. There are lots of factors 
that need to be coped with: the needs of 
people, the money, social networks, pos-
sibilities, and so on. So, there’s a space in 
which you can do something for yourself. 
That space is a novel. And so it happened, 
that we are sitting near a place where 
a publishing house, W.A.B. , is located that 
immediately responded to my sugges-
tion for a spy novel. I’m finishing a story 
about secret CIA prisons. Of course, first 
there was a script and later, based on it, 
a story that I’m finishing appeared. That’s 
my most loved child right now. But your 
question is not without merit, as there 
are stories that are very personal. One 
of those is the last movie in theatres, 

“Żyć nie umierać” (“This is the life”). It’s 
dedicated to my friend, inspired by his 
personality. It’s not a biography, but there’s 
a reflection of his personality in this 
movie. Another personal story is a script 
for the TV theatre, “Dziesięć pięter” (“Ten 
floors”). It’s a story of a boy who jumps out 
of a window on the tenth floor of a build-
ing. I’ve seen it with my own eyes, and it 
struck me so hard that I had to do some-
thing with it. There are also things that 
have traces of my family, my grandfather 
who was an extremely interesting person. 
He was the first Polish medalist in eques-
trian, and an amazing man. Such stories 
are the children who have grown up. But 
there are also those unwanted, which are 
also loved.

YOU MENTIONED T WO TEXTS, ONE 
DEDIC ATED TO A TR AGEDY OF A CHILD, 
THE OTHER TO YOUR L ATE FRIEND. 
ARE TR AGIC EVENTS THE BEST 
INSPIR ATION FOR A WRITER TO WRITE 
SOMETHING VALUABLE?

You know, the emotions are the key. I al-
ways say that.

BUT ISN’T IT MORE DIFFICULT TO 
WEAVE WITH L AUGHTER THAN IT IS 
WITH SORROW?

It’s best to use both, just as we tried in “Żyć 
nie umierać”, and I think we succeeded. 
It’s me - when I feel that I’m drifting into 
dangerous pathos, I turn towards comedy. 
I like comedy a lot. There’s a theatrical play 
waiting to be realised, “Pozytywni” , which 
will premier 1st of December. It’s a story 
about people with various traumas who 
cannot cope with their situations. There’s 
a gay farmer from Mława who cannot 
leave the closet, a history of an antisemitic 
aristocrat who discovers her Jewish herit-
age, a husband who feels like a woman and 
a therapist, as the play is set in a therapeu-
tic office, who has even bigger problems 
with herself than the rest of the characters. 
It’s a tragicomedy realised as part of the 
annual AIDS awareness campaign. It won’t 
be direct, there’s no thesis, but it’s about 
tolerance. Comedy about serious stuff. It’s 
directed by Krzysztof Czeczot, and the 
cast is star-studded. 

LET ME COME BACK TO THOSE 
UNFINISHED SCRIPTS. HOW MANY ARE 
THERE?

Lots and lots, I think that well over a hun-
dred. I have a Hollywood average of one in 
ten - for every ten written scripts one gets 
to be realised.

THAT’S A WHOLE LOT OF TEXT.

I’ve been in this profession for thirty years 
now, it was bound to amass.

DO YOU SOMETIMES LOOK AT THIS 
SHELF WITH UNUSED SCRIPTS AND 
WISH THEY HAD BEEN USED?

Some I mourn, some I forget. Sometimes, 
my friends remind me that I created some-
thing like this or that.

D O YOU W RIT E A BOU T YOUR 
CLOSE S T O NE S, OR FRIENDS, 
COL L E AGUE S? A RE T HERE 
SIT UAT IONS IN W HICH S O MEO NE, 
A F T ER T HE MOV IE H A S F IN ISHED, 
S AYS: “T H AT ’S E X AC T LY W H AT 
H A PPENED TO ME!”?

Yes, it happens occasionally. Or I would 
give a character a particular trait, similar to 
someone I know. Sometimes I hide it so that 
they don’t realise what’s going on, some-
times people see a particular character 
and usurp their traits. I definitely try to find 
common denominators. I characterise my-
self as a “heroic optimist” - I force myself to 
believe that the world isn’t as horrible a story 
as I think it is. This colour somehow man-
ages to get through in all the stories. Maybe 
only not in those written for money.

THE TERM “HEROIC OPTIMIST” IS SAD. 
HEROES HAVE ALWAYS BEEN DOOMED 
TO FAIL FROM THE VERY BEGINNING.

It also shows that I fight with my own 
pessimism.

YOU ARE A STORY TELLER, BUT YOU’RE 
NOT A R ACONTEUR.

I am!

ARE YOU?

Of course. Sometimes too much. Many of 
my closest friends tell me very often: “stop 
harping on”.

“GIVE US A BREAK, WE’VE ALREADY 
HEARD THAT”?

Exactly. And the stories evolve and 
change shape in the meantime. You 
know, in reality it all started from this 
guy that used to stand in front of the 
bonfire and tell his story. This lead to 
myths that were at some point taken 
down. They were the beginning of litera-
ture, theatre, etc. But in the very begin-
ning, there was a guy at the fire who was 
trying to get some other people to listen 
to hist story. I’d like to be that guy. 



Czy koty są podobne do człowieka, czy to jedynie 
wrażenie? Ich kapryśna, przewrotna natura imponuje 
ludzkości od zawsze i prawda jest taka, że to stworzenia 
nietykalne. Wymykają się wszelkim próbom kulturowego 
„zaszufladkowania”. Właśnie dlatego ich kocia wysokość 
zajęła w wielu państwach szczególne miejsce.

WYSPA KOTÓW

Jednak kot w Japonii to nie tylko sym-
bol szczęścia. Istnieją także koty-demony, 
nazywane Bakeneko. Niebezpieczne to 
wierzenie, bo koty-demony nie są przyja-
zne człowiekowi. Mogą przybierać różne 
kształty, mają szereg zdolności i zdarza 
im się pożreć swego właściciela. Tak 
mówią. Demoniczność kota potęguje rów-
nież to, że chodzi na dwóch łapach. Dla 
domowników wróży wielkie nieszczęście.

Kraj Kwitnącej Wiśni ma do kotów 
szczególną słabość, więc poza Maneki-

-Neko i Bakeneko jest jeszcze Neko-
manta. Wcielenie wierzeń magicznych, 
szamanizmu. Gdy kotu rozdwaja się 
ogon, oznacza to, że w jego złowrogim, 
enigmatycznym spojrzeniu kryje się coś 
o wiele więcej niż tylko nieodgadniona 
myśl. Jak pokazuje japońska literatura, 
takie stworzenie ma moc wskrzeszania 
zmarłych. Być może właśnie ta, dosyć 
osobliwa umiejętność sprawia, że Neko-

W
 Japonii odnajdziemy wyspę, na której żyją 
koty. Mnóstwo kotów. Istne szaleństwo. Żyją 
tam sobie, nie nękane przez człowieka. Nikt 
ich nie wygania, bo kocia natura ma w Japonii 
wielką wagę. 

Maneki-Neko ( ). Kot, co przynosi 
szczęście. Podobno. W Europie kojarzy się raczej z kiczem 
i tanim gadżetem, w Japonii stanowi miły prezent i wyraźne 
życzenie: powodzenia, pomyślności. Może przynieść tylko coś 
dobrego. Szczęście, cokolwiek ono znaczy. Porcelanowy czy też 
plastikowy kotek z uniesioną łapką wzbudza sympatię.
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manta pojawia się w popkulturze nader 
często – głównie komiksach (manga), 
programach telewizyjnych (któż nie zna 

„Pokemonów”?) i prozie.
Islam wyniósł kota na piedestał i uczy-

nił go bóstwem. Nie mogło być inaczej, 
jeżeli kot Muezaa był ulubieńcem proroka 
Mahometa. Jak ważna musiała być jego 
pozycja, skoro prorok trzymał zwierzę na 
kolanach, otaczając je czułością i czcią. 
Ponoć kiedy Muezza zasnął na jego 
płaszczu, Mahomet wolał odciąć połać 
materiału niż zbudzić ulubieńca. Tak 
mówią legendy przekazywane do dzisiaj. 
Pozycja kota w islamie nie słabnie.

Kot najsilniej kojarzy się z Egiptem. 
Ikona starożytnego państwa to właśnie 
kocia natura. Bogini Bastet jest przed-
stawiana jako postać z głową kota lub też 
w kociej postaci. To opiekunka, bogini 
miłości i ogniska domowego. Do dzisiaj 
kotom w Egipcie jest dobrze.

Nasz rodzimy kontynent nieco inaczej 
poradził sobie w kocią obecnością 
w kulturze. Nadał mu przymioty demona, 
a właściwie szatana. Nie inaczej, kota 
skojarzono jako pomocnika czarownic 
i wcielenie diabła. Zabobony, przesądy, 
wierzenia – kot pozostaje ich atrybutem 
i wciąż cichutko się przemyka na czterech 
łapach. Życie mu miłe, choć ma ich podob-
no dziewięć. Jest też całkiem odporny na 
przemijanie, zawsze spada na cztery łapy.

Rola kota w XXI wieku wciąż pozo-
staje zaskakująco ważna. Czasem aż 
do przesady. Prym wiedzie oczywiście 
wspomniana Japonia. Czy ktoś uwierzy, 
czy nie, właśnie w tym kraju istnieje wy-
spa kotów. Aoshima, bo taka jest nazwa 
tego niezwykłego miejsca, jest dosyć 

opustoszała. Na jednego 
mieszkańca przypada aż 
sześć futrzastych czworo-
nogów! Koty są dosłownie 
wszędzie. Wieść niesie się 
po świecie, więc można 
zobaczyć to na własne oczy…

Lokalni rybacy pilnują, aby 
koty nie chodziły głodne. A one 
w sumie mają się świetnie, 
prężąc się stale przed obiekty-
wami i kamerą, bo chętnych do 
oglądania nie brakuje.

 Podróże i koty mają wiele 
wspólnego. Japonia, Indie, Chiny, Egipt – to kraje, w których 
warto zwrócić uwagę na te futrzaste indywidualności. Chodzą 
własnymi ścieżkami. Dokładnie jak ci, którzy szukają ciekawych 
miejsc, różnych od utartych, turystycznych szlaków. 

KOT, CO PRZYNOSI SZCZĘŚCIE. 
PODOBNO. W EUROPIE KOJARZY SIĘ 
RACZE J Z KICZEM I TANIM GADŻETEM, 
W JAPONII STANOWI MIŁY PREZENT 
I W YRAŹNE ŻYCZENIE: POWODZENIA, 
POMYŚLNOŚCI. MOŻE PRZYNIEŚĆ TYLKO 
COŚ DOBREGO. SZCZĘŚCIE, COKOLWIEK 
ONO ZNACZY. PORCELANOW Y CZY TEŻ 
PLASTIKOW Y KOTEK Z UNIESIONĄ 
ŁAPKĄ WZBUDZA SYMPATIĘ.
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THE ISLE OF CATS

Do cats resemble people, or is it just an impression we get? 
Their whimsical, devious nature has always impressed 
humanity, and the truth is that those creatures have always 
been untouchable. They cannot be pigeonholed in terms of 
culture, that is why its majesty the cat has achieved quite 
a position in many countries.

You will find an island in Japan that is inhabited by cats. Lots of 
them. Purr madness. They live there, undisturbed by man. No-
one casts them out, as cat nature is of great importance in Japan.

Maneki-Neko ( ). A cat that brings 
good luck. So they say. In Europe, it’s asso-
ciated rather with kitsch and cheap gadg-
etry, but in Japan it’s considered a nice gift 
and a clear message: good luck. It’s the 
only thing it can bring you. Luck, whatever 
that means. A porcelain or plastic cat rais-
ing its paw endears to everyone.

However, cats in Japan are not only 
a symbol of luck. There are also demon 
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WŁ AŚCIW Y KURS / RIGHT PATH 23cats, called Bakeneko. It’s a dangerous 
belief, as demon cats are not sympathetic 
towards mankind. They can assume 
different shapes, and have many different 
skills. They sometimes eat their owners. 
So they say. They’re even more demonic, 
walking on two paws. It’s means only bad 
luck to home-dwellers.

The Land of the Rising Sun has par-
ticular affection for cats, so aside from 
Maneki-Neko and Bakeneko there is also 
Nekomanta. The embodiment of magical 
beliefs and shamanism. When a cat has 
a split tail it means that in its evil, enig-
matic stare hides more than just inscru-
table thoughts. As Japanese literature 
shows, such creatures have the power to 
raise people from the dead. This particular, 
quaint skill may be the reason for the Nec-
romancer to appear in the pop-culture so 
often - mainly in comic books (manga), TV 
programmes (is there anyone who doesn’t 
know “Pokemon”?), and literature.

Islam has idolised the cats and made 
them gods. It couldn’t have been any 
other way if Muezza the cat was prophet 
Muhammad’s favourite feline friend. His 
status was confirmed by the fact that the 
prophet used to allow the cat to sit on his 
lap, showing it love and respect. It’s said 
that when Muezza fell asleep on Muham-
mad’s robe, the prophet would rather cut 
a piece of cloth off the robe rather than 
wake up his friend. This is what the leg-
ends have said, and cats have maintained 
their status in Islam.

Cats are most strongly associated with 
Egypt. Cat nature is the symbol of this 
ancient country. The goddess Bastet is 
depicted as a cat-headed figure, or just 
as a cat. She’s a caretaker, the goddess 
of love and hearth and home. Nowadays, 
cats can’t complain in Egypt either.

Our continent has dealt with the presence of cats in culture, 
though. It ascribed features of a demon to them. Features of Sa-
tan, to be exact. Cats were considered witches’ accomplices and 
devil incarnates. Superstitions and beliefs - cats have remained 
its attribute and still quietly sneak around on their paws. And 
they have nine lives.

Cats remain surprisingly significant in the 21st century, with Ja-
pan as a leader in this field. Believe it or not, but a cat island exists 
in this country. Aoshima is the name of this amazing place, which 
is also quite desolate. There are six furry felines per one human 
inhabitant! Cats are virtually everywhere. Word travels around the 
world, so you can go there and see it with your own eyes...

Local fishermen watch that the cats don’t starve. And the cats 
can’t complain as they pose seductively in front of cameras of 
numerous curious tourists.

Travelling and cats have lots in common. Japan, India, China, 
Egypt are all countries in which it’s good to take a closer look at 
those furry individuals. They follow their own paths, just as people 
who looks for unusual places, off the beaten track. 
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MAD MAX  
NA DRODZE GNIEWU

   ENGLISH

MAD MAX: FURY ROAD
Film-goers who give spectacular movies 
categorized as SF a wide berth, ignoring 
quite an impressive trend in the cinema due 
to its alleged trashiness and artistic bland-
ness, have quite a headache now. Since 
the international federation of film critics 
suddenly announced that the fourth part of 
Max Rockatansky’s adventures is the best 
piece of cinematic art of the past season. 
And rightly so. So whoever was ashamed 
of going to the cinema can now rectify their 
mistake in the privacy of their homes and 
delight in the DVD edition available from 25 
September. The old George Miller returns 
to the roots of the cinema – down with all 
those slow-cinema artists – and reminds 
us that cinema means moving pictures and 
that it is precisely movement that is most 
important about it. Mad Max: Fury Road is 
a beautiful hallucination that cost a good 
many of millions of dollars – this is how the 
superproduction On the Silver Globe could 
look like if Andrzej Żuławski had had a big-
ger budget and less faith in the text of his 
precursor. The imagination of both artists 
reaches a similar scale. A mad guitarist on 
the bonnet of a truck as a special kind of 

“riff drive”, an army of warriors on flexible 
poles attacking runaways, diabolic figures 
on stilts looming on the horizon plus the 
one-handed Charlize Theron and Tom 
Hardy as the title hero in the role of a “blood 
bag”, who rebels against his destiny just in 
time. Indeed, Miller’s film is an effective 
blood transfusion given to the contemporary 
cinema. This symmetrically-structured 
masterpiece (a road film there and back 
again) follows the convention of a futuristic 
fairy tale about overthrowing a tyrant who 
built his power on drinking water ration-
ing. Water as a commodity: the scandal we 
got used to in the capitalist world is here 
criticized with the use of the most amazing 
anti-utopia in the history of contemporary 
cinema. The film is as stunning as the first 
moving frames of the Lumière brothers in 
their times. Your jaws will drop to the floor. 
Off you go to buy a DVD! 

ŹRÓDŁO: WARNER BROS. PICTURES

WOJCIECH KUCZOK

Theron i Tom Hardy jako tytułowy bohater 
w roli „worka z krwią”, który w porę buntuje 
się przeciw swemu przeznaczeniu. Zaiste, 
film Millera jest skuteczną transfuzją 
świeżej krwi do współczesnego kina. To 
arcydzieło o symetrycznej strukturze 
(kino drogi w tę i z powrotem) wpisane jest 
w konwencję futurystycznej baśni o obale-
niu satrapy,  który swoją potęgę zbudował 
na reglamentacji wody pitnej.    Woda jako 
towar – ten skandal, do którego przywykli-
śmy w kapitalistycznym świecie znalazł tu 
swoją krytykę w ramach najwspanialszej 
antyutopii w dziejach nowoczesnego kina. 
Ten film oszałamia jak pierwsze ruchome 
kadry braci Lumière ówczesną publikę. 
Będziecie zbierać swoje szczęki z podłogi. 
Marsz do sklepów po dvd! 

Kinomani, którzy szerokim łukiem 
omijają widowiska opatrzone 
banderolą SF, lekceważąc wcale 
pokaźny nurt kina ze względu na 

jego rzekomą jarmarczność i artystyczną 
jałowość, mają teraz nie lada zgryz. Oto 
bowiem międzynarodowa federacja 
krytyków filmowych ogłosiła czwartą 
część przygód Szalonego Maksa najlep-
szym dziełem sztuki filmowej minionego 
sezonu. Całkiem zresztą słusznie. Kto się 
zatem wstydził iść do kina, może teraz 
naprawić swój błąd w domowym zaciszu, 
rozkoszując się edycją dvd, dostępną od 25 
września. Staruszek George Miller wraca 
do źródeł kina: na pohybel wszelkim 
artystom spod znaku slow cienema przy-
pominając, że kino to ożywione obrazy, 
a zatem przede wszystkim ruch. „Mad 
Max: Na Drodze Gniewu” to piękna halu-
cynacja za ciężkie miliony dolarów – tak 
mogłaby wyglądać superprodukcja „Na 
srebrnym globie” gdyby Andrzej Żuławski 
miał większy budżet i mniejszą wiarę 
w tekst swojego protoplasty. Wyobraźnia 
obu artystów jest podobnej skali. Szalo-
ny gitarzysta na masce ciężarówki jako 
szczególny rodzaj „napędu riffowego”, 
armia wojowników na giętkich tyczkach, 
atakująca uciekinierów, demoniczne 
postaci na szczudłach majaczące na 
horyzoncie, do tego jednoręka Charlize 





CZ Y TA PANI T YLKO KSIĄ ŻKI 
PAPIEROWE?

Czytam i takie i takie, ale mniej niż bym 
chciała. Papierową przyjemniej wziąć do 
ręki, za to pliki elektroniczne nie zajmują 
miejsca. No tak, ale właśnie mówiłam, że 
mało czytam. Trudno powiedzieć, czy 
tych bardziej nie czytam, czy tamtych.

PANI POWIEŚĆ „SZUM” W Y WOŁUJE 
KONTROWERSJE. ROZMAWIAŁ AM O NIE J 
Z MOJĄ MAMĄ, PANI RÓWIEŚNICĄ. NIE 
MOGŁ A ZROZUMIEĆ POSTAW Y MATKI.

Matka może niepokoić, zgadzam się. Ale 
dużo ludzi rozpoznaje tam coś swojego, 
jeden to, drugi tamto. Więc jednak widać, 
że opisałam kawałek rzeczywistości. Opi-
sałam przemilczaną przeszłość, która cią-
gnie się za rodziną i niszczy relację między 
dorosłymi i dziećmi. Stare nieszczęścia, 
zwłaszcza te przemilczane, mają ogromną 
siłę rażenia. Z każdym nowym pokole-
niem ich siła rażenia trochę słabnie. Ale 
tymczasem już czekają w kolejce następne 
nieszczęścia. Tak działa świat. Gdybyśmy 
zapytali, gdzie się to zaczyna, nie będzie 
dobrej odpowiedzi. Nie ma w tym nic me-
tafizycznego. Dźwigamy ciężary, o których 
niewiele wiemy, które odziedziczyliśmy 
jakoś mimochodem i nawet nie próbujemy 
się pozbyć. Matka dziewczynki, która jest 
bohaterką tej książki, przeszła przez obo-
zy koncentracyjne. Nie wraca do tego, nie 
chce wspominać, ale przemilczany ciężar 
jakoś przechodzi na dziewczynkę. Nawet 
nie poprzez zachowania matki, raczej 

JAK WR A ŻENIA PO SPOTK ANIU NA KULTUR ALNE J PL A Ż Y 
TRÓJKI? O TE J PORZE NA PL A Ż Y JEST Z AWSZE DUŻO LUDZI.

Na przykład ktoś chce poleżeć sobie na piasku i nie myśleć o żad-
nych książkach. Taki ktoś padnie ofiarą nagłośnienia.

A JAK PANI W YPOCZ Y WA?

Wypoczywam gdzie indziej. Mam pod Warszawą domek z ogrodem. 
Ogród duży, jest co robić, żeby wypocząć.

BRYLOWANIE W KURORCIE JEST WBREW ETOSOWI PISARZ A?

Nie wiem za dużo na temat etosu pisarza. Tyle co z prasy.

NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO?

Podobno jest, ale bardzo tajemniczy.

CIEK AWA DYSKUS JA W Y WIĄ Z AŁ A SIĘ W Z WIĄ ZKU Z INNYM 
NOMINOWANYM, SZCZEPANEM T WARDOCHEM I JEGO 
MERCEDESEM.

To już raczej ja się od pani dowiem czegoś o tym mercedesie, nie na 
odwrót.

A CZ Y TAŁ A PANI KSIĄ ŻKI INNYCH NOMINOWANYCH DO 
NIKE?

Ostatnio mało czytam. Książki czekają w długiej kolejce. To nic 
takiego, moje też czekają w różnych kolejkach. Mało kto czyta 
dużo i szybko.

Lubi wstawać rano. Wtedy kurort jest pusty. W tym 
roku była gościem Literackiego Sopotu. Za ostatnią 
powieść, „Szum”, otrzymała nominację do Nagrody 
Literackiej Nike 2015. To jej piąty raz.

KAWAŁ OKRUTNY  
I ZABAWNY
MAGDALENA TULLI
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przez coś, czego matka nie zrobi-
ła, bo ciężar przeszkadzał. Wszyscy 
przekazujemy dzieciom nasze 
ciężary również w taki sposób. My-
ślę, że o przeszłości z dwojga złego 
lepiej mówić wprost. 

MIMO TR AUM JEST 
W CZŁOWIEKU WOL A Ż YCIA.

Tak, jesteśmy wyposażeni w wolę 
życia. Na tym świat stoi. Chociaż 
czasem to nie wystarcza i świat się 
wtedy przewraca. 

TO, CO NAS R ATUJE, TO TEŻ 
CZ ASEM POCZUCIE HUMORU, 
ALE MOŻE W NIEKTÓRYCH 
PRZ YPADK ACH NIE MA SIĘ JUŻ 
Z CZEGO ŚMIAĆ?

Zawsze jest. Religia może nas jakoś 
godzić z życiem, a nawet ze śmiercią, ale nigdy na sto procent, 
bo prawdziwa wiara jest podszyta wątpieniem. Prawdziwy 
śmiech ma w sobie bezinteresowną lekkość.

POZ WAL A ZROZUMIEĆ PEWNE RZECZ Y, PRZEBACZ YĆ?

Pozwala znaleźć dystans do życia, do śmierci. Małe dzieci 
czują się nieśmiertelne. Potem traci się nieśmiertelność, ale do 

pewnego momentu wierzymy, że czas 
płynie bardzo wolno, że taka jego natura. 
Nagle czas przyśpiesza. To ci dopiero 
niespodzianka. Życie nam robi taki kawał. 
Zauważamy to jakoś między czterdziest-
ką a pięćdziesiątką. Życie jest krótkie, 
mówimy wtedy. A dzieci słuchają i nie 
wierzą. Życie nam robi kawał okrutny ale 
zabawny. Kto chce, może się śmiać.

PO CO JEST PISANIE?

Jeśli piszemy bestselery, pisanie jest po to, 
żebyśmy mieli pieniądze. A jeśli przyświeca 
nam inny cel, to zwykle nie potrafimy się 
z niego dobrze wytłumaczyć.

PISANIEM MOŻNA SIĘ W YLECZ YĆ?

Pewnie w cierpieniu czasem można sobie 
pomóc robieniem jakichś notatek. Ale 
nie jest to patentowany sposób na dobrą 
literaturę. W dobrej literaturze zawsze jest 
coś bezinteresownego. Żeby z pożytkiem 
wykorzystać osobisty materiał, trzeba 
zobaczyć w nim część większej całości, 
coś, co jest większe od naszych własnych 
spraw. Z drugiej strony – nie wyobra-
żam sobie dobrej książki oderwanej od 
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MAŁE DZIECI CZUJĄ SIĘ NIEŚMIER-
TELNE. POTEM TRACI SIĘ NIEŚMIER-

TELNOŚĆ, ALE DO PEWNEGO MO-
MENTU WIERZYMY, ŻE CZAS PŁYNIE 
BARDZO WOLNO, ŻE TAKA JEGO NA-

TURA. NAGLE CZAS PRZYŚPIESZA. TO 
CI DOPIERO NIESPODZIANKA. ŻYCIE 

NAM ROBI TAKI KAWAŁ. ZAUWAŻAMY 
TO JAKOŚ MIĘDZY CZTERDZIESTKĄ 

A PIĘĆDZIESIĄTKĄ. ŻYCIE JEST KRÓT-
KIE, MÓWIMY WTEDY. A DZIECI SŁU-

CHA JĄ I NIE WIERZĄ. ŻYCIE NAM ROBI 
KAWAŁ OKRUTNY ALE ZABAWNY. KTO 

CHCE, MOŻE SIĘ ŚMIAĆ.



osobistego doświadczenia autora. Zawsze 
to będzie szeleściło papierem. Z trzeciej 
strony – trochę dystansu do samego 
siebie nigdy nie zaszkodzi. Ale on nie 
przychodzi na zawołanie.

PRZ YCHODZI Z WIEKIEM?

Może z wiekiem. Jeden znajduje go wcze-
śniej, inny później, niektórzy nie znajdują 
nigdy, aż do samej śmierci.

TRZEBA MIEĆ TEŻ TEMAT.

To nie pani powinna mieć temat, to temat 
wyskakuje z pani życia, łapie panią i trzy-
ma. Tak to mniej więcej wygląda. Temat 
nie pojawi się na pustej kartce, w którą 
będziemy się wpatrywać codziennie po 
śniadaniu. Postawiłabym własne pie-
niądze, że w taki sposób nie napisze się 
dobra książka. Może bym przegrała...

MOŻNA GENER ALIZOWAĆ 
I ST WIERDZIĆ, ŻE MŁODZI PISARZE 
MA JĄ TRUDNIE J. NIE MIELI WIELKIEGO 
PRZEŻ YCIA POKOLENIOWEGO.

Każde pokolenie ma swoje przeżycie.

CZ ASY SĄ MIAŁKIE, NI JAKIE.

Do oceny czasów przyda się właśnie 
dystans, czyli to, co zyskujemy, kiedy tra-
cimy młodość. Wtedy najlepiej potrafimy 
wyłowić i opisać to coś, co było przeży-
ciem pokolenia. Zwłaszcza jeśli nie jest 
to wojna ani rewolucja. Akurat te tematy 
dojrzewają szybko. A inne powoli. Ale 
i one się kiedyś objawią. 

PAUL AUSTER POWIEDZIAŁ, ŻE ŻEBY 
PISAĆ, TRZEBA JUŻ NAPR AWDĘ MUSIEĆ.

Jeśli o mnie chodzi, to się sprawdza. Bo 
jestem trochę leniwa.

JAK W TAKIM R A ZIE W YGL ĄDA Ż YCIE 
PISARZ A, KTÓRY MUSI CZEK AĆ, A Ż 
TEMAT W NIM DOJRZE JE?

Czekać? W ogóle nikt nie musi czekać. 
Książki same zapolują na swoich autorów. 
Będą za nimi biegać i wołać: „Napisz mnie, 
napisz mnie!”

TO UCZUCIE PRZ YJEMNE CZ Y 
DRĘCZ ĄCE?

Ja to nawet dosyć lubię. Ale dopiero wtedy, 
kiedy już mi się taka całość zawiąże 
i domyka. Wtedy zabieram się do roboty. 
Bywają momenty wspaniałe, porywające.

A POTEM?

A potem trzeba poprawić i skrócić.

A JAK C AŁ A PR AC A JEST JUŻ 
W YKONANA, TO JEST POCZUCIE 
PUSTKI?

Nie. Pisanie książki się kończy, jak 
wszystko w życiu. Miłość się kończy, lato się 

kończy i książka też się kończy. Nie jest tak, że przez resztę życia za 
nią tęsknimy. Będzie następna. Albo i nie.

JEST NORMALNE Ż YCIE?

Życie jest normalne ze swej natury. Gdybym policzyła, ile dni 
w roku poświęcam na pisanie, to nie wyjdzie dużo. Skracanie 
i poprawianie zabiera więcej czasu. Ja akurat nie poprawiam 
zdań, tylko konstrukcję całości. Czasem na sam koniec przycho-
dzą wspaniałe pomysły konstrukcyjne. Historia, która już się 
domknęła, sama mówi, czego jej potrzeba. 

GDYBY BYŁ A PANI LENIWĄ OSOBĄ, NIE CHCIAŁOBY SIĘ PANI 
WR AC AĆ DO R A Z NAPISANEGO TEKSTU.

To nie jest tak, jak się pani zdaje. Porządna książka zawsze wypę-
dzi lenia ze swojego autora. „Popraw mnie, popraw mnie!” – woła. 
A ja siadam i robię co mi każe. Przenoszę bloki tekstu, puentuję 
wątki, skreślam spore fragmenty tekstu. Nie jestem przywiązana 
do pierwszej wersji. To chyba ważne, żeby się nie przywiązywać. 
Sto razy ważniejsze od pracowitości.

TA SKRUPUL ATNOŚĆ BIERZE SIĘ TEŻ Z TEGO, ŻE JEST PANI 
TEŻ TŁUMACZK Ą?

Ależ skąd. Żadna skrupulatność nie ma tu zastosowana, to 
nieporozumienie. Potrzebne jest coś odwrotnego, jakiś rodzaj 
nonszalancji, łatwość pożegnania się z czymś, co już było zro-
bione i nawet nieźle wyglądało. Powinnam się też przyznać, że 
wcale nie jestem tłumaczką. Od czasu do czasu słyszę o sobie: 

„pisarka i tłumaczka”. To robota Internetu. Tam wszystko samo 
się powiela. Raz ktoś się rąbnął i zostało, zresztą nie widzę pro-
blemu. Ale nigdy się tak nie przedstawiam.

JAKKOLWIEK, MIAŁ A PANI DOŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA.

Zdarzyło się parę razy, dawno temu. Niewiele rzeczy, raptem 
cztery. Nie ma o czym mówić. Nie ciągnie mnie do tłumaczeń. 
Wolę zrobić coś swojego. Są rzeczy ważne i ważniejsze.

JAK Z A JMOWAĆ SIĘ PR AWDZIWIE WA ŻNYMI RZECZ AMI 
I PRZEŻ YĆ?

Teraz mi pani powie, że te ważne są nieważne. Lubię mieć sprząt-
nięty dom, skoszony ogród, mieć naprawione to co się popsuło, 
z dziećmi lubię porozmawiać, z przyjaciółmi, i popatrzeć sobie na 
chmury. A oprócz tego lubię mieć zapłacone rachunki. Nikt ode 
mnie nie wymaga, żebym coś pisała, to z mojej strony swobodna 
nadwyżka fantazji. Za to płacenie rachunków jest przymusowe: 
spróbujmy nie zapłacić! Jeśli książki chcą mnie karmić, to bardzo 
ładnie z ich strony. Raz chcą, raz nie chcą. Publiczność jest 
kapryśna.

CO PANI MYŚLI O NAGRODZIE NIKE?

Przyjemnie dostać nominację.

TROCHĘ SZKODA, ŻE, NIE LICZ ĄC SPEC JALIST YCZNYCH 
CZ ASOPISM, „GA ZETA W YBORCZ A” JEST WŁ AŚCIWIE 
JEDYNYM MEDIUM, KTÓRE PISZE SZERZE J O KULTURZE.

To nie jest problem „Gazety Wyborczej”, że ma swoje typy, tylko 
innych mediów, że nie bardzo interesują się kulturą. Mogłyby też 
mieć swoje typy.

W YOBR A ZIŁ AM SOBIE NAGRODY LITER ACKIE MAGA Z YNU 
„HELLO MODLIN”, KTÓRE BYŁYBY ROZDAWANE NA LOTNISKU. 

Tak, to by było coś. 

29W Y WIAD / INTERVIEW 



GUST / TASTE 30 SHE IS OF YOUR AGE. SHE COULDN’T 
UNDERSTAND THE MOTHER’S 
AT TITUDE.

The mother can be disturbing, I agree. 
But many recognize something familiar 
about her: one thing or another. So we 
can actually see that I described a piece 
of reality. I described concealed past that 
trails behind a family and destroys relations 
between adults and children. Old problems, 
especially the concealed ones, have a huge 
striking power. The power is decreasing 
a bit with every new generation. But new 
problems wait in the queue. This is how 
the world works. If we were to ask when it 
all begins, there would be no good answer. 
There’s nothing metaphysical about it. We 
carry burdens we don’t know much about. 
We somehow inherited them in passing and 
don’t even try to get rid of them. The mother 
of the main hero of the book was through 
concentration camps. She doesn’t go back 
to it, she doesn’t want to think about it, but 
the concealed burden was somehow passed 
on the girl. Not even through her mother’s 
behaviour but rather through something her 
mother didn’t do because the burden didn’t 
let her. We all hand our burdens over to our 
children in the same way. I think that talk-
ing about the past is the lesser of two evils.

THERE IS THE WILL TO LIVE IN PEOPLE 
DESPITE THEIR TR AUMAS.

Yes, we are equipped with the will to live. 
It’s what the world is based on. Still, it’s 
not enough sometimes; then the world 
turns upside down.

WHAT OFTEN SAVES US IS A SENSE 
OF HUMOUR, BUT PERHAPS IN SOME 
C ASES THERE IS NOTHING TO L AUGH 
ABOUT ANY MORE.

There always is. Religion can somehow 
make us reconcile ourselves to our 
lives or even deaths, but it’s never one 
hundred per cent because true faith is 
streaked with doubts. And true laughter 
has disinterested lightness about it.

IT HELPS TO UNDERSTAND AND 
FORGIVE CERTAIN THINGS?

It helps to distance oneself from life, from 
death. Small children feel they’re immortal. 
Then we lose immortality but for some time 
believe that time passes slowly, that that’s 
its nature. And suddenly it speeds up. Now 
that’s a surprise. Life plays such a trick on 
us. We notice it somewhere between our 
forties and fifties. Life is short, we say then. 
And children listen and don’t believe us. Life 
plays a cruel but funny trick on us. If you 
want, you can laugh about it.

WHAT IS WRITING FOR?

If you write bestsellers, writing is for you 

to have money. And if you are motivated 
by something else, you usually can’t 
explain it well.

DOES WRITING HAVE A HEALING 
EFFECT?

You probably can help yourself by making 
some notes when you’re suffering. But it’s 
not a patented method for good literature. 
There is always something disinterested 
in good literature. In order to use your 
personal material in a beneficial way, 
you need to see a part of a greater whole 
in it, something that’s bigger than your 
own matters. On the other hand, I can’t 
imagine a good book that would be 
disconnected from the author’s personal 
experience. Such a thing will always seem 
artificial. On the third hand, a bit of dis-
tance from yourself never does any harm. 
But it doesn’t come as if on cue.

IT COMES WITH AGE?

Perhaps it does. Some find it earlier than 
others, some never do.

WHAT YOU ALSO NEED IS A SUBJECT.

It’s not you who needs the subject. It is the 
subject that pops out of your life, catches 
you and holds you. This is more or less 
what it looks like. The subject won’t appear 
on a blank sheet of paper you will stare at 
every day after breakfast. I’d bet my own 
money that it’s not how a good book is 
written. Perhaps I’d lose...

WE COULD GENER ALIZE AND STATE 
THAT IT IS NOT THAT EASY FOR YOUNG 
WRITERS. THEY DID NOT HAVE A GREAT 
GENER ATION EXPERIENCE.

Each generation has its experience.

OUR TIMES ARE SHALLOW, DULL.

What comes in handy for our assess-
ment of time is distance, that is the thing 
we gain when we lose youth. Then we 
are truly able to identify and describe 
what was the generation’s experience. 
Especially when it’s not war or revolution 
because such subjects mature quickly. 
Others mature more slowly. But they will 
appear one day too.

PAUL AUSTER SAID THAT IN ORDER TO 
WRITE, YOU NEED TO HAVE TO DO IT.

It’s true as far as I’m concerned. Because 
I’m a bit lazy.

SO HOW DOES THE LIFE OF A WRITER 
WHO MUST WAIT FOR THE SUBJECT TO 
MATURE INSIDE OF HIM LOOK?

Wait? No one has to wait at all. Books will 
hunt their authors themselves. They will 
keep chasing them, shouting: “Write me, 
write me!”.

   ENGLISH

CRUEL AND FUNNY TRICK
MAGDALENA TULLI
She likes to get up early. The resort is 
empty then. She was a guest of this 
year’s literature festival Literacki 
Sopot. She was nominated for the Nike 
Literary Award 2015 for her recent 
novel Szum. It has been her fifth time.

WHAT IS YOUR IMPRESSION AFTER THE 
CULTUR AL MEETING OF THE POLISH 
R ADIO THREE “KULTUR ALNA PL A Ż A 
TRÓJKI”? THERE ARE ALWAYS MANY 
PEOPLE ON THE BEACH AT THIS TIME.

Some for instance want to lie down on the 
sand for a while, not thinking about books 
whatsoever. Such people fall victim to the 
sound system.

AND HOW DO YOU REST?

I rest elsewhere. I have a small house with 
a garden near Warsaw. The garden is big so 
there are lots of things to do to rest there.

SHINING IN A RESORT IS AGAINST THE 
WRITERS’ ETHOS?

I don’t know much about the writers’ 
ethos. Only a few things from the press.

THERE ISN’T SOMETHING LIKE THAT?

There allegedly is, but it’s very 
mysterious.

AN INTERESTING DISCUSSION BROKE 
OUT IN CONNECTION WITH SZCZEPAN 
T WARDOCH, ANOTHER NOMINATED 
WRITER, AND HIS MERCEDES C AR.

I’m the one who could learn something 
about that Mercedes from you, not the 
other way round.

BUT YOU HAVE READ BOOKS WRIT TEN 
BY OTHER NOMINEES, RIGHT?

I haven’t been reading much lately. Books 
are waiting in a long queue. And it’s not a big 
deal, my books stand in various queues too. 
Few people read much and quickly.

DO YOU READ ONLY PAPER BOOKS?

I read both but fewer than I’d like to. It’s 
more pleasant to hold a paper book, but 
electronic files don’t occupy any space. 
Well, but as I just said, I don’t read much. 
It’s hard to say whether I read fewer 
paper books or electronic ones.

YOUR NOVEL SZUM IS CONTROVERSIAL. 
I TALKED ABOUT IT WITH MY MUM, 
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IS IT A PLEASANT OR A TIRESOME 
FEELING?

I actually like it. But only when such 
a whole is formed and ready. Then I get 
down to work. Sometimes there are 
marvellous and thrilling moments.

AND THEN?

Then you have to correct and abridge it.

AND WHEN THE WHOLE WORK IS 
DONE, DOES A SENSE OF EMPTINESS 
APPEAR?

No. Writing a book ends just like any-
thing else in life. Love ends, summer 
ends, and a book ends too. It’s not that 
you miss it for the rest of your life. There 
will be another one. Or not.

IS THERE ANY NORMAL LIFE?

Life is normal in nature. If I was to count 
how many days I spend on writing, there 
wouldn’t be a lot. Abridging and correct-
ing takes more time. I for example don’t 
correct sentences but the structure of 
the whole book. Sometimes you come 
up with excellent ideas for its structure 
at the very end. A finished story tells you 
what it needs.

IF YOU WERE A L A Z Y PERSON, YOU 
WOULD NOT FEEL LIKE GOING BACK TO 
AN ALREADY-WRIT TEN TEXT.

It’s not the way you think it is. A decent 
book will always chase the idler out of 
its author. “Correct me, correct me!” it 
shouts. And I sit down and do what it 
tells me to do. I move blocks of text, add 
points to threads and cross out quite 
long pieces of text. I’m not attached to 
the first version. And I guess it’s impor-
tant not to grow attached. It’s a hundred 
times more important than diligence.

DOES THIS SCRUPULOUSNESS COME 
FROM THE FACT THAT YOU ARE 
A TR ANSL ATOR TOO?

Not at all. There is no scrupulousness 
here, it’s a misunderstanding. Something 
opposite is actually needed, a kind of 
nonchalance and ability to part with 
what’s already done and actually looked 
quite good. I should also admit that I’m 
not a translator. I sometimes hear people 
say “a writer and translator” about me. 
It’s because of the Internet. Everything 
is repeated there. Someone once blurted 
it out and it’s stayed like that. I don’t 
actually think it’s a problem, but I never 
introduce myself this way.

YOU DID, HOWEVER, HAVE EXPERIENCE 
IN TR ANSL ATION.

It happened a couple of times a long 
time ago. There were barely four things 
I translated. There’s not much to talk 
about. I’m not drawn to translation. I pre-
fer doing my own things. Some things 
are more important than others.

HOW C AN ONE DO ONLY REALLY 
IMPORTANT THINGS AND SURVIVE?

Now you’re going to tell me that those 
things aren’t important. I like to have my 
house tidied up, my lawn cut, everything 
broken fixed. I like to talk to my children 
and friends, I like to look at the clouds. 
And apart from all that, I like to have all 
bills paid. Nobody demands that I write 
anything; it’s just a free excess of imagi-
nation on my part. But paying the bills is 
compulsory. Just you try not paying! If 

books want to feed me, it’s nice of them. 
Sometimes they do, other times they 
don’t. The public is capricious.

WHAT DO YOU THINK ABOUT THE NIKE 
AWARD?

It’s nice to be nominated.

IT’S A PIT Y THAT THE NEWSPAPER 
GAZETA W YBORCZ A IS ACTUALLY 
THE ONLY MEDIUM THAT WRITES 
AT LENGTH ABOUT CULTURE, NOT 
COUNTING SPECIALIST MAGA ZINES.

It’s not the problem of Gazeta Wyborcza 
that it has its tips. It’s the problem of 
other media that they’re not interested in 
culture. They could have their tips too.

I IMAGINED HELLO MODLIN LITERARY 
AWARDS HANDED OUT AT AIRPORTS.

Yes, that would be something. 



GUST / TASTE 33



34 GUST / TASTE 

Gruzja będzie gościć w Gdańskim Teatrze Szekspirow-
skim od szóstego do piętnastego października. Tydzień 
Gruziński od dziewiątego do szesnastego października, 
organizowany jest w ramach stałego cyklu GTS – Teatry 

Europy, nad którym patronat sprawuje Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. W ciągu tego tygodnia zapoznać się będzie 
można oczywiście z wybitnymi przedstawicielami gruzińskiego 
teatru. Zaprezentowane zostaną m.in. „Trojanki” Eurypidesa z Royal 
District Theatre, czy Czechowowska „Dama z pieskiem” z Kote 
Marjanishvili State Drama Theatre. Oprócz spektakli organizatorzy 
przygotowali dla nas także bardziej egzotyczne atrakcje. Jedną 
z nich będą spotkania ze śpiewem polifonicznym, w wykonywaniu 
chóru męskiego. To jeden z najważniejszych gruzińskich fenome-
nów kulturowych wpisany na Listę Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego Ludzkości UNESCO. Polscy melomani będą mogli się 
z nim zapoznać dzięki występom cenionych zespołów Mdzlevari 
i Rustavi. W muzycznej części znajdzie się także miejsce dla bar-
dziej współczesnych form, między innymi koncertu muzyki elektro 
w wykonaniu Nika Machaidze (NIKAKOI) – gruzińskiego reżysera 
filmowego i muzyka oraz Natalie Beridze (TBA) aka Tusia Beridze 

Październik w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim minie pod znakiem 
kultury gruzińskiej. To wspaniała okazja 
by zapoznać się bliżej z wielowymiarowym 
charakterem i kontrastami kryjącymi się 
w tym fascynującym kraju.

K A JETAN KUSINA

MAT. PR A SOWE

GRUZJA 
W TEATRZE
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aka Nate Fisher. Natomiast grupa New Col-
lective planuje zrealizować w Gdańsku aż 
trzy różne projekty: performens, wystawę 
i koncert DJ-ski.

Podczas Tygodnia Gruzińskiego znaj-
dzie się także czas na spotkania z ichniej-
szym kinem. Zobaczymy wybitne filmy, 
wybrane z pomocą Georgian National 
Film Center. Do tego dochodzi wystawa 
organizowana we współpracy z Muzeum 
Narodowym Gruzji, spotkania z artystami, 
debaty i wiele innych wydarzeń. Gruzja to 
kraj, którego kultura mocno związana jest 
z tradycją ucztowania, więc w programie 
nie mogło zabraknąć miejsca dla rozkoszy 
smakowych. Tydzień zakończy się wie-
czorem gruzińskim, czyli live cookingiem, 
degustacją tradycyjnych potraw oraz wina, 
którego sposób produkcji także został 
wpisany na listę UNESCO. 
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GEORGIA IN THEATRE
October in the Gdansk Shakespeare Thea-
tre will be marked by Georgian culture. 
It is a perfect chance to learn more about 
the multidimensional character and con-
trasts hidden in this fascinating country.

Georgia will stay at the Gdansk Shake-
speare Theatre (GTS) from the ninth 
to sixteenth of October. The Georgian 
Week is organized as part of the cycle 
Theatres of Europe, The Georgian Week 
is organized as part of the cycle European 
Theatres, a regular series of events held in 
GTS under the patronage of the Minister 
of Culture and National Heritage. The 
week is of course a chance to familiarize 
ourselves with outstanding representa-
tives of Georgian theatre. We will see for 
example: Women of Troy by Euripides from 
Royal District Theatre and Lady with a Dog 
by Chekhov from Kote Marjanishvili State 
Drama Theatre. Apart from performances, 
the organizers have prepared a bit more 
exotic attractions, for instance meetings 
with polyphonic singing by a male-voiced 
choir. Included on the UNESCO Intangible 
Cultural Heritage List, it is one of the most 
important elements of Georgian culture. 
Polish music lovers will hear its sounds 
thanks to performances given by two high-
ly regarded bands: Mdzlevari and Rustavi. 
The music part of the Georgian Week will 
also include more contemporary genres, 
for example a concert of electro music 
played by Nika Machaidze (NIKAKOI), 
a Georgian film director and musician, and 

BILETY 

na wszystkie wydarzenia można 
nabyć online na stronie www.
bilety.teatrszekspirowski.pl lub 
bezpośrednio w kasie GTS,  
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 
w Gdańsku.

Tickets for all events are available 
on www.bilety.teatrszekspirowski.pl 
or directly in the GTS ticket office 
at 1 Wojciecha Bogusławskiego 
street in Gdansk.

Natalie Beridze (TBA) aka Tusia Beridze 
aka Nate Fisher. New Collective group, 
on the other hand, plans to realize three 
various undertakings in Gdansk: a perfor-
mance, an exhibition and a DJ concert.

The Georgian Week means also 
meetings with Georgian cinema, that is 
screenings of outstanding films selected 
with the help of the Georgian National 
Film Center, as well as an exhibition 
organized in cooperation with the Geor-
gian National Museum, meetings with 
artists, debates and many other events. 
Georgia is a country whose culture cher-
ishes a strong tradition of feasting, which 
is why the programme had to include 
delights to the palate. The week will end 
with a Georgian evening with live cook-
ing and tasting of traditional dishes and 
wine, which production process was also 
inscribed on the UNESCO list. 



Jedyne co nam zostało to popatrzeć na 
zdjęcia z tegorocznego Cieszanów Rock 
Festiwalu i powspominać. Kto był niech otrze 
łezkę i tęskni, kto nie był niech podziwia 
i niecierpliwi się na myśl o kolejnej edycji.

CIESZANÓW  
ROCK FESTIWAL 2015

JAKUB MILSZEWSKI

MFK.COM.PL

Co tu dużo mówić: tegoroczny Cieszanów Rock 
Festiwal był najlepszą edycją ze wszystkich 
dotychczasowych. Moglibyśmy zrobić jakiś ple-
biscyt, głosowanie, ale wiemy, że i tak zwycię-

żyłaby edycja 2015. I to dobrze – festiwal od samego początku 
zachowuje tendencję wznoszącą i ptaszki śpiewają, że nie ma 
zamiaru na obecnym poziomie osiąść. Ciągnie go w górę, do 
gwiazd. Nas też ciągnie na Cieszanów Rock Festiwal.

Na 2016 rok jeszcze kalendarza nie mamy, ale jak będziemy mieć 
to zaznaczymy datę kolejnego CRF zaraz po tym, jak pooznaczamy 
daty naszych rocznic ślubu i urodzin naszych bliskich.  
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CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 
2015
The only thing left we can do is take 
a look at photographs from this year’s 
Cieszanów Rock Festival and lose 
ourselves in reminiscences. Those who 
attended the festival can wipe away their 
tears and miss the event, and those who 
didn’t can admire the images and con-
sider taking part in the next edition...

What can I say, this year’s Cieszanów 
Rock Festival was the best edition in its 
history. We could organize some kind of 
survey or poll, but we know that the 2015 
edition would win anyway. And it would 
be a good thing because from its very 
beginning the festival has been following 
its upward trend, and rumour has it that 
it doesn’t plan on stopping at the current 
level. It’s drawn upwards, to the stars. And 
we’re drawn to Cieszanów Rock Festival.

We don’t have calendars for 2016 yet, 
but as soon as we do, we will mark the date 
of the next CRF right after the dates of our 
wedding anniversaries and birthdays of 
our friends and relatives. 

37



DESTINATION / POMORSKIE38 nie komponuje się z karmelizowanymi 
buraczkami przyprawionymi odrobiną 
cynamonu, ziemniaczkami fondant, 
grillowaną gruszką i sosem z jeżyn po-
chodzących z przydomowego ogródka. 
Całość starannie podana, zaspokoi 
podniebienie największego konesera 
dziczyzny. 

SZTUCZK A, GDYNIA
www.sztuczka.com

Dary lasu umożliwiają kucharzom two-
rzenie wspaniałych dań inspirowanych 
naturą. Gdyńska restauracja Sztuczka 
poleca swoim gościom polędwicę z jele-
nia skąpaną w czekoladowym gana-
szu. Podawana z gotowanymi w maśle 
marchewkami, ziemniakami pieczonymi 
w ognisku, piklowanym burakiem, świe-
żą maliną, jadalną ziemią i buraczanym 
żelem zaskoczy różnorodnością smaków 
i ich połączeniem.

SZ AFARNIA 10, GDAŃSK
www.szafarnia10.pl

Dania z dziczyzny królują również w kar-
cie restauracji Szafarnia 10 usytuowanej 
w samym centrum Gdańska. Delikatne, 
rozpływające się w ustach policzki 
z dzika marynowane w czerwonym winie 
z dodatkiem trawy żubrowej idealnie 
komponują się z purée z pieczonej 
pietruszki i topinamburu. Polane sosem 
z jeżyn i cielęcym demi-glace wzboga-
cone zostały o pieczony topinambur, 
gotowane w białym winie cebulki oraz 
pieczonego buraka. Całość od pierwsze-
go kęsa rozpływa się w ustach. 

KOZI GRÓD, POMLEWO
www.kozigrod.pl

Grzyby to kolejny produkt, który króluje 
w pomorskich lasach. Restauracja Kozi 
Gród w Pomlewie proponuje roladkę ze 
schabu dzika faszerowaną podgrzyb-
kami, borowikami, kurkami z Borów 
Tucholskich oraz wędzonym boczkiem. 
Całość dopełniona intensywną konfiturą 
z czerwonej cebuli oraz wyrazistym so-
sem rozmarynowym idealnie podkreśla 
smak dziczyzny oraz grzybów. 

STARY BROWAR KOŚCIERZ YNA
www.starybrowarkoscierzyna.pl

Grzyby zainspirowały także szefa 
kuchni Starego Browaru Kościerzyna 
do stworzenia dania łączącego w sobie 
bogactwo morza oraz lasu. W daniu pre-
zentowanym przez restaurację grzyby 
towarzyszą rybie. Gotowana na parze 
polędwica z dorsza obtaczana w pudrze 
z suszonych pomidorów oraz efektowną 
pianą truflową na górze to prawdziwy 
kulinarny majstersztyk. Podawana na 
purée z groszku z gołąbkiem z kaszą 

Z jakimi potrawami kojarzy się Pomorze? Większość z nas 
utożsamia ten region Polski ze smakiem świeżo złowionych 
i wędzonych ryb, przesłodkich gofrów, orzeźwiających 
lodów. W większości są to wakacyjne smaki lata, które nie 
do końca oddają bogactwo tego regionu. Jesienią Pomorskie 
nabiera innych barw. Prezentuje swoje ukryte piękno i kusi 
bogactwem leśnych smaków.

POMORSKIE NAJLEPIEJ 
SMAKUJE JESIENIĄ

PIOTR CHABZDA

MAT. PROT J
uż od wieków mieszkańcy Pomorza korzystali z natural-
nego bogactwa runa leśnego. Opracowywane przez lata 
receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie poka-
zały, że leśne produkty idealnie nadają się do przygoto-
wania wspaniałych potraw będących wizytówką regionu. 

Owoce przetwarzane na konfitury i soki, pieczona dziczyzna 
aromatyzowana ziołami z pobliskich łąk, suszone i maryno-
wane grzyby to tylko przedsmak tego, czym pomorskie stoi. 
Kultywowane tradycje kulinarne mają swoje odzwierciedlenie 
w menu pomorskich restauracji. 

PAŁ AC POR A J, WICKO
www.palacporaj.pl 

Sarnina to jeden z najbardziej szlachetnych rodzajów dzi-
czyzny. Szef kuchni Pałacu Poraj w Wicku stworzył ciekawą 
kompozycję tego gatunku mięsa marynowanego w czerwonym 
winie, przyprawach oraz białych warzywach. Sarnina ideal-



DESTINATION / POMORSKIE 39pęczak i kurkami intryguje smakiem. 
Kompozycja łącząca produkty morskie 
oraz leśne idealnie oddaje tradycje kuli-
narne pomorskiego. 

CZ ARNY KOS, BORKOWO
www.czarnykos.pl 

Kurki w formie sufletu to propozycja 
restauracji Czarny Kos. Ułożony na 
zielonej trawie stworzonej z mieszanki 
szpinaku, jarmużu, czosnku, cebulki 
i suszonego pomidora, podawany jest 
w towarzystwie świeżych ziół z ogródka. 
Danie wegetariańskie można również 
zamówić w wersji dla mięsożerców z ło-
sosiem lub dorszem.

1906 GOURMENT RESTAUR ANT, 
PAŁ AC CIEKOCINKO, CIEKOCINKO
www.palacciekocinko.pl

Pomorskie również dba o wegetarian. 
Szef kuchni restauracji 1906 Gourment 
Restaurant poleca domowe raviolo z do-
datkiem szafranu, w którym zamknięte 
jest płynne żółtko kurze. Danie podawa-
ne jest ze smażonymi na maśle i oliwie 
kurkami z okolicznych lasów, posypane 
parmezanem i odrobiną trufli. 

RESTAUR AC JA BIAŁ A, 
HOTEL BRY Z A, JUR ATA
www.bryza.pl

Pomorskie wychodzi również naprzeciw 
koneserom słodkości. Szef kuchni restau-
racji Białej w hotelu Bryza w Juracie poleca 
sorbet semifreddo z owoców leśnych ze 
zmielonym, świeżym twarogiem i owoca-
mi. Dopracowany w najmniejszym szcze-
góle deser jest wspaniałym ukoronowa-
niem wizyty w restauracji Białej w Juracie. 
Całość dopełnia wypiekana na miejscu 
drożdżówka.  
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POMORSKIE TASTES BEST  
IN AUTUMN
What dishes is Pomerania associated 
with? Most of us identify that region of 
Poland with the taste of freshly caught and 
smoked fish, sweet waffles and refreshing 
ice-cream. In most cases, they are tastes 
of the summer and do not fully reflect the 
wealth of the region. In autumn, Pomorskie 
wears a bit different colours. It shows its 
hidden beauty and tempts us with the rich-
ness of forest tastes.

The inhabitants of Pomerania have been 
making use of the natural abundance of 
fruits of the forest for centuries. Recipes 
devised for years and handed down from 
generation to generation show that forest 
products are perfect for wonderful dishes 
being the showpiece of the region. Fruit pro-

cessed into jam and juice, roast game meat 
flavoured with herbs from local meadows 
and dried or marinated mushrooms are just 
a foretaste of what Pomorskie has to offer. 
Our well-established culinary traditions 
are reflected in the menus of Pomeranian 
restaurants.

POR A J PAL ACE, WICKO
www.palacporaj.pl

Venison is one of the noblest types of game. 
The head chef of Poraj Palace in Wicko 
created an interesting composition of such 
meat marinated in red wine, herbs and 
white vegetables. Venison perfectly matches 
caramelized beetroots seasoned with a pinch 
of cinnamon, fondant potatoes, grilled pear 
and sauce made of blackberries from a home 
garden. Neatly served, the dish will satisfy 
even the greatest game connoisseurs.

SZTUCZK A, GDYNIA
www.sztuczka.com

The gifts of forests let cooks create delicious 
food inspired by nature. Sztuczka, a restau-
rant in Gdynia, recommends that its guests 
try deer tenderloin bathed in chocolate 
ganache. Served with carrots cooked 
with butter, potatoes baked in fire, pickled 
beetroots, fresh raspberries, edible soil and 
beetroot jelly, it will surprise everyone with 
the combination and diversity of its tastes.

SZ AFARNIA 10, GDANSK
www.szafarnia10.pl

Game dishes reign supreme in the menu 
of Szafarnia 10, too, a restaurant situated 
in the very centre of Gdansk. Delicate wild 
boar cheeks marinated in red wine with a bit 
of bison grass are a perfect complement 
to parsley and topinambur puree. Served 
with blackberry sauce and veal demi-glace, 
they were enriched with baked topinambur, 
onions cooked in white wine and baked beet-
roots. The whole dish will melt in your mouth 
the second you try it.

KOZI GRÓD, POMLEWO
www.kozigrod.pl

Mushrooms are another product prevailing 
in Pomeranian forests. Kozi Gród in Pomlewo 
offers wild boar roulade stuffed with boletes 
and chanterelles from Tuchola Forest and 
smoked bacon. The taste of game and mush-
rooms is improved by rich red onion preserve 
and sharp rosemary sauce.

OLD BREWERY KOSCIERZ YNA
www.starybrowarkoscierzyna.pl

Mushrooms inspired the head chef of the 
Old Brewery Koscierzyna to create a dish 
combining the richness of the sea and 
forests. They accompany fish in what the 
restaurant offers to its clients this autumn. 
Steamed cod loin coated in dried tomato 

powder and impressive truffle foam is 
a true culinary masterpiece. Served with 
pea puree and pearl barley-stuffed cab-
bage and chanterelles, it offers an intrigu-
ing taste. The composition combining sea 
and forest products ideally reflects the 
culinary traditions of Pomorskie.

CZ ARNY KOS, BORKOWO
www.czarnykos.pl

Czarny Kos offers chanterelles in the form 
of a soufflé. It is served on green grass made 
of spinach, collard, garlic, onion and dried 
tomatoes accompanied by fresh cucumbers 
from a home garden. Apart from its vegetar-
ian version, the dish can be also served with 
salmon or cod for meat-eaters.

1906 GOURMET RESTAUR ANT,
CIEKOCINKO PAL ACE, CIEKOCINKO
www.palacciekocinko.pl

Pomorskie takes care of vegetarians too. 
The head chef of 1906 Gourmet Restaurant 
offers home-made raviolo with a pinch of 
saffron and liquid yolk closed inside. The dish 
is served with chanterelles from local forests 
fried with butter and olive oil and sprinkled 
with Parmesan cheese and a bit of truffles.

WHITE RESTAUR ANT  
(RESTAUR AC JA BIAŁ A)

HOTEL BRY Z A, JUR ATA
www.bryza.pl

Those in love with sweets will find something 
for themselves in Pomorskie too. The head 
chef of the White Restaurant at Hotel Bryza 
in Jurata recommends forest fruit semifreddo 
with fresh, ground cottage cheese and fruit. 
The carefully prepared dessert is the most 
amazing icing on the cake of one’s visit at the 
White Restaurant in Jurata. It is complement-
ed by a kolache baked on the spot.  
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Doskonale pamiętamy je z babcinych spiżarni. 
Wakacje upływały pod znakiem drylowania, smażenia 
i pasteryzowania. W słoikach zamykaliśmy lato, aby 
cieszyć się nim przez cały rok. Robienie przetworów było 
czymś absolutnie naturalnym. Po kilkunastu dobrych 
latach, gdy w większości domów o nim zapomniano, 
skruszeni wracamy do domowych przetworów.

DOMOWYM SPOSOBEM

J
eśli tylko dobrze zorganizujemy 
się w okresie letnio – jesiennym, 
w zasadzie bez większych proble-
mów jesteśmy w stanie zapewnić 
sobie zapasy witamin na długą 

zimę. Oprócz tradycyjnych powideł, 
kompotów truskawkowych i soków 
z porzeczki coraz chętniej podejmujemy 
próby przygotowania nieco bardziej 
zróżnicowanych smakołyków. Na nowo 
odkrywamy dynię, jarzębinę, czy też 
pigwę. Purée z dyni, przeciery z pieczo-
nych buraków, marynowana kalarepa, 
powidła z cukinii to tylko początek zda-
jącej się nie mieć końca listy pomysłów. 

AGNIESZK A MRÓZ

PEXEL.COM
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OPRÓCZ TRADYCYJNYCH POWIDEŁ, 
KOMPOTÓW TRUSKAWKOW YCH I SO-
KÓW Z PORZECZKI CORAZ CHĘTNIE J 
PODE JMUJEMY PRÓBY PRZYGOTO-
WANIA NIECO BARDZIE J ZRÓŻNICO-
WANYCH SMAKOŁYKÓW. NA NOWO 
ODKRY WAMY DYNIĘ, JARZĘBINĘ,  
CZY TEŻ PIGWĘ. PURÉE Z DYNI, 
PRZECIERY Z PIECZONYCH BURA-
KÓW, MARYNOWANA KAL AREPA, PO-
WIDŁ A Z CUKINII TO T YLKO POCZĄ-
TEK ZDA JĄCE J SIĘ NIE MIEĆ KOŃCA 
LIST Y POMYSŁÓW.

Niesłabnącą popularnością od kilku 
lat cieszą się wytrawne chutneye – gęste, 
wywodzące się z kuchni indyjskiej sosy 
stosowane jako dodatek do dań. Ich bazę 
stanowią na ogół pomidory i papryka. 
Szaleństwo smakowe rozpoczyna się na 
etapie dodatków: suszonych pomido-
rów, czerwonej cebuli, czy też żurawiny. 
W słoikach zamykamy zresztą nie tylko 
dodatki, lecz także gotowe dania. Ratun-
kiem na chłodne dni mogą okazać się 
zawekowane lecza.

Nie brakuje także pomysłów na 
słodkości. Dżemy, soki, konfitury, owoce 
w syropie to najbardziej klasyczne formy. 

Coraz częściej i chętniej trady-
cyjne smaki przełamujemy je 
egzotycznymi przyprawami. 

SK ARBNIC A WIEDZ Y 

Jeśli nie mieliśmy szczęścia 
odziedziczyć zeszytu z babci-
nymi przepisami, ratunek bez 
większych problemów znaj-
dziemy na kulinarnych blogach. 
Każda szanująca się blogerka 
ma na swoim koncie przynaj-
mniej kilka wpisów dotyczących 
przetwarzania warzyw i owoców. 
Na księgarnianych półkach 
czeka niezliczona ilość książek 
kucharskich z przepisami na 
przetwory. Wybierać możemy 
zarówno spośród tych, w któ-
rych temat zaprezentowany jest ogólnie, jak i tych prezentujących 
bardziej wyspecjalizowane podejście, a w których znajdziemy np. 
wyłącznie przepisy na marynaty lub przetwory z owoców leśnych. 
Na ich tle wyróżnia się książka Agaty Królak „Z działki, z lasu i takie 
tam”. Na wskroś tradycyjne przepisy zaprezentowane są w pięknej 
formie graficznej.

Domowe przetwory oprócz posiadania niewątpliwych walorów 
smakowych mogą cieszyć także oko. Standardowe słoiki możemy 
zastąpić elegantszymi z grubszego szkła. Wybierać możemy także 
spośród setek naklejek, służących opisywaniu przetworów 



CZASEM WŁASNORĘCZNE 
ROBIENIE PRZETWORÓW 

POPRZEDZA ZDECYDOWANIE 
DŁUŻSZY PROCES. STĘSKNIENI 

CHOĆ ODROBINY WŁASNEJ ZIEMI 
NA NOWO ODKRYWAMY BOWIEM 
UROKI POSIADANIA OGRÓDKÓW 

DZIAŁKOWYCH. OGRÓDKI NIE TYLKO 
ZACZĘLIŚMY NA NOWO DOCENIAĆ, 

LECZ TAKŻE CZĘSTO PRZYWRACAMY 
IM PIERWOTNE ZASTOSOWANIE 

I ZAMIAST OBSIEWAĆ TRAWĄ 
UPRAWIAMY Z ENTUZJAZMEM 

OWOCE I WARZYWA.

oraz osłonek na wieczko słoika. 
Część gadżetów ma oczywiście 
zastosowanie bardziej praktyczne niż 
estetyczne. Wiele frustracji zaosz-
czędzić mogą specjalne lejki, dzięki 
którym nie tracąc ani kropli cennego 
przetworu przelejemy go do butelki. 
Niezwykle przydatny może okazać 
się także termometr do przetworów, 
który pozwoli określić, czy stężenie 
jest już satysfakcjonujące. 

OD SAMEGO POCZ ĄTKU

Czasem własnoręczne robienie 
przetworów poprzedza zdecydo-
wanie dłuższy proces. Stęsknieni 
choć odrobiny własnej ziemi na nowo 
odkrywamy bowiem uroki posiadania 
ogródków działkowych. Ogródki nie 
tylko zaczęliśmy na nowo doceniać, 

lecz także często przywracamy im pierwotne zastosowanie i za-
miast obsiewać trawą uprawiamy z entuzjazmem owoce i warzywa. 

Przy odrobinie zaangażowania i szczęścia 
ilość plonów nie tylko w pełni zaspokoi 
potrzeby nasze i naszych najbliższych, 
lecz także będziemy mieli co zamykać 
w słoikach. 

Jeśli nie mieliśmy tyle szczęścia, aby 
stać się posiadaczami kawałka ziemi 
w mieście ratunkiem pozostaje dla nas 
balkon. Nawet te kilkumetrowe, przy 
odpowiednim zagospodarowaniu mogą 
stać się źródłem warzyw i świeżych ziół. 
Bez większych problemów powinno nam 
się udać wyhodować cebulę, pomidorki 
cherry, ogórki, sałatę, pietruszkę czy też 
rzodkiewkę. W Internecie nie brakuje 
wskazówek, jak radzić sobie z doborem 
odpowiednich warzyw, uwzględniając cho-
ciażby poziom nasłonecznienia balkonu. 
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HOME-MADE GOODS
We all remember them from our 
grandmothers’ pantries. Holidays were 
marked by pitting, frying and pasteur-
ising fruit. We captured summer and 
locked it in jars to enjoy it through the 
rest of the year. Preparing preserves 
was something natural. After being 
forgotten in most households for more 
than a decade, we have repented and 
have been returning to the tradition of 
preparing home-made goods.

If you’re organised well enough in the sum-
mer-autumn season, you’ll be able to pro-
vide yourself with a vitamin supply for the 
long winter without much effort. Aside from 
traditional marmalade, strawberry com-
pote, and currant juice we are beginning to 
experiment with new varieties of delicacies. 
We’re re-discovering the pumpkin, rowan, 
or quince. Pumpkin puree, roasted beetroot 
mousse, marinated kohlrabi, zucchini 
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marmalade are just the beginning of 
a seemingly infinite list of ideas.

For the past few years savoury chut-
neys enjoy unflagging popularity - thick 
relish of Indian heritage goes well with 
almost any dish. Their main ingredients 
are usually tomatoes and bell peppers. 
The real flavour adventure begins when 
we start adding stuff: dried tomatoes, red 
onions or cranberry. And it’s not only side 
dishes that we put inside the jars, but also 
ready-made ones. A preserved Lecsó may 
become our salvation on cold days.

There’re also plenty of ideas for sweet 
treats. Jams, juices, marmalade, fruit 
in syrup are the evergreens. We tend to 
break the classic flavours with exotic 
spices more often and eagerly.

THE TREASURE TROVE

If you weren’t lucky enough to inherit your 
grandmother’s recipe notebook, you’ll easily 
find help on one of numerous culinary 
blogs. Each respectable culinary blogger 
has committed at least a few entries on 
processing fruit and vegetables. Hundreds 
of recipe books are waiting on bookstore 
shelves. You can choose from ones that 
present the topic in a broader way, or those 
that present a more specific approach, 
presenting only fruit preserve recipes, or 
preserves in general. Among those, one 
book in particular stands out on the Polish 
book market - “Z działki, z lasu i takie tam” 
by Agata Królak. Traditional recipes have 
been presented in a beautiful, graphic form.

Home-made preserves, aside from 
being tasty, can also be pleasing to the 
eye. You can replace standard jars with 
more elegant ones, made of thicker glass. 

There is a wide choice of stickers that 
can be used to describe our products, 
and casings for the jar lids. Some of the 
gadgets are, of course, more for the sake 
of being practical than aesthetic. You can 
be spared a lot of frustration trying to put 
those preserves into a jar o a bottle with 
a special funnel, for instance. A preserve 
thermometre can also be extremely 
useful. It will allow you to determine if 
the concentration is satisfactory.

FROM THE VERY BEGINNING

Sometimes making your own preserves 
is preceded by a much longer process. 
Longing for at least a bit of our own land 
we re-discover the delights of owning 
allotment gardens. We have not only once 

again started to appreciate the gardens, 
but we also very often make them serve 
their original purpose. Instead of growing 
grass, we passionately grow fruit and veg-
etables. With a bit of luck and hard work 
the crops will not only fulfill the needs of 
ourselves and our loved ones, but will be 
just enough to jar them for later use.

If you don’t happen to be an owner of a plot 
of land in the middle of the city, there’s always 
the balcony in your flat. Even several square 
meters, with the aid of good planning, can 
become source of vegetables, fresh herbs 
and spices. You shouldn’t have any problems 
growing onions, cherry tomatoes, cucumbers, 
salad, parsley or radish. The Internet is full 
of tips on choosing the right vegetables, for 
example by taking into consideration the 
amount of sunlight that reaches the balcony. 
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OT WARCIE PI JALNI CZEKOL ADY 
TO W YBÓR PR AGMAT YCZNY. 
POWIEDZIAŁ A PANI, ŻE WC ALE NIE 
PRZEPADA Z A CZEKOL ADĄ.

To śmieszne, ale nie lubię ani czekolady, ani 
słodkich wyrobów. Jedynymi produktami 
ze słodkości, które naprawdę lubię, to ciasta. 
Mój stosunek do czekolady, pralin, trufli 
i pozostałych słodkich smakołyków jest taki, 
że posmakuję, podelektuję się ich aromatem, 
zapachem, ale nic więcej. Poza tym nie mogę 
jeść czekolady. Jestem alergikiem.

WSZ YSTKIE KOBIET Y TER A Z PANI 
Z A ZDROSZCZ Ą. NIE MIEĆ SŁ ABOŚCI DO 
CZEKOL ADY…

Moje dzieci mają słabość. Mówią: „Mamo, 
przynieś coś!” Mój mąż też. Czekoladę 
można mi przemycić w formie musu. No, nie 
nauczyłam się smakować czekolady.

PRZ YGOTOW Y WANIE DESERÓW ZOSTA-
WIA PANI SWOJEMU CUKIERNIKOWI?

Tak, ale jak pani widzi, jestem pragmatyczką. 
Do wszystkiego podchodzę na chłodno. Jeśli 
miałam okazję uczestniczyć w szkoleniu 
wyrobu pralin i trufli, to razem z cukier-
nikiem pojechałam na nie. Właśnie po to, 
żeby usiąść za blatem kuchennym, nałożyć 
rękawiczki i nauczyć się odróżniać rodzaje 
kakao i nauczyć się obsługiwać maszynę do 
wyrabiania czekolady. Mam nawet certyfikat 
ukończenia takiego szkolenia i równie 
dobrze mogę z Pawłem stanąć w szranki 
(śmiech). Ale nie mam doświadczenia ma-
nualnego, mogłabym oblać formę, wykroić 
krzywe praliny, byłyby brzydkie.

NIKT NIE Z ARZUCI PANI IGNOR ANC JI.

Nie, jeśli miałabym powiedzieć, co, jak do-

Anna Dolny jako mała dziewczynka nie marzyła 
o własnej czekoladziarni. Nie oglądała filmów o cze-
koladzie i nie nauczyła się jej kosztować. Za to stworzyła 
miejsce, gdzie inni mogą rozkoszować się jej smakiem 
w najlepszym z możliwych wydań . Czekoladowy 
Młyn to klimatyczna pijalnia belgijskiej czekolady, 
zaaranżowana w piękny sposób. Bo czy żeby stworzyć 
wyjątkowe miejsce, trzeba opowiadać bajki?

SYLWIA GUTOWSK A

MAT. PR A SOWE

przez nas, czego tak naprawdę jest mało 
w Gdańsku. Eureka! Przypomnieliśmy 
sobie naszą podróż do Krakowa, gdzie 
wraz z dziećmi odwiedziliśmy Krakow-
ską Manufakturę czekolady. Tak więc 
decyzja zapadła. W Dworze Młynarzy 
otworzymy manufakturę i pijalnię czeko-
lady w jednym. Tego w Gdańsku nie było 
i jak na razie nie ma.

A CZ YM Z A JMOWAŁ A SIĘ PANI 
WCZEŚNIE J?

I nadal się zajmuję! Wspólnie z mężem 
prowadzę dwie firmy – Laguna i Anima 
Domus. Produkujemy okucia meblowe do 
drzwi przesuwnych, budowlanych, oświe-
tlenie LED i wiele innych. To, co widzi pani 
tutaj, można nazwać dochodowym hobby.

PRAGMATYZM I GORĄCA 
CZEKOLADA

Z ACZNI JMY OD HISTORII NABYCIA 
TEGO MIE JSC A PRZEZ PAŃST WA.

Ludzie inwestują pieniądze w przeróżne 
instrumenty finansowe i jedną z takich 
inwestycji są nieruchomości. W mo-
mencie kiedy na rynku zawirowało od 
różnych spekulacji co dalej z bankami, 
giełdą i złotem, zwróciliśmy się w stronę 
rynku inwestycyjnego. Wybór padł na 
długo (przeszło dwa lata) wystawioną na 
sprzedaż nieruchomość gastronomiczną 
w centrum miasta. Po dwóch miesiącach 
zdaliśmy sobie sprawę, że na gastrono-
mii się nie znamy, a restauracja to po-
ważne wyzwanie, nie dla osób zajętych 
innym przedsięwzięciem. Jeszcze raz 
przedyskutowaliśmy z mężem co może 
być w tym obiekcie możliwe do realizacji 
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brać, w jakich temperaturach przygotować, 
jak zrobić ganasz, czyli inaczej nadzienie, 
to tak, potrafię. Chociaż jestem bardziej 
teoretykiem niż praktykiem. Praktyka czyni 
nas mistrzami, dlatego w Czekoladowym 
Młynie produkcją pralin i trufli zajmują się 
chocolatierzy, a ja tym, na czym się znam 
najlepiej, czyli zarządzaniem. 

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

   ENGLISH

PRAGMATISM AND HOT 
CHOCOLATE
As a little girl, Anna Dolny did not dream 
of having her own chocolate shop. She 
did not watch films about chocolate and 
did not learn to enjoy it. And yet she has 
created a place where others can delight 
in its taste in one of its best versions pos-
sible. Czekoladowy Młyn is a cosy Belgian 
chocolate cafe designed in a beautiful way. 
Because does one need to tell fairy tales 
in order to create a unique place?

LET US BEGIN WITH THE STORY OF 
HOW YOU BOUGHT THE PL ACE.

People invest their money in various 
financial instruments, and real property is 
one of them. When the market experienced 
turbulence because of different specula-
tions over banks, the stock exchange and 
gold, we turned to the investment market. 
We chose a gastronomic property in the 
centre of the city that had been on sale for 
a long time (more than two years). After two 
months, we realized that we did not know 
anything about gastronomy and that a res-
taurant was a serious challenge, not a thing 

for people busy with different undertakings. 
I discussed the matter with my husband 
once again, we wondered what we were able 
to use that place for and what Gdansk was 
lacking. Eureka! We thought about our trip 
to Cracow, where we visited the cafe and 
manufacture Krakowska Manufaktura Cze-
kolady with our children. The decision was 
taken. We opened a chocolate manufacture 
and cafe in Dwór Młynarzy. It has been so 
far the only place like that in Gdansk.

AND WHAT DID YOU DO BEFORE?

I still do it! I run two companies together with 
my husband: Laguna and Anima Domus. 
We produce fittings for sliding doors, LED 
lightning and much more. What you can see 
here could be called a profitable hobby.

OPENING A CHOCOL ATE C AFE WAS 
A PR AGMATIC CHOICE. YOU SAID THAT 
YOU ARE NOT ACTUALLY FOND OF 
CHOCOL ATE.

It is funny, but I do not like neither 
chocolate nor sweets in general. The only 
sweet products I really like are cakes. My 

attitude to chocolates, pralines, truffles 
and other sweet delicacies is limited to 
tasting them and relishing their aroma 
and smell, nothing else. Besides, I cannot 
eat chocolate. I am allergic.

EVERY WOMAN ENVIES YOU NOW. HAV-
ING NO WEAKNESS FOR CHOCOL ATE...

My children have a weakness for it. They 
say, “Mum, bring us something!”. My 
husband has too. The only way to smuggle 
chocolate into me is in the form of a mousse. 
Well, I did not learn to enjoy chocolate.

DO YOU LEAVE PREPARING DESSERTS 
TO YOUR CONFECTIONER?

I do, but as you can see, I am a pragmatist. 
I approach everything dispassionately. 
When I had a chance to take part in 
a course on praline and truffle production, 
I attended it together with the confection-
er. And I did it precisely to sit at the coun-
ter, put on a pair of gloves and learn to 
distinguish between different varieties of 
cocoa and to handle a chocolate-making 
machine. I have a completion certificate 
from such a course and could just as well 
enter the lists with Paweł. (Laughs) But 
I do not have manual experience, I could 
pour chocolate over the form and cut out 
crooked pralines, they would be ugly.

NO ONE WILL ACCUSE YOU OF 
IGNOR ANCE.

No; if I was supposed to say what one 
should select, at what temperatures they 
should prepare something, how they should 
make ganache, that is filling, I would be 
able to do it. Still, I am a theoretician rather 
than a practitioner. Practice makes perfect, 
which is why it is chocolatiers who produce 
pralines and truffles at Czekoladowy Młyn, 
and I do what I am good at: I manage. 
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HOT ON YOUR BUMPER

You know it for sure. Two-lane street. 
Speed limit: 60kph. You drive 80kph, 
behind you a motorcade of cars not unlike 
your own. You can’t go any faster, but some 
think they can. Drivers, just like this slimy 
prick winking to a young waitress, are 
flashing their high beams. They’re violat-
ing the intimate zone by almost fondling 
your rear bumper. Just to get ahead, gain 
a minute or two. Sometimes alpha males 
and females lose their grip, which ends 
with a forceful conversation on the road-
side. There’s rich footage from our Eastern 
neighbours available on Youtube, you 
should check it out.

If there’s so much anger boiling inside of 
us, so much will to gain an extra minute to 
be there on time when the game starts (it 
doesn’t matter that it’s a lost cause from the 
very beginning), why don’t we act like this 
as pedestrians? How is this space different 
that we manage to maintain a healthy 
distance from other passers-by? No-one 
is hot on our heels, nothing. Fear? That we 
won’t be protected from aggression by the 
mask of our car? But let’s take a peek into 
the future and we’ll see that it doesn’t look 
bright, either. We are constantly chas-
ing new contracts, just enough to keep 
that credit line intact. From here it’s just 
a stone’s throw from letting our road rage 
pollute pedestrian traffic. Pedestrians are 
bound to overtake each other using their 
bodies to bump others off the pavement. 
Weaker ones will end up, slightly bruised, 
on flowerbeds or litter bins greasy from 
kebab sauce (if not in the middle of the 
street, which is worse). Others will have 
their limbs dislocated. But what if real 
street fighting breaks out? Fighting which 
will involve all kinds of umbrellas, brief-
cases, shopping bags as tools of proving 
who’s the boss? Aside from health issues, 
this will cause major social costs. Long-
term leaves of absence caused by fear 
of “pavement fright” on our way to work. 
Budget hole will widen as police and health 
care costs will shoot up. After all, some-
one will have to contain the excitement 
of fellow pedestrians and transport them 
to hospitals. For some, it’ll be a win-win. 
Now jobless young lawyers will move their 
offices from rented suites to ground-floor 
apartments in rich districts.

Is it really science-fiction? Before you 
turn on your aggressive driving mode, 
think of what may happen to us in the 
near future. 

MARCIN GŁUSZEK - WŁ A ŚCICIEL FIRMY PL ANTAC JA WIZERUNKU

Znacie to z pewnością. Jezdnia dwupasmowa. Jedziecie 
80 km/h, dozwolone 60. Za Wami sznur podobnych do 
Waszego pojazdów. Szybciej się nie da, ale niektórym 
wydaje się, że i owszem. Kierowcy, jak obleśny dziadyga 

puszczający swoje oczko do młodej kelnerki, mrugają długimi 
światłami. Naruszają naszą strefę intymną prawie pieszcząc nasz 
tylny zderzak. Byle przegonić, byle zyskać minutę. Czasem samce 
i samiczki alfa nie wytrzymują i muszą porozmawiać siłowo na 
poboczu, co bogato ilustruje materiał na Youtube nagrany na 
wschód od naszej granicy.

Skoro tyle w nas złości, chęci zyskania minuty, bo zaczyna się 
zaraz kolejny (i tak przegrany) mecz, to czemu nie zachowuje-
my się tak na chodniku? Co innego jest w tej przestrzeni, kiedy 
wracamy z pracy i grzecznie zachowujemy dystans do innych 
przechodniów? Nikt „nie skrobie innym marchewek”, zbliżając 
przód swojego obuwia do pięt innych uczestników ruchu pieszego. 
Strach? To, że przed odwzajemnieniem naszej agresji nie chroni 
nas karoseria samochodu? Ale popatrzmy w przyszłość, nie jest 
różowo. Bo przecież wciąż gonimy za kolejnym zleceniem, aby 
kredyt mógł spłacić kredyt skonsolidowany z dwóch innych szyb-
kich pożyczek. A stąd już tylko moment do przełożenia sytuacji 
na drodze na tą chodnikową. Już wkrótce złość drogowa może 
zakazić, jak to się pięknie mówi, ciągi piesze. Uczestnicy tego 
ruchu zaczną masowo się wyprzedzać, używając swojego ciała 
do spychania innych. Słabsi wylądują na rabatach kwiatowych 
czy tłustych od sosu z kebaba koszach na śmieci (gorzej, jeśli na 
jezdni). U jednych skończy się to małymi potłuczeniami, u innych 

– zwichnięciami kończyn. Ale co jeśli dojdzie do prawdziwych walk 
ulicznych? Udowodniania sobie za pomocą parasolek, teczek, 
siatek za zakupami, kto rządzi na deptaku? Poza uszczerbkami 
na zdrowiu pojawią się duże koszty społeczne. Długoterminowe 
zwolnienia z pracy spowodowane obawą przed dojściem do firmy 
w atmosferze „zagrożenia chodnikowego”. Pogłębi się dziura 
budżetowa – mocno wzrosną wydatki na policję i służbę zdrowia. 
Ktoś przecież będzie musiał studzić gorące temperamenty 
przechodniów i odwozić rannych do szpitali. Inni zyskają. Dziś 
bezrobotni adwokaci przeniosą kancelarie z wynajmowanych 
kawalerek do parterów prestiżowych kamienic.

Czy to naprawę takie science-fiction? Zanim włączy się Wam 
tryb agresji na drodze, pomyślcie co może czekać nas wkrótce. 
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CZY PO 60-TCE 
JESZCZE MOŻNA?

Był rok 1955. Citroen DS ujrzał światło dzienne, 
a świat ogarnęła prawdziwa histeria. Fizycznie to był 
samochód, ale technicznie i stylistycznie – wrota do 
innej czasoprzestrzeni. Minęły długie lata. Francuski 
producent zdecydował się wskrzesić markę 
DS, która w tym roku obchodzi 60-te urodziny. 
Zapraszam wszystkich na urodzinową ucztę!

W latach 50-tych przednie 
reflektory doświetlające 
zakręty czy hydropneuma-
tyczne zawieszenie dostępne 

w Citroenie DS były jak lot człowieka 
na księżyc – nikt nawet nie śmiał o tym 
pomyśleć. To, co w XXI wieku producenci 
zaczynają wcielać w życie, 60 lat temu 
wykraczało poza wszelką wyobraź-
nię. Jednym słowem Citroen dokonał 
niemożliwego. Ze względu na wzornictwo 
oraz liczbę innowacyjnych rozwiązań 
Francuzi zwykli nazywać go deesse, czyli 
bogini. Wystarczy zobaczyć zdjęcia tego 
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GUST / TASTE 51samochodu, aby nie mieć co do tego żad-
nych wątpliwości. W dniu swojej premiery 
wszyscy zgromadzeni na salonie samo-
chodowym w Paryżu wstrzymali oddech. 
Ale tylko po to, by po chwili zdecydować 
się na jego zakup. Takich zamówień 
pierwszego dnia Citroen otrzymał 12 ty-
sięcy. Od tamtej pory notowania Citroena 
DS rosły niczym na sterydach. Optymizm 
jednak szybko prysł – liczne usterki 
wymusiły na modelu zejście ze światowej 
sceny. Zdaje się jednak, że francuski pro-
ducent nie powiedział jeszcze ostatniego 
słowa. Mamy 2015 rok, a ja trzymam 
w dłoni kluczyk do jubilata, którym jest 
Citroen DS4 z Edycji Limitowanej 1955.

TRZECH MUSZKIETERÓW

Na początku warto zaznaczyć, że DS4 to 
nie tylko kolejny model ze stajni francu-
skiego producenta. To marka sama w sobie, 
która walczy o sympatię zamożniejszych 
klientów, chcących wyróżnić się z tłumu. 
Oferta składa się z trzech muszkieterów: 
DS3, DS4, DS5. Nasz bohater gabarytowo 
stoi pośrodku, ale już na pierwszy rzut oka 
jest znacznie wyższy, niż jego większy brat 
DS5. Można powiedzieć, że wspiął się na 
palce, co z pewnością nie pozostanie bez 
znaczenia w pojedynku z niejednym „leżą-
cym policjantem”. Ale przede wszystkim 
to jubileuszowa wersja. To właśnie dla niej 
został zarezerwowany granatowy kolor 
lakieru (garnitury w tym kolorze uchodzą 
za najbardziej eleganckie), a znaczek na 
masce oraz felgach mieni się kolorem złota. 
Zła wiadomość jest taka, że biżuteria w po-
staci tych złotych dodatków jest zarezer-
wowana wyłącznie dla urodzinowej wersji. 

NIE MÓW DO MNIE „STARY”

W mniemaniu wielu kierowców od wyglą-
du zewnętrznego bardziej istotne jest to, 
co znajduje się w środku. Przecież właśnie 
w kabinie pasażerskiej (a nie na masce) 
spędzamy najwięcej czasu. Ważnym 
jest zatem, aby wnętrze robiło dobre 
wrażenie. I zdaje się, że autorzy projektu 
Citroena DS4 nie zapomnieli o tym ani 
na chwilę. Kabina pasażerska niemalże 
w całości została skąpana w klasycznej 
czerni. Dla przełamania mrocznego 
efektu do wnętrza wkradły się również 
elementy w szarym kolorze. Całość ukła-
da się w przyjemną dla oka kompozycję. 
Aby jednak gustownej elegancji stało się 
zadość, deska rozdzielcza została ozdo-
biona ornamentem, który widoczny jest 
również na lusterkach bocznych. Siedze-
nia są duże, mięsiste i bardzo komfortowe. 
Ich wypełnienie, niczym skład Coca 
Coli, powinien być najpilniej strzeżoną 
recepturą marki. Z tyłu nie mniej komfor-
towe warunki podróżowania będą mieć 
pozostali pasażerowie na pokładzie.

Pokuszę się o stwierdzenie, że 
kierownica jest nieco za duża. 
Mogłaby również trochę przybrać 
w obwodzie i leżeć w dłoniach 
równie przyjemnie, co ta obecna 
w najnowszych modelach marki 
Peugeot. Pomijając jednak ten dro-
biazg całość wykończenia sprawia 
bardzo dobre wrażenie.

JA ZDA – SZCZ Y TOWA FORMA

Mimo upływu lat rola tego sa-
mochodu nie uległa zmianie. Nie 
osiągi zatem pozostają tu najważ-
niejsze, a komfort, z jakim możemy 
podróżować. I tego z pewnością 
nikomu tu nie zabraknie. Samo-
chód prowadzi się z taką lekkością, 
jakby unosił się na czubkach opon tuż nad powierzchnia asfaltu. 
Jest również bardzo zwrotny, a na ciasnych parkingach porusza się 
niczym primabalerina. Ogromnym plusem tego samochodu jest 
jego zawieszenie. Samochód nie traci kontaktu z asfaltem nawet 
przy łukach ciasnych niczym kostium płetwonurka. Równie dobrze 
radzi sobie na wszelkich wybojach i nierównościach. Jest po 

KABINA PASAŻERSKA NIEMALŻE 
W CAŁOŚCI ZOSTAŁA SKĄPANA 
W KLASYCZNEJ CZERNI. DLA 
PRZEŁAMANIA MROCZNEGO EFEKTU 
DO WNĘTRZA WKRADŁY SIĘ RÓWNIEŻ 
ELEMENTY W SZARYM KOLORZE. 
CAŁOŚĆ UKŁADA SIĘ W PRZYJEMNĄ 
DLA OKA KOMPOZYC JĘ. ABY JEDNAK 
GUSTOWNEJ ELEGANC JI STAŁO 
SIĘ ZADOŚĆ, DESKA ROZDZIELCZA 
ZOSTAŁA OZDOBIONA ORNAMENTEM, 
KTÓRY WIDOCZNY JEST RÓWNIEŻ NA 
LUSTERKACH BOCZNYCH.



any doubts about that. Everyone gathered at 
the showroom in Paris on the day of the car’s 
premiere caught their breath. But after just 
a short moment all of them wanted to buy 
one for themselves. Citroën received 12,000 
of such orders on the first day. Since then on, 
the DS’s popularity was increasing tremen-
dously. But this optimism soon evaporated: 
numerous defects forced the model to leave 
the global market. But it now seems that the 
French producer hasn’t said its last word. It is 
2015, and I’m holding a key to a Citroën DS4 
from the Limited 2015 Edition.

THREE MUSKETEERS

First of all, it’s worth mentioning that the 
DS4 is not just another model from the 
French producer’s stable. It’s a brand in 
itself that fights for recognition among 
wealthier clients who wish to stand out 
in the crowd. The offer features three 
musketeers: the DS3, DS4 and DS5. As far 
as its size is concerned, our hero is in the 
middle, but it’s much higher than its older 
brother DS5 at first glance. We could say 
that it’s standing on its toes, which surely 
won’t be without significance when it enters 
a battle with a sleeping policeman. But it is 
most of all a jubilee version. The navy blue 
paint was reserved specially for this model 
(suits of this colour are considered the most 
elegant), and the signs on the hood and rims 
sparkle with gold. The bad news is that such 
golden jewellery is reserved only for the 
birthday version.

DON’T C ALL ME “OLD BUDDY”

Many drivers claim that what’s inside a car 
is much more important than its outer 
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prostu miastoodporny. Listę zalet zamy-
ka dźwignia 6-biegowej, manualnej skrzyni 
biegów. Jej skoki są przyjemnie krótkie, 
a przełożenia wskakują szybo i bardzo 
precyzyjnie. 

Składając życzenia swoim bliskim 
z okazji urodzin życzymy im zazwyczaj 
zdrowia, szczęścia oraz wszystkiego, co 
w życiu najlepsze. Czego można życzyć 
producentowi samochodów? Ja życzę 
samych sukcesów oraz kolejnych musz-
kieterów spod znaku DS w ofercie. 

   ENGLISH

POTENT SIXTY-YEAR-OLD
It was 1955. The Citroën DS saw the 
light of day, and the world went into 
real hysterics. Physically, it was a car, 
but technically and stylistically, it was 
a door to another space-time. Many 
years passed. The French producer de-
cided to resurrect the DS brand, which 
celebrates its 60th birthday this year. 
Feel invited to birthday celebration!

In the 50s, headlights that cast their beam 
towards curves and bends and hydropneu-
matic suspension, which were available in 
the Citroën DS, were like a man’s flight to 
the Moon – nobody dared to even think 
about them. What producers started to 
put into practice in the 21th century was 
beyond everyone’s imagination in the 60s. 
In a word, Citroën achieved the impossible. 
Frenchmen used to call it deesse, mean-
ing “goddess” because of its design and the 
number of its innovative solutions. A look at 
the car’s photographs is enough to remove 

appearance. After all, we spend most of 
the time in the passenger cabin (not on the 
hood). So it’s important that the interior 
make a good impression. And it seems that 
the designers of the Citroën DS4 didn’t for-
get about that at all. Almost all of the cabin 
is bathed in classic black. Grey elements 
were introduced as well to soften the dark 
and gloomy effect. The interior as a whole is 
certainly pleasing to the eye. But in order to 
complement the tasteful elegance, the con-
trol panel was decorated with an ornament 
which is visible also on the wing mirrors. 
The seats are large, thick and very comfort-
able. Just like the composition of Coca-Cola, 
their filling should be the brand’s most 
closely guarded recipe. Other passengers 
on the board have similarly comfortable 
conditions in the rear of the car.

I must admit that the steering wheel 
is a bit too big. It could be a bit larger in 
circumference and fit one’s hands as nicely 
as wheels found in the latest Peugeot’s cars. 
But except for this trifle, the whole interior 
makes a really good impression.

DRIVING IN TOP FORM

The role of this car hasn’t changed despite 
all those years. So it is not its performance 
that is most important here but the comfort 
one enjoys travelling. And comfort is 
something no one will be short of with the 
DS4. The car drives as lightly as if it was 
floating right above the surface of the 
road on the tips of its wheels. It is also very 
manoeuvrable and moves like a prima bal-
lerina on parking lots. The car’s suspension 
is its great advantage. It doesn’t lose con-
tact with asphalt even on curves as tight 
as diving suits. It performs equally well on 
all kinds of bumps and potholes. It’s simply 
city-resistant. The list of advantages ends 
with the six-speed manual gearbox. Its 
throws are pleasantly short, and the shifts 
are quick and very precise.

When we give someone wishes on their 
birthday, we usually wish them happiness 
and all the best. What could we wish a car 
producer? I wish the French one success 
and next DS musketeers in its offer. 
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CZAS ZAMKNIĘTY 
W MARMURZE

Kolumna Trajana zawdzięczają są sławę 
jego nieskazitelnej, lśniącej bieli pozna-
czonej szarą lub czarną blizną czasu. 
Michał Anioł zszedł do jaskini i osobiście 
wybrał skałę. Zamienił ją potem w rzeź-
bę młodej dziewczyny, która trzyma na 
łonie ciało tego, którego pokochała nad 
wszystko. Nawet życie. Kiedy odsło-
nili tę rzeźbę w Watykanie nikt, ale to 
nikt na całym świecie nie był w stanie 
uwierzyć, że wykonał ją młody chłopak 
z Florencji. Nikomu wówczas nieznany. 
Podejrzewano, że wykonał ją Solari, więc 
Michał Anioł nocą zakradł się do kaplicy 
Św. Petroneli i wykuł na fałdzie szaty 
Matki Bożej napis: „To wyrzeźbiłem ja, 
Michał Anioł Buonarroti z Florencji”. Ta 
rzeźba – Pieta – uznana została za jedno 
z najdoskonalszych dzieł sztuki w historii 
ludzkości. Z tego marmuru, cenniejszego 
niż złoto, powstały też Peace Monument 
w Waszyngtonie, posadzki i kolumnada 
w sławnym meczecie Szejka Zajeda w Abu 
Dhabi, delhijska Akshardham, największa 
i najsławniejsza świątynia hinuistów, opera 
w Oslo i sławna figura Królowej Jadwigi 
w katedrze wawelskiej, dar narodu polskie-
go dla najsławniejszej królowej w dziejach 
Polski. Wykonał ją Antoni Madeyski. 

Rzeźbiarze nie znają lepszego mate-
riału. Niektórzy ukochali go tak, że swoje 

ŹRÓDŁO: MAT. PR A SOWE

GRZEGORZ K APL A

Kamień pamięta. Nauczył się tego w czasach kiedy był 
lawą w sercu naszej planety. Albo kiedy był prehistorycz-
nym stworzeniem, lewiatanem, potworem praoceanu. 
Z jego kości, które miliony lat temu opadły na dno morza 

a potem rozpalone do czerwoności wytrawiały się w ogniu Ziemi, 
powstał marmur. Najbardziej szlachetna ze wszystkich skał. Biały 
jak śnieg i zdawałoby się lekki niczym tiul. 

Kiedy Michał Anioł Buonarotti, najbardziej utalentowany 
człowiek swojej epoki dostał pierwsze zamówienie miał niewiele 
ponad dwadzieścia lat. A kamień, do którego przyłożył dłuto, był 
bezcenny. Sławny marmur z Carrary. Skała, uważana za świętą. 
Tylko cesarze Rzymu mieli dość pieniędzy żeby z niego budować. 
Najwspanialsze budowle starożytności, takie jak Panteon czy 

Japońscy twórcy ogrodów zen cenią drzewa 
o grubych korzeniach. To znak wieku. Ufają, że 
takie drzewo pamięta każdego, kto go dotykał. Ale 
w ogrodach zen są nie tylko drzewa, ale i skały. 
Kamień pamięta bowiem dłużej niż drzewo. Kamień 
jest trwalszy niźli czas. 
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pracownie i domy budowali jak najbliżej 
się dało. Na przykład Igor Mitoraj, który 
zamieszkał w Pietrasanta, niedaleko 
innego słynnego Polaka – Robeta Kubicy. 
I tak miłość do kamienia i szybkiej jazdy 
spotkały się na rynku z białego marmuru. 
I to nie jest przypadek. Nie może być, sko-
ro śladem Michała Anioła i Igora Mitoraja 
na poszukiwanie swojej skały ruszył wy-
bitny włoski projektant Giuliano Mazzuoli. 
Właściwie należałoby powiedzieć wyna-
lazca, bo choć pracuje z przedmiotami 
użytkowymi, znajduje dla nich zupełnie 
nowe kulturowe konteksty. Wykonał na 
przykład sto kolekcjonerskich wiecznych 
piór w kształcie ekspresu do kawy. Każde 
jest inne, ma na sobie osobną, unikalną 
odręczną inskrypcję. Widziałem jedno 
z nich w warszawskiej Pracowni Czasu. 
Numer 42. Wyjątkowo piękna rzecz. 
Ostatni egzemplarz dostępny w naszej 
części Europy.

Ale nie pióra przyniosły mu światowy 
rozgłos, a zegarki. Wydawałoby się, że 
w tej dziedzinie Szwajcarzy powiedzieli już 
wszystko. Że nie da się zegarka wymy-
ślić od nowa. A jednak. Mazzuoli potrafił. 
Pokochał szybką jazdę jeszcze w dzieciń-
stwie, kiedy i on, i jego brat wsiadali ukrad-
kiem do samochodu ojca i włączali go, 
żeby bez wrzucania biegu dodawać gazu 
i słuchać jak gra silnik. To był zwyczajny 
samochód. Nie miał obrotomierza. 

Ale sąsiad miał sportowe auto. Pozwolił 
im kiedyś je zapalić. 

– To było wielkie przeżycie. Patrzyłem 
jak wskazówka tachometru (po włosku 
contagiri) strzela w górę i to był moment, 
kiedy pokochałem samochody i pokochałem 
mechanizmy – wspomina. To był też, jak zro-
zumie po latach, ten unikalny, jedyny w życiu 
moment, kiedy zapragnął je tworzyć. 

A więc to była chwila, bez której nie 
powstałaby nowa marka w wydawa-
łoby się zakonserwowanym na wieki 
wieków świecie luksusowych czaso-
mierzy. Jest z jednej strony bardzo 
kreatywna i nowatorska, z a z drugiej 
pełna dystyngowanej, konserwatywnej, 
klasycznej elegancji. Bardzo męska, 
choć produkuje modele dla kobiet. 
Ale trzeba mieć do niej wyjątkowy charakter. Nie każdemu 
pasować będzie na przykład zegarek inspirowany szybką jazdą 
Contagiri. Jego tarcza nie jest po prostu kołem podzielonym 
na dwanaście pól, wokół których wędrują wskazówki. Ta tarcza 
wygląda jak obrotomierz rajdowego samochodu, takiego, któ-
rego silnik zniesie aż dwanaście tysięcy obrotów. Wskazówki 
docierają do końca skali i muszą zaczynać od nowa. Jakbyśmy 
startowali spod świateł. 

Takie ustawienie cyfr na tarczy zmusiło szwajcarskich specjali-
stów od mechanizmów zegarowych do przeformatowania swoich 
idei, ale udało się to znakomicie. Contagiri In Steel DLC Matte in 
Black to klasa sama dla siebie. 

Inną serią jest Trasmissione Meccanica, którego obudowa 
przypomina tarczę sprzęgła. 

– To był moment, kiedy zobaczyłem jak mechanik składa 
sprzęgło. Zrozumiałem jak działa mechanizm, który pozwala 
mi jechać samochodem. Ale dziś patrzę na to inaczej. To me-
chanizm, który przenosi mnie w czasie. A więc tarcza sprzęgła 
powinna stać się elementem zegarka – opowiada Giuliano. – 
Wbudowałem więc cały mechanizm zegarka w tarczę, która 
czyni możliwym każdy ruch. 

Daleko odeszliśmy od marmuru, a przecież o tym miała być 
ta opowieść. A więc Giuliano przyjechał do Carrary jak Mitoraj 
czy wcześniej Michał Anioł. Sięgnął po dłuto i wykuł swój kawał 
skały, która pamięta praocean. Skały, z której powstały dłonie 
Matki Boskiej trzymającej Zbawiciela w najsławniejszej rzeźbie 
renesansu. I wszystkie te wiekopomne budowle. I wielkie rzeźby 
Mitoraja. Mazzuoli wyrzeźbił z nich koperty dla swoich najbardziej 
niezwykłych zegarków. Tych z serii Carrara in Marble. Bardzo 
klasycznych, bardzo pięknych. Mających swoją wagę. Nie może 
być inaczej, bo trzymasz w ręku czas uwięziony w kamieniu. A ka-
mień zawsze pamięta.  

W YDAWAŁOBY SIĘ, ŻE W TE J 
DZIEDZINIE SZWA JCARZY 
POWIEDZIELI JUŻ WSZYSTKO. ŻE 
NIE DA SIĘ ZEGARKA W YMYŚLIĆ 
OD NOWA. A JEDNAK. MAZZUOLI 
POTRAFIŁ. 
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TIME TRAPPED IN MARBLE
The authors of Japanese zen gardens 
value trees with thick roots. It is a sign 
of age. They believe that such a tree 
remembers everyone who has touched 
ever it. But zen gardens consist of 
not only trees but also stones. Stone 
remembers longer than trees. Stone is 
more durable than time.

Stone remembers. It learned that when it 
was still lava in the heart of our planet. Or 
when it was a prehistoric creature, a levia-
than, a monster living in the first ocean. 
Its bones, which sank to the bottom of the 
sea millions of years ago and were etched 
red hot by the fire of the Earth, gave birth 
to marble. The noblest of all stones. Snow-
white and seemingly as light as tulle.

When Michelangelo Buonarroti, the 
most talented man of his era, received his 
first order, he had just turned twenty. And 
the stone he put his chisel against was 
priceless. The famous Carrara marble. 
A rock considered sacred. Only Roman 
emperors could afford to build with its 
use. The most magnificent buildings of 
antiquity, such as the Pantheon or Trajan’s 
Column, owe their fame to its immaculate 
white colour bearing grey or black scars 
of time. Michelangelo went down to the 
cave and personally chose his stone. Then 
he turned it into a sculpture of a young 
woman holding to her bosom the body of 
the One she loved more than anything 
else in the world. Even life. When they 
unveiled the sculpture in Vatican, nobody, 
but nobody in the whole world could 
believe it was made by a young boy from 
Florence no one had ever heard of before. 
People suspected it had been created 
by Solari so Michelangelo sneaked into 
the Chapel of St. Petronilla by night 
and carved the following inscription on 

a crease of Mary’s dress: “Michelangelo 
Buonarroti, Florentine, made this”. The 
sculpture – the Pietà – is considered one 
of the most perfect pieces of art in the 
history of mankind. That marble, which is 
more precious than gold, was also used to 
build the Peace Monument in Washington, 
the floors and collonade of the famous 
Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu 
Dhabi, Akshardham, that is the biggest 
and most famous Hindu temple located in 
Delhi, the Oslo Opera House and the Sar-
cophagus of Jadwiga, Queen of Poland, 
made by Antoni Madeyski and located in 
the Wawel Cathedral, a gift of the Polish 
people to the most famous queen in the 
history of Poland.

There is no better material for sculptors. 
Some are so much in love with it that they 
built their studios and homes as close as 
possible. For example Igor Mitoraj, who 
moved to Pietrasanta and lived close to 
another famous Pole, Robert Kubica. And 
this is how the love for stone and the love 
for speeding met on a white marble square. 
And it was not a coincidence. It couldn’t 
be since the outstanding Italian designer 
Giuliano Mazzuoli followed the steps of 
Michelangelo and Igor Mitoraj in his search 
for his perfect stone. Actually, we should 
call him an inventor because, although he 
works on utilitarian articles, he find com-
pletely new cultural contexts for them. For 
instance, he created a hundred of collec-
tor’s fountain pens in the shape of a coffee 
machine. Each of them is different, each 
is decorated with a unique, hand-made 
inscription. I saw one of them in Pracownia 
Czasu in Warsaw. No. 42. An exceptionally 
beautiful thing. The last copy available in 
our part of Europe.

And yet it was not fountain pens but 
watches that let him gain world renown.  
It would seem that the Swiss have already 
said everything there was to say in that field. 
And that one cannot invent the watch again. 
And yet Mazzuoli could. He fell in love with 
high-speed driving as a kid when he and 
his brother sneaked inside their father’s car, 
started it and stepped on the gas without 
getting into gear in order to listen to the 
sound of the engine. It was an ordinary car. 
Without a tachometer.

But their neighbour had a sports car. 
He let them start it once.

“It was a wonderful experience. I was 
watching the pointer of the tachometer 
(contagiri in Italian) shoot up, and that 
was the moment I fell in love with cars 
and mechanics,” he says. As he notices 
years later, that was also the unique, one 
and only moment he set his heart on 
creating them.

So without that moment and without that 
experience the seemingly fossilized market 

of luxury timepieces would not see the rise 
of a new brand. It is on the one hand very 
creative and innovative but on the other full 
of distinguished, conservative and classic 
elegance. It is also very masculine, even 
though it produces watches for women 
too. But all of its watches demand a unique 
character from their owners. For instance, 
Contagiri, a watch inspired by high-speed 
driving, will not suit everyone. Its dial is sim-
ply a circle divided into twelve areas with 
hands circling around them. The dial looks 
like a tachometer of a racing car whose 
engine can endure as many as twelve 
thousand revolutions per minute. The hands 
reach the end of the scale and start again. 
As if we started the car at the lights.

Such an arrangement of digits on the 
dial forced Swiss specialists in clock 
mechanisms to reformat their ideas, 
but they handled the task successfully. 
Contagiri In Steel DLC Matte in Black is 
class in itself.

The series Trasmissione Meccanica 
features watches with a casing that 
resembles a clutch disk.

“That was when I saw a mechanic put 
a gear box together. I understood how the 
mechanism that lets me drive a car works. 
But now I see it differently. It is a mechanism 
that lets me travel in time. If so, the clutch 
disk should become a part of a watch,” says 
Giuliano. “So I built the whole mechanism 
of the watch into the disk that makes any 
movement possible.”

The story was supposed to go around 
marble, but we strayed from the subject 
a bit. So Giuliano, just like Mitoraj and 
Michelangelo before him, came to Car-
rara. He took a chisel and cut his own 
piece of stone that remembers the first 
ocean. A piece of stone used to create the 
hands of Mary holding the Saviour in the 
most famous sculpture of the Renais-
sance. Used to create all those immortal 
buildings and great sculptures by Mitoraj. 
Mazzuoli used it to create cases for his 
most amazing watches. Those from the 
series Carrara in Marble. Very classic 
and very beautiful watches that have their 
weight. But it cannot be otherwise since 
you hold time trapped in marble. And 
stone remembers forever.  
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Nie wiadomo kto i kiedy wynalazł okulary. 
Legenda głosi, że coś na ich kształt było znane już 
w starożytności. Cesarz Neron miał oglądać walki 
gladiatorów przez specjalnie wyszlifowany szmaragd. 
Dziś już nikt nie ogląda świata przez szlachetne 
kamienie. Jakich wyborów dokonują zatem Polacy 
w salonach optycznych?

PATRZĄC (NIE TYLKO)  
PRZEZ RÓŻOWE OKULARY 

można powiedzieć, że „każda potwora znaj-
dzie swoje oprawki”. Od wielu lat ta branża 
w Polsce rozwija się bardzo intensywnie, 
a liczba salonów nieustannie rośnie. Gdzie 
warto szukać pomocy? Na mapie Warsza-
wy znajdują się trzy miejsca, które swoją 
pozycję na rynku budowały w oparciu o coś 
więcej, niż tylko bogactwo oferty.

JESTEM LEGENDĄ

Pan Zdzisław Robak jest związany z branżą 
od ponad sześćdziesięciu lat. Swój pierwszy 
salon optyczny otworzył w 1977 roku 
przy ulicy Wołoskiej. To, co było dostępne 
wówczas na rodzimym rynku, ciężko było 
nazwać wyborem. Sprowadzenie do kraju 
marek rodem z Paryża, Mediolanu czy 
Monachium okazało się strategicznym 
ruchem. Ówczesna szara polska rzeczywi-
stość była wręcz spragniona powiewu z za-
chodu. Poza renowacją mebli oraz kilkoma 
ulepszeniami punkt funkcjonuje w niezmie-
nionej formie do dnia dzisiejszego. Zapach 
tradycji wręcz unosi się w powietrzu. Na 
ekspozycji? Prawdziwe skarby: okulary 
korekcyjne i przeciwsłoneczne Valentino, 
Gucci, MaxMara, Carrera. Sąsiedztwo ulicy 
Woronicza sprawiło, że klientami zostały 
znane osobistości ze świata TVP. – Oglą-
dając telewizję rozpierała mnie duma, bo 
większość okularów pochodziła z mojego 
salonu na Wołoskiej – przyznaje pan Zdzi-
sław. Dziś nadal wielu aktorów i celebrytów 
odwiedza to miejsce. Ale od dumy silniejsza 
jest tylko tajemnica zawodowa. Wiemy 
jednak, że wśród klientów był m.in. świętej 
pamięci Władysław Bartoszewski. Salon na 
Mokotowie jest pierwszym, ale nie jedynym 
należącym do państwa Robaków. Na 
terenie Warszawy posiadają oni 5 punktów 
sygnowanych własnym nazwiskiem, m.in. 
w Hotelu Hilton. A każdy z nich oferuje ten 
sam produkt – z najwyższej półki. Cechy 
szczególne? Obok długiej historii oraz 
starannie dobranego asortymentu nacisk 
kładzie się na poziom obsługi klienta. Nie-
którzy pracownicy są związani z firmą od 
20 lat, a trzeba przyznać, że w dzisiejszych 
czasach mało kto wiąże się tak mocno ze 
swoim miejscem pracy. 

ŚWIATOWA EKSTR AWAGANC JA

Niewiele krótszą obecnością na rynku 
może się poszczycić również pan Grzegorz 
Trzaska – prawdziwy arystokrata w świecie 
optyki. Swoją działalność rozpoczął w 1979 
roku. Na jej miejsce wybrał warszawski Żoli-
borz. Salon zlokalizowany tuż przy placu 
Wilsona przez wszystkie lata gościł inte-
lektualną elitę, dyplomatów oraz premierów 
niejednego, polskiego rządu. Zapytany 
czym jest etyka pracy w tym zawodzie 
odpowiedział, że jest to utożsamianie się 
z przysięgą Hipokratesa. – Zawsze trzeba 
słuchać tego, co mówi pacjent – powie-

P
roblemy z widzeniem nękały ludzkość od zawsze.  
Mijały lata i do gry wkraczały nowe technologie.  
Miały być wsparciem dla optyków w krucjacie przeciwko 
wadom wzroku. Na chwilę obecną rynek swoim bogac-
twem przypomina jaskinię Ali Baby. Niekończąca się ilość 

kształtów oraz kolorów, w jakich dostępne są okulary, przyprawia 
o zawrót niejedną tęgą głowę. Parafrazując stare powiedzenie 
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dział nam pan Grzegorz, który zdaje sobie 
sprawę, że ci, którzy odwiedzają jego 
salon, wszystkie problemy mają zapisane 
w oczach. Długa obecność na rynku oraz 
bardzo wysokie standardy zaowocowały 
współpracą z takimi luksusowymi markami 
jak np. Dior Homme. Najbardziej nietypowe 
zamówienie? Oprawki ze szmaragdów i ka-
mieni szlachetnych godnych rodziny kró-
lewskiej. Wycena tego zamówienia jednak 
tak mocno oderwała się od Ziemi, że klient 
dopuścił do głosu rozsądek zamiast serca. 
To jednak nie zmienia faktu, że rośnie liczba 
odbiorców, którzy za pomocą oprawek 
pragną wyrazić swoje ja. A wtedy koszty 
zostają zepchnięte na dalszy plan. To efekt 
gra główną rolę. Klient patrząc w lustro ma 
odczuwać przyjemną falę radości rozlewa-
jącą się na jego twarzy. Odpowiedzią na tak 
wyszukane potrzeby ma być nie mniej wy-
szukany produkt. Bogaty wybór okularów 
korekcyjnych i przeciwsłonecznych takich 
marek jak Celine, Fendi, Marc Jacobs czy 
Saint Laurent spełni nawet te najbardziej 
wygórowane oczekiwania. W niektórych 
przypadkach ceny pozostają do zaakcepto-
wania jedynie dla tych najbardziej nieustra-
szonych. Na pytanie o to, czym powinien 
się wyróżniać salon godny zaufania, pan 
Grzegorz odpowiedział, że z pewnością 
umiejętnością weryfikowania recepty, która 
jest początkiem naszej przygody z optyką. 
To ten moment zaważy później na jakości 
widzenia przez okulary, na które wydamy 
jednak górkę naszej gotówki.

PODRÓŻ DO PRZ YSZŁOŚCI

Spośród naszych wybrańców Perfect 
Vision jest najmłodszym graczem na 
rynku. Został on powołany do życia 
w 2010 roku. Niech jednak nikogo ten 

staż nie zwiedzie: na chwilę obecną to już siedem punktów na 
terenie Warszawy. Właściciel firmy, pani Lucyna Przyborek 
zastrzega, że mimo sporej liczby salonów jej firmy nic nie łączy 
z klasyczną sieciówką. Każdy lokal pod kątem zaawansowania 
i wykorzystywanej technologii jest niczym film „Matrix” pośród 
innych produkcji kinowych. Wszystkie zostały urządzone w od-
ważnym i nowoczesnym stylu. Do tego oferują jedynie najnow-
sze kolekcje z całego świata. Pani Lucyna twierdzi, że firma 
stoi na trzech nogach: nowoczesnym wyglądzie, komforcie 
widzenia i najwyższym poziomie obsługi. Ten ostatni odgrywa 
szczególną rolę. „Wszyscy tak mówią” – powiedzą złośliwi. Do-
wód? Firma przystąpiła do projektu „Ambasadorzy Luksusu”.  
Jednym z jego elementów są szkolenia, na których uczestnicy 
szlifują wiedzę z dziedziny stylizacji. Zgłębiają również wiedzę 
na temat sposobów, w jakie dobrać okulary do konkretnej twa-
rzy i sylwetki. W końcu klient po wizycie w salonie ma odczu-
wać najczystszą radość. Pani Lucyna zdaje sobie sprawę, że ma 
do czynienia z bardzo świadomym klientem: – Ludzie podróżu-
ją po świecie, odwiedzają butiki, posiadają wiedzę o nowościach 
na rynku. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na znajomość 
kolekcji – twierdzi. Przynależność do elitarnego grona wcale 
nie jest łatwym zadaniem. Zespół musi być czujny niczym 
ważka, gdyż tajemniczy klient nie śpi, tylko odwiedza salony. 
Profesjonalizm to jednak coś, co każdy z członków personelu 
zjada na każde śniadanie. Najlepszym tego świadectwem jest 
wygrana w konkursie. Perfect Vision pod kątem obsługi klienta 
zajął drugie miejsce w – uwaga – całej Polsce.

O tym, że firma spełnia najwyższe wymogi 
może świadczyć autoryzowana obecność tak 
luksusowych marek jak Dior. Jest ona dostępna 
jedynie w kilkunastu salonach w Polsce, z czego 
jeden należy do pani Przyborek. Oczywiście 
do tego elitarnego grona zaliczają się również 
salony wyżej wymienionych: Pana Robaka 
oraz Pana Trzaski. To prawdziwe wspięcie się 
na szczyt, ponieważ aby ktoś mógł oferować 
oprawki tej marki, ktoś musi stracić do tego 
prawo. Liczba takich miejsc zatem się 
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nie powiększa. Ale to jedynie przedsmak tego, co nas czeka 
w salonach Perfect Vision, które kuszą okularami korekcyjnymi 
i przeciwsłonecznymi marek Jimmy Choo, Tommy Hilfiger, 
Boss czy Max&Co. Mało? Do wyboru pozostaje również wiele 
innych marek Safilo.

„W czerwonym pani do twarzy” – kto sądzi, że jedynie do 
tego całość się sprowadza, ten jest w grubym błędzie. Pracow-
nicy, niczym oddział Marines, są dobrze wyszkoleni w umie-
jętności doboru szkieł. Nowinki techniczne mają szerokie 
zastosowanie w optyce. A jak wiadomo, postęp pędzi nieubła-
ganie. Perfect Vision nie pozostaje za nim w tyle. Firma jest 
w posiadaniu nowoczesnych urządzeń, które, dzięki precyzji 
ogromnej niczym Księżyc, pozwalają wręcz uszyć na miarę 
szkła okularowe. To niezwykle istotne w przypadku trudniej-
szych korekt wzroku. Ręczne pomiary mogą być niedokładne, 
a co za tym idzie – szkła mogą być źle wykonane. Realizacja, 
która najbardziej utkwiła w pamięci? Pani Lucyna odpowiada 
bez namysłu: były to okulary przeciwsłoneczne, w których 
do jednego ze szkieł przytwierdzali ważkę. W końcu, jak to 
śpiewał amerykański raper Notorious B.I.G. (miłośnik okularów 
przeciwsłonecznych): sky is the limit. 
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SEEING THROUGH (NOT ONLY)  
ROSE-COLOURED SPECTACLES
Nobody knows who invented glasses and when 
they did it. Legend has it that similar equip-
ment was used already in antiquity. Nero is said 
to have been watching gladiators fight trough 
a specially cut emerald. Nowadays nobody 
looks at the world through precious stones. So 
what choices do Poles make at the opticians?

People have always been confronted with sight 
problems. Years passed and new technologies 
were introduced. They were supposed to help 
opticians in their crusade against sight defects. 
In its richness, the market currently resembles 
the Ali Baba’s cave. The countless number of 

shapes and colours glasses are available in 
makes our heads spin. To paraphrase an old 
proverb, we could say that there is no goose 
so gray in the lake that cannot find glasses 
of her make. The industry has been rapidly 
developing and the number of stores has 
been constantly growing in Poland for many 
years now. Where should one seek help? 
The map of Warsaw features three places 
that have based their position on the market 
on something more than just a wide offer.

I AM LEGEND

Mr Zdzisław Robak has been involved in 
the industry for more than sixty years. He 
opened his first store in 1977 on Wołoska 
street. What was then available on the Pol-
ish market can hardly be called a choice. 
Importing brands from Paris, Milan or 
Munich to Poland turned out to be a strate-
gic move. The then bitter Polish reality was 
in fact craving for a breath of western air. 
Apart from customizing the furniture and 
several improvements, the store has been 
kept unchanged to this day. The place is 
filled with a delicate scent of tradition. What 
about the display? It features real treasures: 
spectacles and sunglasses by Valentino, 
Gucci, MaxMara, Carrera. Because the store 
is located close to Woronicza street, famous 
personalities from the world of Polish televi-
sion became its regular customers. “Watch-
ing television, I was filled with pride because 
most of the glasses I could see came 
from my store on Wołoska street,” said Mr 
Zdzisław Robak. Many actors and celebri-
ties visit the place even today. But profes-
sional secrecy is more important than pride. 
And yet we do know that the late Władysław 
Bartoszewski was among its customers. The 
store in the district of Mokotów is the first 
but not the last one belonging to the Robak 
family. They own 5 stores functioning in 
Warsaw under their name, for example in 
the Hilton Hotel. And all of them offer the 
same, high-end products. Any identifying 
features? Apart from their long history and 
carefully selected assortment, particular 
attention is paid to the quality of customer 
service. Some employees have been work-
ing for the company for 20 years, and one 
has to admit that today few are so bound to 
their workplace.

WORLD ECCENTRICIT Y

Mr Grzegorz Trzaska can boast only slightly 
shorter presence on the market. A true aris-
tocrat in the world of optics, he began his ac-
tivities in 1979, and, to do so, chose Żoliborz 
in Warsaw. The store located right by Wilson 
Square was visited by intellectual elites, 
diplomats and prime ministers of more than 
one Polish government. Asked what ethics 
in his profession are, Mr Trzaska said that 
they mean identification with the Hippocratic Z AKŁ AD OPT YCZNO-OKULIST YCZNY ZDZISŁ AW ROBAK

FIRMA JEST W POSIADANIU 
NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ, 

KTÓRE, DZIĘKI PRECYZ JI 
OGROMNEJ NICZYM KSIĘŻYC, 

POZWALA JĄ WRĘCZ USZYĆ 
NA MIARĘ SZKŁA OKULARO-

WE. TO NIEZW YKLE ISTOTNE 
W PRZYPADKU TRUDNIE J-
SZYCH KOREKT WZROKU. 

RĘCZNE POMIARY MOGĄ BYĆ 
NIEDOKŁADNE, A CO ZA TYM 

IDZIE – SZKŁA MOGĄ BYĆ ŹLE 
W YKONANE
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Oath. “You always have to listen to what the 
patient says,” said Mr Trzaska, who realizes 
that people who visit his store have all their 
problems written in their eyes. Thanks to his 
long presence on the market and very high 
standards, he has established cooperation 
with such luxury brands as Dior Homme. The 
most extraordinary order? Frames made 
of emeralds and precious stones worthy of 
royal families. But the valuation of the order 
turned out to be so out of touch with reality 
that the customer eventually decided to 
listen to the voice of his reason instead of his 
heart. But it does not change the fact that 
the number of clients who want to express 
themselves through their glasses is growing. 
And in such cases, costs are pushed into 
the background. It is the effect that matters. 
Looking in the mirror, the customer is to 
feel a pleasant wave of joy sweeping over 
his or her face. Such sophisticated needs 
demand sophisticated products. A wide array 
of spectacles and sunglasses produced for 
example by Celine, Fendi, Dior Homme, Marc 
Jacobs and Saint Laurent will meet even 
the most exorbitant expectations. In some 
cases, their prices can be accepted only by 
the most fearless ones. When asked about 
features that a trustworthy store should have, 
Mr Trzaska said that they definitely include 
the ability to verify prescriptions, which is the 
beginning of one’s adventure with optics. It is 
this moment that will later decide on the way 
one sees through the glasses they after all 
spend a pile of cash on.

BACK TO THE FUTURE

Perfect Vision is the youngest store among 
the ones we have chosen. It was opened in 
2010. But you should not be deceived by its 

by the authorized presence of such luxury 
brands as Dior. It is available in several 
stores in Poland, one of which is run by 
Ms Przyborek. That elite group obviously 
includes stores belonging to the already 
mentioned Mr Robak and Mr Trzaska too. 
It is a real ultimate because in order to offer 
frames produced by this brand, someone 
else must lose the right to do so. So the 
number of such places remains the same. 
But all of that is only a foretaste of what you 
can expect in Perfect Vision stores, which 
attract customers with spectacles and 
glasses by Jimmy Choo, Tommy Hilfiger, 
Boss and Max&Co. Not enough? You can 
also choose from many other Safilo brands.

If you think that the whole process is 
reduced to “red suits you”, you are very 
mistaken. The staff is like marine corps: 
thoroughly trained in selecting glasses. 
Technological innovations are widely 
applied in optics. And as we all know, 
progress marches inexorably on. Perfect 
Vision is not left behind. The company 
owns innovative equipment which – thanks 
to its absolute precision – helps to tailor 
perfect glasses. It is extremely important 
in the case of more difficult sight problems. 
Measurements made by hand may be 
inaccurate, and consequently the glasses 
may be imperfect. An order that was 
particularly engraved in their memory? 
Ms Przyborek says without a moment of 
hesitation that it included sunglasses with 
a dragonfly attached to one glass. After all, 
as the American rapper Notorious B.I.G. 
(a sunglasses fan) sang: sky is the limit.. 
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seemingly short experience: it currently 
consists of seven stores in Warsaw. Ms Lu-
cyna Przyborek, the owner of the company, 
explains that despite the number of stores, 
her company has nothing in common with 
classic chain brands. As regards their inno-
vativeness and technologies applied, each 
of the stores is like Matrix among other cin-
ema productions. They were all furnished 
in a bold and modern style. Moreover, they 
offer only the latest collections from the 
whole world. Ms Przyborek claims that the 
company stands on three feet: modern look, 
visual comfort and top-quality service. The 
latter pays particular role. “Everyone says 
that,” the malicious ones would say. A proof? 
The company entered the project Ambas-
sadors of Luxury, which includes training 
courses during which their participants 
improve their knowledge on stylization. 
They also learn about ways to select glasses 
that suit a particular face and figure. After 
all, when customers leave the store, they 
should be filled with sheer joy. Ms Przyborek 
realizes that she deals with very conscious 
customers. “People travel around the world, 
visit boutiques and are aware of novelties on 
the market. This is why we place emphasis 
on familiarity with collections,” she says. Be-
ing a member of an elite circle is not an easy 
task. The team has to remain fully alert 
because the mystery shopper is not asleep 
but regularly visits the stores. But profes-
sionalism is something each staff member 
eats for breakfast. Winning a competition 
is the best way to prove that. Perfect Vision 
took the second place as regards customer 
service in – note – the whole Poland.

The fact that the company complies with 
the most demanding requirements is proven 
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DLACZEGO NIE JESTEM 
KREZUSKĄ

they’re not effective. Promotion is out of 
question too. So I wonder, what should 
an overweight woman say? In her case, 
the problem is complex: apart from kilo-
grams, it is also about historical issues, 
but not about skills whatsoever.

If now some of you think that I am 
a feminist, forget about it please. I simply 
quote hard facts, which clearly show that 
women are ambitious, better educated 
and more resistant to stress and to the 
changing reality. We are also able to 
work more effectively because we are 
determined to prove that giving birth 
does not diminish our value at all. And 
when our determination and motiva-
tion move forward like lightning, we 
are on our way to full bloom stopped 
by men, who are often frustrated and 
always unable to cooperate. But all those 
things mean nothing in this woman-man 
duel because the labour market says it 
straight out: we prefer him.

Several numbers for those who still 
lack evidence. Research carried out by 
Sedlak&Sedlak reveals that the biggest 
difference in earnings between men 
and women with higher education in eco-
nomics amounts to 40 per cent in favour 
of the former. Harvard Business Review 
in turn notes that women in Poland are 
employed only when they satisfy 100% 
of requirements set out by the employer. 
For comparison, men can satisfy only 
60% of requirements.

This way, thanks to data analysis, I now 
understand why, being a slim, petite 
blonde, I’m not a Croesus yet: because I’m 
a woman. And as everybody knows, the 
better women are, the worse it becomes 
for them. But it is still better than thinking 
that our financial independence is worth 
no effort. So instead of finding 100 rea-
sons for claiming that it is not worth being 
a woman, we’d better chase the bunny. 
After all, we have already outdistanced it 
in many fields. Therefore, equal pay is just 
a matter of time. 

K ATARZ YNA ZDANOWICZ

MONIK A SZ AŁEK Śmieszą mnie różne badania, zwłaszcza amerykańskie, ale 
to jedno zwróciło moją uwagę. Kliknęłam w link „Duży 
brzuch – mała pensja” i dowiedziałam się, że niby szata 
nie zdobi człowieka, ale ma duży wpływ na jego konto. 

Naukowcy z Pensylwanii udowadniają, że otyli zarabiają mniej i to 
nawet o 10 procent, bo według menadżerów nie są efektywni. Nie 
ma też mowy o awansie. Zastanawiam się zatem, co w tej sytuacji 
ma powiedzieć kobieta z nadwagą. W jej przypadku problem 
jest złożony, bo oprócz kilogramów w grę wchodzą historyczne 
zaszłości, bo przecież nie umiejętności.

Jeśli ktoś teraz pomyśli, że jestem feministką, to proszę wybić 
to sobie z głowy. Przytaczam twarde dane, a z nich jasno wynika, 
że my kobiety jesteśmy ambitne, lepiej wykształcone, bardziej 
odporne na stres i na zmieniającą się rzeczywistość. Jesteśmy też 
w stanie efektywniej pracować, bo za wszelką cenę chcemy udo-
wodnić, że urodzenie dziecka w niczym nam nie ujmuje. I kiedy 
nasza determinacja i motywacja idzie błyskawicznie do przodu, 
nagle na drodze do pełnego rozkwitu staje mężczyzna – niekiedy 
sfrustrowany, a na pewno niezdolny do partnerskiego działania. 
W tej walce kobieta–mężczyzna nie ma to jednak żadnego zna-
czenia, bo rynek pracy mówi wprost – wolimy jego.

Gdybyście mieli niedosyt potwierdzeń – kilka liczb. Z badań 
Sedlak&Sedlak wynika,że największa różnica między zarobka-
mi mężczyzny a kobiety z wykształceniem wyższym ekono-
micznym wypada na korzyść tych pierwszych i to o 40 procent. 
Z kolei „Harvard Business Review” pisze, że kobieta w Polsce 
zatrudniana jest dopiero gdy spełnia 100% wymagań posta-
wionych przez pracodawcę. Dla porównania, mężczyzna może 
spełnić tylko 60% oczekiwań.

I w ten oto prosty sposób, analizując dane, rozumiem już dla-
czego będąc szczupłą filigranową blondynką nie jestem jeszcze 
krezuską – bo jestem kobietą. A jak wiadomo im kobiety są lepsze, 
tym mają gorzej – ale lepsze to niż myślenie, że nasza nieza-
leżność finansowa nie jest warta skórki za wyprawkę. Dlatego 
zamiast wynajdować 100 powodów dla których nie warto być 
kobietą, lepiej gonić króliczka, bo na wielu polach już go przecież 
wyprzedziliśmy. Zatem wyrównanie płac to kwestia czasu. 

   ENGLISH

WHY I AM NOT A CROESUS

Various kinds of research, especially American ones, make 
me laugh, but one attracted my attention. I clicked the link “Big 
belly – poor pay” and learned that, although we are not sup-
posed to judge by appearances, they have a huge influence on 
our bank accounts. Researchers from Pennsylvania prove that 
the obese earn even 10 per cent less because managers claim 
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PŁASZCZ / COAT: F&F

SUKIENKA / DRESS: LOU SAINTS

BRANSOLETKA, PIERŚCIONEK / BRACELET, RING: ANIA KRUK

KAPELUSZ / HAT: H&M



K
tóż z nas nie marzy o tym, by choć na 
chwilę wcielić się w rolę kowboja na Dzi-
kim Zachodzie i przemierzać bezkresne 
równiny na grzbiecie wiernego rumaka? 
Czasy ciągłych zmagań indian, kowbojów 

i szeryfów dawno minęły, jednak pozostawiły po 
sobie charakterystyczne cechy. Kapelusze, płaszcze 
z frędzlami i ciężkie buty w połączeniu z zachodzą-
cym słońcem tworzą zachwycający efekt który przy-
wodzi na myśl dzikie tereny Stanów Zjednoczonych 
z początków XIX wieku. 

   ENGLISH

WILD WILD WEST

Haven’t we all dreamed about becoming a cowboy in 
the Wild West, traversing the endless plains on the 
back of the faithful horse companion? The times of 
constant struggle among Indians, cowboys and sher-
iffs are long gone, but they have left a characteristic 
mark. Hats, fringed coats and heavy boots accompa-
nied by the setting sun create a breathtaking effect, 
reminiscent of the wild environment of the early 19th 
century United States.

‚WILD 
WILD 
WEST’

FOTOGRAF / PHOTOGRAPHER: Edyta Bartkiewicz
MODELKA / MODEL: Maja/Specto Models
MAKE UP: Aga Brudny
WIZAŻ / STYLIST: Joanna Peczkis
RETUSZ / RETOUCH: Katarzyna Kędroń
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KAPELUSZ / HAT: PIERRE CARDIN

SUKIENKA / DRESS: BONPRIX

TOREBKA / PURSE: TOPSHOP
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SUKIENKA / DRESS: H&M

KAPELUSZ / HAT: H&M

BOTKI / BOOTS: EMU

NASZYJNIK / NECKLACE: ANIA KRUK
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PŁASZCZ / COAT: F&F

SUKIENKA / DRESS: LOU SAINTS

BRANSOLETKA, PIERŚCIONEK / BRACELET, RING: ANIA KRUK

KAPELUSZ / HAT: H&M



YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Tr e nd y    m ak e-u p    j e s i e ń   2015!



Czerwone usta, oczy w delikatnych  

barwach jesieni, starannie wystylizowane 

paznokcie – oto kosmetyc
zne 

trendy
  obecnego sezonu

Klasyczne czerwone 
usta dostrzegliśmy 

także za kulisami 
pokazu Yves Saint 

Laurent. Modne, 
zmysłowe i piękne. 

Można się wzorować!
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CIENIE DO 
POWIEK  

Yves Saint Laurent, 
Couture Palette 

Collector Fall 15,  
5 g – 250 zł*, 

nr 875707

KREDKA DO OCZU 
Od góry: Couture Kajal 1, nr 875703, 

Couture Kajal 4, nr 875706;  
Yves Saint Laurent, po 1 g – 109 zł* każda

SZMINKA 
Yves Saint Laurent,  
Rouge Volupté Shine 35,  
3,8 g – 145 zł*, nr 878757

SZMINKA  
Yves Saint 
Laurent, Rouge 
Volupté Shine 36,  
3,8 g – 145 zł*, 
nr 878758

ŻEL DO BRWI 
Yves Saint Laurent, 
Couture Brow 1, 
4 ml – 119 zł*, 
nr 875701

PUDER TRANSPARENTNY  
Yves Saint Laurent, Poudre Compacte 

Radiance Perfectrice Universelle,  
9 g – 215 zł*, nr 875709

ZŁOTA JESIEŃ

Yves Saint Laurent: 
metalicznie  

Teatralnie wywinięta kreska na 
powiece jak u Cary Delevingne 
(po lewej), lśniąca czerwień na 

ustach i metalicznie pobłyskujące 
odcienie brązu i złota na 

powiekach: Yves Saint Laurent 
składa hołd jesieni. 

Makijaż piękny jak spacer  
po lesie

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial makijażu 
marki Yves Saint Laurent 

w magazynie Douglas 
 w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

 24/7 – Kupuj 
także online na  
www.douglas.pl 

Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu dostępne 
na www.douglas.pl
* Produkt dostępny 
w wybranych perfumeriach



PODKŁAD  
Giorgio Armani,  
Luminous Silk: kompaktowa 
puderniczka (pusta), 92 zł*, 
nr 877227; kompaktowy 
wkład, nr 03, 9 g – 219 zł*, 
nr 877221

BŁYSZCZYK  
DO UST 

Giorgio Armani,  
Ecstasy Lacquer 502,  

6, 5 ml, 169 zł*, nr 877426

CIEŃ  
DO OCZU I BRWI 

Giorgio Armani,  
Eye & Brow Maestro 2,  

145 zł*, nr 818742

KOREKTOR  
Giorgio Armani, Maestro Eraser 
2.5, 15 ml – 199 zł, nr 704592

CIENIE DO POWIEK  
Giorgio Armani, Eyes To Kill 
Eye Tint 11, 6,5 ml – 163 zł*, 
nr 843980

CIEŃ DO 
POWIEK 

Giorgio Armani, Eyes To 
Kill Eye Tint 10,  

6,5 ml – 163 zł*,  
nr 843978

TUSZ  
DO RZĘS 
Armani, Eyes 
To Kill 01, 
165 zł*, 
nr 830476

NASZYM ZDANIEM

Giorgio Armani: 
emocje nabierają barw 

 
Giorgio Armani stawia na ciepłe, ale 

jednocześnie mocne kolory: oczy 
podkreślają odcienie brązu, łączone 
z jaśniejącym złotem, usta połyskują 
czerwienią jesiennych liści. Nam się 

taka stylizacja bardzo podoba! 

Giorgio Armani

Giorgio Armani, prezentując swoją kolekcję 
„Armani Privé Couture“, akcentował przede 
wszystkim brwi i usta. I to z jakim efektem!
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WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial makijażu 

marki Giorgio Armani 
w magazynie Douglas 

 w wersji na tablet  
i smartfon.

douglas magazyn pl

 24/7 – Kupuj 
także online na  
www.douglas.pl 

Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu dostępne 
na www.douglas.pl
* Produkt dostępny 
w wybranych perfumeriach
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BŁYSZCZYK 
DO UST 
Dior, Dior Addict 
Fluid Stick 499, 
6 ml – 159 zł, 
nr 878681

BŁYSZCZYK 
DO UST 
Dior, Dior Addict 
Fluid Stick 289,  
6 ml – 159 zł,  
nr 878679

RÓŻ 
Dior, Diorblush 
Cheek Stick 675, 
6,7 g – 149 zł, 
nr 878692

PŁYNNY CIEŃ  
DO POWIEK  
Dior,  Addict Fluid Shadow 275,  
6,5 ml – 147 zł, nr 878674

PŁYNNY CIEŃ  
DO POWIEK 
Dior,  Addict Fluid Shadow 025, 
6,5 ml – 147 zł, nr 878672

LAKIER DO 
PAZNOKCI  
Dior Vernis, Black Out 982,  
10 ml – 115 zł, nr 878699

LAKIER DO 
PAZNOKCI  
Dior Vernis, Miroir 001, 
10 ml – 115 zł, 
nr 878696

CIENIE DO POWIEK  
Dior, 5 Couleurs Palette Eclectic,  

6 g – 255 zł, nr 878690

CIENIE DO 
POWIEK 
Dior, 5 Couleurs 
Palette 
Exubérante,  
6 g – 255 zł, 
nr 878689

Dior: kosmopolitycznie  
Cień do powiek w kolorze 

metalicznego granatu, do tego 
srebrzyste paznokcie i usta 

w odcieniu brązu – w tym sezonie 
Dior zaskakuje nowoczesnymi 

połączeniami. To dobry trop, oby 
więcej takich stylizacji!

MODNIE

Christian Dior

Główny wizażysta  
Diora, Raf Simons, 
zwraca uwagę, by 

makijaż podkreślał 
efekt lekko 

nonszalanckiej, 
wielkomiejskiej 

stylizacji

ŻYCIE TRENDY 2015/2016

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

i regulamin serwisu dostępne na 
www.douglas.pl
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H I S T O R I A  S I S L E Y

Francuska marka o polskich korzeniach, jedna           z najbardziej 

prestiżowych i cenionych firm kosmetycznych. Niekwestionowany  

lider na rynku produktów luksusowych

 Sisley zawdzięcza swój sukces przede wszystkim 
jakości i skuteczności swoich produktów oraz 

innowacyjnej pracy laboratoriów badawczych, które 
wyspecjalizowały się w fitokosmetologii, stosując 
naturalne ekstrakty roślinne i olejki eteryczne we 

wszystkich produktach marki. Hubert d’Ornano 
stworzył markę Sisley w 1976 roku, w czasach 

gdy przemysł kosmetyczny nie doceniał jeszcze 
ogromnego potencjału roślin. Był prawdziwym 

pionierem – odważnym, zdeterminowanym, 
przekonanym o trafności swojego pomysłu na firmę. 

Wcześniej niż inni twórcy kosmetyków zrozumiał, 
że świat natury stanowi fascynujący obszar badań. 

Laboratoria Sisley rygorystycznie przestrzegają 
naukowych procedur. Prace badawcze, których 

celem jest dobór właściwych czynników aktywnych 
oraz ich współdziałanie z innymi składnikami 

formuły, zazwyczaj trwają wiele lat. 

Intensywna  
pielęgnacja 
odmładzająca
Najnowszym produktem 
marki Sisley jest Supremÿa 
Baume, wyjątkowa pielęgnacja 
odmładzająca, która w widoczny 
sposób opóźnia skutki 
genetycznego starzenia się skóry. 
W sercu tej unikalnej formuły 
znajduje się Phyto-Complex LC12 
(koncentrat długowieczności 
o 12-godzinnym działaniu), dzięki 
któremu skóra jest wyraźnie 
odmłodzona i zrewitalizowana, 
natomiast dogłębne nawilżanie 
i odżywianie zapewnia suchej  
i bardzo suchej skórze bogata 
formuła zawierająca regenerujące 
olejki pochodzenia roślinnego. 

Krem Supremÿa Baume  
jest przeznaczony  
do stosowania na noc.  
Dzięki niemu skóra staje 
się jędrniejsza, bardziej 
spoista, gładka, 
promienna  
i wyraźnie 
zregenerowana.  
Nad formułą tego kremu 
laboratoria Sisley 
pracowały siedem lat

Zapachy sygnowane marką Sisley mają swój 
niepowtarzalny, oryginalny charakter. 
Najnowsze perfumy – Soir d’Orient  
– to szyprowo-kwiatowo-orientalny powiew  
bogactwa i enigmatycznej głębi 

Pasja, kreatywność i polskie 
korzenie
Sisley oferuje kosmetyki w trzech kategoriach: 
pielęgnacja, makijaż i perfumy. Kosmetyki 
pielęgnacyjne zapewniają precyzyjnie zaprogramowane 
działanie w skórze i widoczną poprawę jej jakości. 
Produkty do makijażu nie tylko upiększają, ale także 
pielęgnują skórę. Z kolei zapachy to osobiste kreacje 
artystyczne, wynikające z zamiłowania rodziny d’Ornano 
do sztuki, w tym także sztuki polskiej, ze względu 
na pochodzenie twórców marki. Obojewywodzą się 
z polskiej arystokracji – hrabia Hubert d'Ornano jest 
potomkiem Marii Walewskiej, a jego żona Isabelle 
d’Ornano urodziła się w Warszawie jako hrabianka 
Potocka, w należącym do rodziny pałacu przy 
Krakowskim Przedmieściu, który dziś jest siedzibą 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Choć 
Isabelle wyjechała z kraju jako dwuletnie dziecko, biegle 
mówi po polsku, podobnie zresztą jak jej mąż. 
Marka Sisley od początku oferuje produkty najwyższej 
klasy, gwarantujące  znakomitą jakość. Ten wybór 
odpowiada osobowościom twórców marki, którzy 
w swoich kreacjach łączą wysoką jakość składników, 
nowoczesność i elegancję.

WYRAŹNIE 
ZREGENEROWANA  

I JĘDRNIEJSZA SKÓRA
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Odpowiedni makijaż może nie tylko wydobyć nasze prawdziwe  

piękno, ale także skrzętnie ukryć niedoskonałości urody. Wystarczy 

umiejętne użycie beżu i brązu, zgodnie z zasadą – jasny kolor wysuwa,  

ciemny chowa. Poznajcie  nasze tr
iki!   

Z A KU P Y  M A K IJ A Ż

SZTUKA  

MODELO
WANIA

KROK DRUGI

KROK PIERWSZY

Oczy
Żeby oko wydawało się 

większe, na całą ruchomą 
powiekę nakładamy 

cień w kolorze jasnego 
beżu. Kreska w makijażu 

modelującym powinna być 
prosta i nieprzekraczająca 

linii rzęs! Wolną przestrzeń, 
która powstanie pod kreską, 

rozcieramy i aplikujemy  
na nią ciemny cień.   

Usta
Obrysowujemy usta białą 
konturówką, następnie rysujemy 
kontur kredką w kolorze zbliżonym 
do koloru ust i delikatnie 
wypełniamy kredką usta! Na całe 
wargi kładziemy pomadkę,  
a na środek aplikujemy błyszczyk,  
który nada ustom krystaliczny efekt.

1. Douglas Make Up, Eye Brow Styler, kredka do brwi,  
39 zł, nr 853084   
2. Douglas Make Up, Kajal Eye Pencil, kredka do oczu,  
29 zł,  nr 853088  
3. Douglas Make Up, Lip Shine, błyszczyk  
Flirt Nude nr 3, 5 g – 45 zł, nr 852874  
4. Douglas Make Up, Lipstick Shine, pomadka Nudy 
Pink nr 1, 3,5 g – 45 zł, nr 852892 
5. Douglas Make Up, Beauty Balm, baza pod podkład,  
30 ml – 55 zł, nr 852371  
6. Douglas Make Up, Light Concealer, korektor,  
1,5 g – 64 zł, nr 852398  
7. Douglas Make Up, Aquarelle Powder, puder 
wielofunkcyjny, 18 g – 72 zł, nr 852421

KROK TRZECI
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GŁÓWNA MAKIJAŻYSTK A
W SIECI PERFUMERII 
DOUGL AS 

WIĘCEJ 

Obejrzyj tutorial makijażu 
sygnowanego marką 

 Douglas Make Up w magazynie 
Douglas w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

1

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

Twarz 
Zaczynamy od nałożenia bazy Beauty Balm 
na twarz, a następnie aplikujemy podkład 
w musie Mousse Make Up (używamy pędzla 
do pudru lub różu). Za pomocą korektora 
Light Concealer rysujemy tzw. trójkąt 
światła: pierwszą linię od kącika oka wzdłuż 
nosa, kolejną od skrzydełka nosa do środka 
policzka pod kątem prostym, a następnie 
łączymy obie linie i wypełniamy korektorem. 
Wgniatamy go tak długo, aż zostanie jasna 
plama. Całość matujemy Mattifying Powder, 
następnie aplikujemy puder brązujący i róż. 
Brązer nakładamy pod kości policzkowe,  
a róż na nie i blisko nosa. Makijaż kończymy 
nałożeniem rozświetlacza. 





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





roku z usług portu lotniczego skorzystało aż 1,7 mln podróżnych (tyle, 
ile w całym ubiegłym roku). Szacuje się, że do końca grudnia liczba 
ta wzrośnie do 2,5 mln, a w roku następnym wyniesie 2,8 mln.

Od początku swojej działalności (lipiec 2012) Port Lotniczy 
Warszawa/Modlin obsłużył 4,6 mln pasażerów. 

   ENGLISH

AUGUST: FLYING 50% HIGHER!
The August of 2015 was yet another month of spectacular 
growth at Warsaw Modlin Airport. 

A total of almost 228 thousand passengers, arriving or departing 
on any of the 1138 flights served: these August statistics leave no 
doubt as to the steady improvement of the Warsaw Modlin Air-
port’s performance. In fact, the passenger figures, compared with 
the same period last year, saw a year-on-year growth of 54.3%.

Domestic connections from Warsaw Modlin Airport likewise 
saw an increase in popularity with their average load factor in 
August up by 15%, now at 80% as compared to 65% in August 
2014. Domestic flights to and from Warsaw Modlin Airport are 
winning new passengers. Now even more so with the number of 
flights to domestic destinations having been increased to twice 
daily this year. It is worth mentioning here the load factor on 
international flights departing and arriving at Warsaw Modlin 
Airport – it reached 92% this August.

- That to build an airport in Modlin was both a necessary and 
right call to make had already been confirmed back in 2012. 
Then, during its initial operational period, the airport clocked 
over 100 thousand passengers every month. Now, beginning 
with April this year, this number has never fallen below 227 
thousand making Warsaw Modlin being frequently described 
as Europe’s most dynamically growing airport. In fact, these 
figures have well exceeded the managing company’s forecasts. 
We now know that this year will see 2.5 million passengers 
flying in or out of Warsaw Modlin. As for 2016, only the number 
of Ryanair passengers at Warsaw Modlin Airport is set to reach 
2.8 million. All this makes for a highly optimistic outlook – tells 
Piotr Okienczyc, the airport’s president.

As for this year’s entire holiday season, (that is, July and 
August) the airport served 471 thousand passengers, an year-
on-year growth of 57.5%. Yearly statistics similarly fill one with 
optimism – so far, the number of passengers departing or ar-
riving at Warsaw Modlin Airport this year has reached 1.7 mil-
lion – already matching the total for 2014. It is forecast that this 
figure will grow to 2.5 million this year and 2.8 million in 2016.

Since its launch in July 2012 Warsaw Modlin Airport has 
served 4.6 million passengers. 

Sierpień: o połowę lepiej!
W sierpniu 2015 roku Port Lotniczy Warszawa/Modlin 
zanotował kolejny wzrost.
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Prawie 228 tys. obsłużonych pasażerów, 1 138 połączeń 
lotniczych. Te sierpniowe statystyki oznaczają jedno: 
z roku na rok podwarszawskie lotnisko radzi sobie coraz 
lepiej. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku 

wskazuje to wzrost ruchu pasażerskiego aż o 54,3%.
Z 65% w sierpniu zeszłego roku do 80% w roku bieżącym wzro-

sło także zapełnienie samolotów na trasach krajowych. Pasażero-
wie coraz chętniej wybierają ten środek transportu, tym bardziej, 
że lotnisko w Modlinie oferuje coraz więcej tego typu połączeń 

– ich liczba zwiększyła się w tym roku do dwóch dziennie. Jeszcze 
większy jest tzw. load factor na trasach zagranicznych – w sierp-
niu wyniosło aż 92%.

– Fakt, że lotnisko w Modlinie jest bardzo trafioną i potrzebną 
na Mazowszu inwestycją potwierdziły już pierwsze miesiące po 
jego uruchomieniu w 2012 roku, gdy port przyjmował ponad 100 
tys. podróżnych miesięcznie. Obecnie, od kwietnia br., miesięcz-
na liczba odprawionych pasażerów nie schodzi poniżej 227 tys., 
a lotnisko określane jest jako najdynamiczniej rozwijający się port 
lotniczy w Europie. Tak dobrego wyniku nie przewidywały nawet 
plany wykonawcze spółki. Już teraz wiemy, że w całym 2015 roku 
port przyjmie 2,5 mln pasażerów, a w 2016 roku tylko operujący 
w Modlinie Ryanair może przewieźć nawet 2,8 mln osób. To napawa 
ogromnym optymizmem – mówi Piotr Okienczyc, prezes lotniska.

Łącznie w wakacje, tj. w lipcu i sierpniu, lotnisko obsłużyło 471 tys. 
pasażerów, czyli o 57,5% więcej, niż w 2014 roku. Statystyki roczne 
również napawają coraz większym optymizmem – od stycznia 2015 



Statystyki, jakie co miesiąc wylatują w świat z Portu 
Lotniczego Warszawa/Modlin napawają coraz większym 
optymizmem. 57,5% wzrostu w lipcu, 54,3% w sierpniu – nic 
dziwnego, że działalność lotniska po raz kolejny została 
doceniona na arenie międzynarodowej.

Modlin znów nagrodzony!

się lotnisko na całym kontynencie. To pre-
stiżowe wyróżnienie przyznawane przez 
renomowany brytyjski serwis analityczny 
anna.aero oznacza, że ruch pasażerski od 
stycznia do sierpnia 2015 roku w stosunku 
do analogicznego okresu w roku 2014 
odnotował rekordowy wzrost w skali nie 
tylko kraju, ale całej Europy.

– Liczby mówią same za siebie. Każ-
dego dnia idziemy do przodu. Każdego 
dnia robimy wszystko, co w naszej mocy, 
aby przyciągnąć kolejnych pasażerów 
i oferować im coraz więcej. Przepis na 
sukces: słuchać klientów, zarówno linii 
lotniczych, jak i pasażerów i odpowiadać 
na ich zmieniające się potrzeby, ponieważ 
bez nich lotniska by nie było – mówi Piotr 
Okienczyc, prezes portu.

To już trzecia nagroda przyznana lotni-
sku przez serwis anna.aero. W 2012 roku 
port wyróżniono za największą w Europie 
liczbę nowych tras, a w 2013 – za najwięk-
szy w Europie wzrost ruchu pasażerskie-
go wśród lotnisk obsługujących poniżej 1 
mln pasażerów. 

L
otnisko w Modlinie rozpoczęło swoją działalność 
w 2012 roku. Przez pierwszych kilka miesięcy funkcjo-
nowania miesięcznie obsługiwano nieco ponad 100 tys. 
podróżnych. W tej chwili liczba ta podwoiła się – od 
kwietnia 2015 roku co miesiąc port lotniczy przyjmuje 

co najmniej 227 tys. pasażerów. Mało tego, z roku na rok ich 
liczba jest coraz większa: do końca sierpnia bieżącego roku ob-
służono już ponad 1,7 mln osób, czyli tyle, ile w całym 2014 roku. 
Według prognoz do końca roku liczba ta wzrośnie o kolejne 800 tys. 
i wyniesie około 2,5 mln podróżnych. Władze Portu szacują, że 
w przyszłym roku padnie kolejny rekord i przyjętych zostanie 
ponad 2,8 mln osób.

Wszystko to sprawia, że Port Lotniczy Warszawa/Modlin nie 
pozostaje niezauważony na arenie europejskiej. W tym roku po 
raz kolejny został uznany za najprężniej i najszybciej rozwijające 
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REKLAMA

this figure has doubled – ever since April 
this year, Modlin Airport has been serving 
227 thousand or more passengers monthly. 
What is more, the annual growth is like-
wise spectacular: by the end of August this 
year 1.7 million passengers departed or ar-
rived at Warsaw Modlin already matching 
the figure for all of 2014. It is forecast that 
this figure is set to grow by another 800 
thousand and reach 2.5 million by the end 
of the year. Management of the airport ex-
pect 2.8 million passengers in 2016, making 
it another record-breaking year. 

All this could not have escaped the 
attention of Europe’s airport industry insid-

ers. For another year running, Modlin has 
been recognised as the most dynamic and 
fastest growing airport on the Continent. 
This prestigious award by the British 
industry specialists at anna.aero serves 
as an acknowledgement that the August 
year-on-year traffic growth at Warsaw 
Modlin Airport has been spectacular not 
only from a domestic but also a Europe-
wide perspective. 

- These figures speak for themselves. 
We’re making progress every day. Each 
and every day we’re doing our best to 
attract new passengers and improve our 
range of services. Our blueprint for suc-
cess: we listen closely to our customers, 
both passengers and carriers – for there 
would be no airport without them – so 
that we can best respond to their evolv-
ing needs – tells us Piotr Okienczyc, the 
airport’s president.

This is the third time Warsaw Modlin 
Airport has been awarded by the industry 
specialist website anna.aero. In 2012 the 
airport received the award for highest 
number of new connections launched of 
any European airport. To Modlin Airport 
went the 2013 award for the highest growth 
in passenger numbers in the category of 
European airports serving up to one mil-
lion passengers per annum.  

   ENGLISH

YET ANOTHER AWARD GOES 
TO MODLIN!
Statistics flying out from Warsaw 
Modlin Airport make  
for a very optimistic reading. With 
a rate of growth of 57.5% in July, 54.3% 
in August it comes as no surprise that 
the airport’s performance has yet 
again been acknowledged  
at the international level.

The airport in Modlin was launched in 2012. 
Its first operational months saw passenger 
turnout of no fewer than 100 thousand pas-
sengers and upwards every month. By now, 





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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