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Grzegorz 
Kapla

Jest aktorem 
i prezenterem 
telewizyjnym, czyli 
na wrażeniu się zna. 
A jak się na czymś 
zna, to tego uczy 

– jest ekspertem 
zarządzania wiz-
erunkiem, prowadzi 
szkolenia z zakresu 
relacji biznesowych, 
technik wpływu i an-
tymanipulacyjnych. 
Doradza wielu man-
agerom najwyższe-
go szczebla. Czyli 
nie da się go owinąć 
wokół palca. Kiedy 
nie gra na planie to 
gra w golfa.

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

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 kabrio-
lety. Kiedyś, dzięki 
dwojgu mądrym 
ludziom pojął, że nie 
trzeba pisać tylko 
o polityce. Że można 
pisać o świecie.

IN 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 convert-
ibles. Two wise peo-
ple once helped 
him understand that 
you do not have to 
write about politics. 
You can write about 
the world.

fot. Mat. Prasowe

Człowiek pra-
cy, gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mis-
trza 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 
choroby morskiej. 
Nie narzeka na nudę.

IN 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 busi-
nessman, a social 
activist and the CEO 
of Gdansk Foun-
dation. He offers 
training courses and 
gives motivational 
lectures. Moreover, 
he plays golf and 
continues to swim 
in spite of his sea-
sickness. 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 lifesty-
lowego miejsca, 
w którym można 
nauczyć się projek-
towania myślenia.

IN 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 knowl-
edge 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. Monika Szałek

Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV ma 
też „Gazetę Wy-
borczą” 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.

IN 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. Monika Szałek

Katarzyna
Zdanowicz

Niekwestionowany 
autorytet w dziedz-
inie designu. 
Magister ekonomii 
i doktor wzornictwa 
przemysłowego, 
wykładowca Po-
litechniki Medio-
lańskiej. Prowadzi 
we włoskim 
Como studio 
OMC Design, jest 
również sekretarzem 
Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia 
Projektantów (IAD) 
a także koordyna-
torem prestiżowej 
A’Design 
Award&Competition.

IN ENGLISH 

Undisputed au-
thority in the world 
of design. Holding 
MA in Econom-
ics and PhD in 
Design, he teaches 
Industrial Design 
at Politecnico 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’De-
sign Award&Com-
petition. 

fot. Mat. Prasowe 

dr Onur 
Cobanli
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietonista, 
fan piłki nożnej. Lau-
reat Nagrody Liter-
ackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. 
Z nami będzie dzielił 
się tą filmową, co 
miesiąc polecając 
jeden obraz wart 
obejrzenia.

IN ENGLISH 

A writer, screen-
writer, caver, col-
umnist and soccer 
fan. A winner of 
the Nike Literary 
Award. A man of 
many passions. 
He will share one 
of them with us 
recommending 
one picture worth 
seeing every 
month.

fot. Monika Szałek

Wojciech 
Kuczok

Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piedestały. 
Nie z jednego pieca 
jadał chleb, podróżu-
jąc u boku Roberta 
Makłowicza, zagląda-
jąc w zakamarki 
miejsc zakazanych 
dla zwykłego 
śmiertelnika. Kuli-
narny obieżyświat 
i poszukiwacz inten-
sywnych smaków. 
Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej 
Fumenti w Gdańsku

IN ENGLISH 

He adores Japa-
nese cuisine, his 
hobby horse, and 
puts it on a ped-
estal. Travelling 
together with 
Robert Makłowicz, 
a famous Polish cu-
linary critic, he has 
learned which side 
the bread is but-
tered looking into 
corners of places 
inaccessible to an 
ordinary man in the 
street. He is a culi-
nary globetrotter, 
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.

IN ENGLISH 

It is difficult to 
describe him in one 
word. An emo-
tion-man. He car-
ries tonnes of haters 
in his backpack 
for having his own 
opinions. 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 Green-
land and Canada 
to Brazil. The only 
effective cure for 
hurry: tailoring 
expeditions.

fot. Sylwester Ciszek

Jarosław
Kuźniar

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowiek-
iem na pierwszym 
planie. Po ukończeniu 
trzydziestki pokazała, 
że swoje życie można 
zmienić w dowolnym 
momencie, Skończyła 
Warszawską Szkołę 
Filmową i od kilku lat 
oddaje się wyłącznie 
fotografowaniu. 

IN 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. Prasowe

Monika
Szałek

Słabość do samo-
chodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca 
nie ma – jest turbos-
prężarka. Tata uparcie 
karmił ją bezcenną 
wiedzą, sadzał za kie-
rownicą samochodu 
jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pocią-
ga ją wszystko, co ma 
cztery koła, a każdy 
z samochodów darzy 
wielkim uczuciem.  
Autorka bloga „Panie 
wiozą Panów”: www.
paniewiozapanow.pl.

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. Prasowe

Anna 
Nazarowicz

Redaktor naczel-
ny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym 
również na blogu 
140db.pl. Kiedyś 
zostanie gwiazdą 
rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze. 
Poza tym fan ko-
miksów i kolekcjoner 
płyt. Z wykształcenia 
kulturoznawca, ale 
niech to zostanie 
między nami.

IN 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 re-
cords. A culture ex-
pert by education, 
but this is between 
you and me.

fot. Monika Szałek

Jakub
Milszewski

Kamil
Sadkowski
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R
ytuał samospalenia wdowy 
wraz ze zwłokami męża na 
jego własnym stosie pogrzebo-
wym jest silnie zakorzeniony 
głównie wśród starszych lub 

bardzo religijnych mieszkańców. Dzisiaj, 
pomimo że tego rodzaju samobójstwa 
nie występują na dużą skalę to zdarzają 
się nadal, o czym wiedzą i mówią sami 
Hindusi. Są to sporadyczne przypadki, 
kiedy wdowa z własnej woli, nakłoniona 
lub zmuszona przez najbliższych wybiera 
śmierć po śmierci swojego męża. Sati 
zatem jest oznaką oddania i wielkiej 
miłości dobrej i wiernej żony. Według 
tradycji – to jedyna droga dla wdowy.

Chociaż przez wiele lat nie pomagały 
kilkukrotne nakazy zaprzestania tego 
procederu to jednak trochę się zmieniło 
w tym względzie – Indie podwyższyły 
obowiązujący standard życia w społe-
czeństwie. Samobójstwo wdowy ani 
nakłanianie do niego nie jest już tak 
akceptowalne. Rytuał samospalenia 
zamieniono na powszechne odtrącenie 
– wykluczenie społeczne i rodzinne. 
Wdowy w Indiach, których liczbę ocenia 
się na około 40 milionów kobiet, żyją, 
ale prowadzą życie dalekie od ideału. 
Kobieta staje się istotą społeczną dopiero 
po wyjściu za mąż, a pozbawiona męża 
nie przedstawia tu żadnej wartości. 
Dotknięcie jej ciała czy choćby cienia 
jaki rzuca na ziemię to zła klątwa. Po 
śmierci męża kobieta zdana jest na łaskę 
i niełaskę rodziny swojego małżonka lub 
najstarszego syna. Zostaje jej zabrane 
wszystko co miała gdy była jeszcze 
mężatką. Nie ma żadnych praw. Nikt 
jej nie chce. Również jej rodzone dzieci. 
Wyrzucenie wdowy bez środków do 
życia na ulicę jest powszechnie prakty-
kowane w Indiach. Słyszałem o przy-

Zwyczaj Sati został prawnie 
zakazany w Indiach blisko  
30 lat temu. Niestety czy 

państwo tego chce, czy nie, 
to praktyki religijne, tradycja 
i zasady przekazywane z ojca  
na syna są wciąż ważniejsze  

niż obowiązujące prawo.

TEKST I ZDJĘCIA: Dariusz Roman
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założonej przez Winnie Singh. Maitri 
to organizacja, której celem jest mię-
dzy innymi ochrona starszych kobiet 
zagrożonych przemocą i umożliwienie im 
dostępu do podstawowych praw. „Ma-
itri” jest również terminem buddyjskim 
i oznacza„miłujący dobroć”. Jedziemy 
do jednego z dwóch ośrodków, jakie 
prowadzą, a które dają schronienie ponad 
stu kobietom. To jedynie kropla w morzu 
potrzeb, ponieważ tylko w samym Vrin-
davan na ponad 50 tysięcy mieszkańców 
wdowy stanowią więcej niż 20 tysięcy.

Kiedy docieram do zadbanego budyn-
ku ogrodzonego murem od innych pose-
sji, wita mnie i innych przyjezdnych tłum 
kobiet. Ujmujące jest to, że wszystkie na 
znak powitania przytulają się. Tłumaczę 
sobie, że odtrącone przez najbliższych 
w ten sposób choć przez chwilę mogą 
zaznać bliskości innego człowieka. Przez 
chwilę mogą nie czuć się jak powietrze 
czy zbędna rzecz. Na ich twarzach maluje 
się szczery uśmiech. Mimo, że spotkał je 
taki przykry los, wydają się być szczęśliwe 
mogąc być w tym miejscu, stworzonym 
specjalnie dla nich.

Oglądam jak mieszkają. Skromne 
wieloosobowe pokoje są wyposażone 
w bardzo podstawowe przedmioty. Każda 
z kobiet ma swój przydział pościeli, na-
czyń i ubrań, o który musi się troszczyć. 
Nie widać, aby miały z góry nałożone 
jakieś obowiązki. Nie widać nawet ogro-
du, którym mogłyby się zajmować. Nie 
ma niczego, co choć na chwilę mogłoby 
odwrócić ich uwagę od codziennych 
zmartwień. Ostatnio cieszą się z lodówki 
– nowej darowizny, która jeszcze w kar-

padku kobiety, której połamano nogi 
i którą wywieziono po tym daleko od 
domu, aby na pewno nie mogła wrócić. 
To historie traktujemy jak nierealne, ale 
niestety – zdarzają się do dzisiaj w na-
szych podobno cywilizowanych czasach.

Los, jaki czeka wdowy, jest dla więk-
szości społeczeństwa w Indiach czymś 
normalnym i tylko nieliczni się temu 
sprzeciwiają. Dzieje się tak dlatego, że to 
właśnie wdowa oskarżana jest o spowo-
dowanie śmierci swojego męża. Bez zna-
czenia jest prawdziwa przyczyna śmierci 
mężczyzny. Zawsze winna jest jego żona. 
Dla kobiety w takiej sytuacji jedynym 
sposobem na dalsze istnienie jest całko-
wite zatracenie się w modlitwie o swoim 
mężu, a jej ponowne zamążpójście jest 
praktycznie niemożliwe. Według hindu-
skiego zwyczaju, powinna ona na zawsze 
wyzbyć się wszelkich luksusów oraz 
strojnych szat i prowadzić proste życie. 

Ogolenie głowy czy jedzenie jeden raz 
dziennie zimnych i niczym nieprzypra-
wionych pokarmów to sposób na ascezę 
i pozbawienie kobiety symboli witalności 
i potencji. To również ma spowodować 
obniżenie popędu seksualnego u wszyst-
kich, czasami też bardzo młodych wdów. 
Według indyjskich ksiąg, których normy 
są bezwzględnie przestrzegane, po 
śmierci męża należy wystrzegać się także 
używania perfum, noszenia ozdób, jedze-
nia z naczyń z brązu czy spania w innym 
miejscu niż na podłodze.

To zasady, a jak wygląda rzeczywi-
stość? Niestety tak samo.

Aby na własne oczy zobaczyć życie 
indyjskiej wdowy postanawiam pojechać 
do Vrindavan. To niewielka miejscowość 
położona około 150 kilometrów na połu-
dnie od Delhi, zwana Miastem Wdów. 
Zabieram się w podróż z pracownicami 
humanitarnej organizacji pozarządowej 
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LOS, JAKI CZEKA WDO-
WY, JEST DLA WIĘKSZO-
ŚCI SPOŁECZEŃSTWA 
W INDIACH CZYMŚ 
NORMALNYM I TYL-
KO NIELICZNI SIĘ TEMU 
SPRZECIWIAJĄ. DZIEJE 
SIĘ TAK DLATEGO, ŻE 
TO WŁAŚNIE WDOWA 
OSKARŻANA JEST O SPO-
WODOWANIE ŚMIERCI 
SWOJEGO MĘŻA.
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tonie, ale już stoi na korytarzu. Skromna 
kuchnia, w której przygotowywane są 
posiłki, jeszcze skromniejsza łazienka – to 
wszystko, co znajduje się w kilkupiętro-
wym budynku.

Dzisiaj jednak wszystkie smutki na bok 
– będziemy świętować. Przyjechaliśmy do 
Vrindavan na dwa dni przed Holi, które 
jest hinduistycznym świętem wiosny. 
To święto kolorów, które oznaczają 
różnorodność – w tym dniu nie liczą się 
religie, kultury ani kasty. Mogą święto-
wać wszyscy. To też święto wybaczania 
i nowego początku. Bardzo radosny czas 
dla każdego bez wyjątku.

Dom przyozdobiony jest już kwiata-
mi, a przez jego bramę wchodzi coraz 
to więcej kobiet. Cały czas przyjeżdżają 
samochody, które przywożą kolejne ko-
biety. Jedne wciąż przygotowują kwiaty, 
inne przebierają się strojnie. Na podwó-
rzu rozlegają się głośne dźwięki bębnów. 
Kiedy po kilku godzinach, na miejsce 
dociera Winnie Singh, rozpoczynają się 
obchody Holi. Wszyscy tańczą i się śmie-

ją. Jest głośno i wesoło. Po 20 minutach 
jestem zmęczony ciągłym podskakiwa-
niem w rytm uderzeń w bębny. Ja tak, 
ale kobiety nie. To moment, kiedy mogą 
przypomnieć sobie jak ich życie wygląda-
ło wcześniej. Dają upust radości, tańcząc 
jak w transie. W jednej chwili, bez wzglę-
du na obecny wiek, wszystkim odjęło 
przynajmniej kilkanaście lat. Na całym 
podwórzu bawi się przeszło sto osób, 
obsypując głowy barwnym proszkiem 
i podrzucając do góry niezliczone ilości 
kolorowych kwiatów. Trwa to bardzo 
długo, kilka godzin, może pół dnia. Kie-
dy zabawa się kończy, kobiety siadają na 
podłodze i jedzą posiłek rozdawany przez 
pracowników Maitri. W międzyczasie 
dostają podarki z okazji święta – nowe 
prześcieradło, kilka rupii na drobne wy-
datki i jakieś małe zawiniątko. Wszyscy 
jedzą w ciszy. Kiedy już kończą, co chwi-
la któraś z nich podnosi się i unosząc ręce 
do góry, głośno krzyczy. Za nią krzyczą 
następne – okazując w ten sposób radość 
i dziękując właścicielce domu za wszystko 
co je dzisiaj dobrego spotkało.

Zdaję sobie sprawę, że to święto i że 
dzień powszedni wygląda inaczej. Wiem 
jednak, że radość tych kobiet jest praw-
dziwa. Doceniają brak zmartwień, jakie 
inne wdowy, nie będące pod opieką 
Maitri, mają na co dzień. Widzę z jakim 
szacunkiem i oddaniem zwracają się do 
Winnie oraz wszystkich pomagających 
im osób, jak bardzo są im wdzięczne. 
Wyjeżdżam stąd, ale nigdy nie zapomnę 
tego co dzisiaj zobaczyłem, czego dziś 
byłem świadkiem.

Choć indyjska tradycja jest tak ważna 
i jednoznaczna w swojej wymowie, nie 

jest również wieczna. Co prawda więk-
szość kobiet, z których życie postanowiło 
zrobić wdowę, poddaje się. Wciąż wierzą, 
że tak im jest pisane, że nie ma odwrotu, 
że w tym życiu nie czeka na nie już nic 
dobrego. Na szczęście słyszy się również 
o kobietach, które są na tyle silne, aby 
zerwać z losem jaki powinien je spotkać. 
Nie zgadzają się na zmazywanie kolo-
rowych oznak małżeństwa z ich czoła. 
Nie zmieniają sposobu ubierania się czy 
przyozdabiania swojego ciała biżuterią. 
Niestety takie postawy są niezmiernie 
rzadkie. Presja ogółu jest wciąż silniejsza. 
Bez wsparcia wdowy nie mają żadnych 
szans. Dlatego tak bardzo ważne są orga-
nizacje, które mogą pomóc, jak Maitri, 
oraz osoby tak ogromnie zaangażowane 
jak Winnie Singh. 

IN ENGLISH 

AFTER LIFE

The practice of sati has been legally 
forbidden in India for almost 30 years. 
Unfortunately, whether the state 
wants that or not, religious practices, 
traditions and rules handed down 
from father to son are still more 
important than the applicable law.

The ritual of a widow immolating herself 
with her husband’s corpse on its own pyre 
is deep-rooted especially in older or more 
religious residents. Even though such 
suicides do not happen often, they still 
take place, which is a thing Indians know 
and talk about themselves. Widows decide 
to die after their husbands’ death only 
occasionally. They do it of their own free 
will or are persuaded or even forced to do 
so by their families. Sati is thus a sign of 
dedication and great love given by a good 
and faithful wife. According to tradition, 
it is the only thing a widow can do.

Although several orders to abandon the 
practice could not solve the issue for many 
years, something has actually changed: 
India has increased the standard of life in 
its society. Committing a suicide because 
of the death of one’s husband or inclining 
a widow to do so is not as acceptable as 
before. The ritual of self-immolation has 
been replaced with public rejection: social 
and family exclusion. Widows in India, 
whose number is estimated at around 40 
million, live, but their lives are far from 
perfect. Women become members of the 
society only after marriage. After their 
husband is gone, they no longer have 
any value. Touching their bodies or even 
their shadows cast on the ground is a bad 
omen. After the death of her spouse, 

MIMO, ŻE SPOTKAŁ 
JE TAKI PRZYKRY LOS, 
WYDAJĄ SIĘ BYĆ 
SZCZĘŚLIWE MOGĄC 
BYĆ W TYM MIEJSCU, 
STWORZONYM 
SPECJALNIE DLA NICH.
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a woman is at the mercy of her husband’s 
family or her oldest son. Everything she 
had when she was still a married woman 
is taken from her. She has no rights. No-
body wants her. Even her own children. 
Throwing a widow out onto the street 
without a means of livelihood is univer-

sally acceptable in India. I have heard 
about a woman whose legs were broken 
and who was taken away from home far 
enough for her to be unable to come back. 
We think such stories are unreal, but 
unfortunately they do happen even today, 
in our allegedly civilized times.

The fate that awaits widows is some-
thing normal for most of the Indian 
society. Only few objet to such a state 
of affairs. It is because it is precisely the 
widow that is accused of her husband’s 
death. The natural cause of his death does 
not matter. The guilt always lies with his 



wife. In such a situation, the only thing 
the woman can do to stay alive is become 
completely engrossed in prayer for her 
husband. It is practically impossible for 
her to marry again. According to Indian 
customs, she should dispose of all luxury 
and ornamental clothing and live a simple 
life. Shaving her head or eating cold and 
completely spiceless food once a day is 
a means of asceticism and a way to deprive 
the woman of symbols of vitality and po-
tency. It is also supposed to reduce sexual 
drive in all widows, some of whom are 
very young. According to Indian books, 
whose rules are unquestioningly followed, 
women whose husbands have died should 
avoid using perfumes, wearing ornaments, 
eating from bronze dishes or sleeping in 
any other place than on the ground.

Those are the rules, what about reality? 
Unfortunately, it looks the same.

In order to see the life of an Indian wid-
ow with my own eyes, I decided to go to 
Vrindavan. It is a small town also known 
as the city of widows, located around 150 
kilometres to the south of Delhi. I set 
out on my journey together with women 
working in a humanitarian non-gov-
ernmental organisation established by 
Winnie Singh. The main aim of Maitri is 
to protect older women from violence and 
give them a chance to enjoy their basic 

rights. “Maitri” is also a Buddhist term for 
“loving-kindness”. We went to one of two 
centres they run, which both give shelter 
to more than a hundred women. It is only 
a drop in the bucket because in Vrindavan 
itself, inhabited by more than 50,000 peo-
ple, there is a group of 20,000 widows.

When I reach a spruce house separated 
from other properties by a wall, a crowd 
of women greet me and the rest of the 
visitors. What is endearing is that they all 
welcome us with a hug. I explain to myself 
that this way they can feel close to other 
people at least for a moment after they 
were rejected by their kin. For a minute 
they know they exist and do not feel re-
dundant. Bright smiles spread across their 
faces. Even though they have suffered such 
a terrible fate, they seem happy to be in 
a place created especially for them.

I take a look at how they live. Modest, 
shared rooms are equipped with basic 
objects only. Each woman has her ration 
of bedding, dishes and clothes she has to 
take care of. They do not seem to have 
any duties imposed on them. I cannot 
see a garden they could maintain either. 
There is nothing that could divert their 
attention from their everyday troubles 
at least for a moment. They have been 
lately happy about their new fridge, a still 
unpacked gift standing in the corridor. 
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A small kitchen, where they prepare food, 
and an even smaller bathroom – it is all 
I can find in the several-storey building.

But today no worries! We are going 
to celebrate. We came to Vrindavan two 
days before Holi, a Hindu spring festival. 
It is a festival of colours, which indicate 
diversity: religions, cultures or castes 
do not matter that day. Everyone can 
celebrate. It is also a festival of forgiveness 
and new order. A very joyful time for 
everyone, no exceptions.

The house has been already decorated 
with flowers, and women keep going 
through its gate. There are also more and 
more cars bringing next women to the 
house. Some of them prepare flowers, 
others change into beautiful clothes. Loud 
noises of drums can be heard outside. 
When after several hours Winnie Singh 
arrives at the place, the celebration of Holi 
begins. Everyone is dancing and singing. 
It is loud and cheerful. Twenty minutes 
later, I am already tired of jumping all 
the time to the rhythm beaten out on 
the drums. I am tired, women are not. 
This is the moment they can refresh 
their memories and think about the way 
their lives were before. Dancing like in 
a trance, they give full vent to their joy. 
Regardless of their current age, everyone 
is suddenly several years younger. More 

than a hundred people enjoy themselves 
in the whole yard, sprinkling others’ heads 
with colourful powder and throwing up 
a countless number of colourful flowers. 
It lasts for a long, long time, several hours 
or maybe a half of the day. When the 
fun is over, women sit down and eat food 
handed out by the employees of Maitri. 
In the meantime, they also receive festival 
gifts: a new sheet, several rupees as pocket 
money and some small bundle. Everyone 

eats in silence. When they finally end, 
every now and then one of them stands 
up, puts her hands in the air and starts 
shouting loudly. She is followed by other 
women, who this way express their joy and 
gratitude towards the homeowner for what 
they received that day.

I realize that the time of the festival 
and life on ordinary days differ. But 
I also know that the joy those women feel 
is real. They appreciate the fact that they 
do not have all those worries experienced 
every day by other widows who are not 
in Maitri’s care. I see the respect and 
dedication with which they treat Winnie 
and the rest of those who help them. 
I see how grateful they are to all of them. 
I leave the place, but I will never forget 
what I saw and witnessed that day.

Although the Indian tradition is 
so important and so explicit, it is not 
immortal. Admittedly, most women who 
became widows give up. They still believe 
that this is their destiny, that there is no 
other way, that there is nothing good 
they could still expect from their lives. 
Fortunately, we can also hear about 
women who are strong enough to escape 
the fate they should undergo. They do 
not agree to erasing the colourful signs 
of marriage from their foreheads. They 
do not change the way they dress or 
the way they decorate their bodies with 
jewellery. Unfortunately, such attitudes 
are extremely rare. The pressure women 
are placed under by the general public 
is still strong. Without support, widows 
stand no chance against it. This is why 
organisations that help them, like for 
example Maitri, and people who are so 
deeply involved in that help, like Winnie 
Singh, are so important. 



Pakuje swoje modelki w horrendalne 
gorsety, skuwa ich szczęki ogromnymi 
aparatami dentystycznymi i obleka 
je w przypominające ludzką tkankę 
materiały. Sama jest cicha, spokojna, 
uroczo introwertyczna. Na jej kreacje 
skusili się już między innymi Nergal 
i Justyna Steczkowska. My skusiliśmy  
się na rozmowę – nie pożałowaliśmy. 
Panie i panowie, Katarzyna Konieczka.

TEKST: Mateusz Kołos  ZDJĘCIA: Sylwester Ciszek

CZARNOKSIĘSTWO   

STOSOWANE
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CZARNOKSIĘSTWO   



NOSIŁAŚ KIEDYŚ APARAT 
ORTODONTYCZNY?
Nie nosiłam, wiem o co chcesz zapytać.

WYTŁUMACZ SIĘ Z TWOICH 
OBSESJI.
Mogę obwiniać o to wujka, który jest 
dentystą, ale to raczej nie to. Ja mam taką 
osobowość, lubię drastyczne rzeczy, potrafię 
w nich znaleźć jakiś interesujący mnie trop.

ŻADNYCH TRAUM Z DZIECIŃSTWA?
Żadnych. Zdrowo się chowałam.

A BAJKI NA DOBRANOC?
Bracia Grimm.

O, TO JUŻ COŚ.
Miałam problemy z czytaniem i mama 
postanowiła mi w tym pomóc za po-
mocą Grimmów. Nie wiem czy w ogóle 
wiedziała co mi daje, ale zaczęłam 
czytać, więc jakiś sukces odniosła. 
U Grimmów każda baśń to piętrzące się 
mroczne, drastyczne obrazy. Wyobrażasz 

sobie, jak to musiało pobudzać dziecięcą 
wyobraźnię. Wszystkie te ciemne lasy 
z chatkami, kruki i wiedźmy.

A PROPOS WIEDŹM, MASZ 
ZJAWISKOWĄ HETEROCHROMIĘ.
Dziękuję.

W KULTURZE LUDOWEJ 
TO PIERWSZA OZNAKA 
CZARNOKSIĘKSTWA.
No widzisz, coś w tym musi być. Ja gdzieś 
czytałam, że ludzie z różnymi kolorami 
oczu we wczesnym życiu płodowym 
wchłonęli bliźniaczy organizm.

BLIŹNIAKI TEŻ SĄ TROCHĘ 
STRASZNE.
Jest coś pociągającego w bliźniakach, jak 
tych u Kubricka w „Lśnieniu”.

ALBO NA ZDJĘCIACH DIANE ARBUS. 
DZIWNE NĘCI, PRAWDA?
Tu nawet nie chodzi o to, że ja jestem 
dziwna, tylko zajmują mnie rzeczy, 
na które inni machają ręką. Ostatnio 
zamiast gotować zupę na prędze wołowej, 
robiłam tej prędze zdjęcia, bo kolory 
i struktura są tam niesamowite. Wygląda 
niemal jak tkanina. No widzisz, wszystko 
od razu sprowadzam do jednego.

KIEDY UZMYSŁOWIŁAŚ SOBIE, ŻE 
TKANINA ZNACZY DLA CIEBIE COŚ 
WIĘCEJ?
W dzieciństwie budowałam domki dla 
lalek i wykładałam im tkaniną ściany. 
Szyłam dla nich ubranka, tworzyłam 
od podstaw świat. Dużo czasu nad tym 
spędzałam, znacznie więcej niż z rówieśni-
kami na podwórku. Dziś zresztą też wolę 
siedzieć w czterech ścianach. Nie wycho-
dzę za często, nie bywam w restauracjach, 
nie lubię nowych smaków.

ALE TO CO ROBISZ, JEST BARDZO 
NOWE.
Jest dużo tropów, którymi podążam, 
staram się rozwijać te tematy, które wyda-
ją mi się ciekawe. Aparaty ortodontyczne 
prześladowały mnie, odkąd obejrza-
łam „Charliego i fabrykę czekolady”. 
Podobało mi się to, że Willy Wonka był 
niejako zakładnikiem tej maszyny. Jest 
tyle ciekawych ustrojstw, które umknęły 
naszej uwadze – na przykład aparat do 
mierzenia piękna. Tak jakby piękno było 
jakimś defektem, który trzeba poprawić.

NIE PRZEPADASZ ZA IDEALNYMI 
PROPORCJAMI.
Lubię przerysowywać. W kostiumach 
ściskam do granic możliwości talię, żeby 

spotęgować uczucie osaczenia przez strój. 
Tradycyjne elementy lubię potraktować 
innymi materiałami. Robię bawety z me-
talu i kryzy z gwoździ.

PROJEKTANT MODY KOJARZY 
SIĘ RACZEJ Z TKANINAMI 
KOSZTUJĄCYMI GRUBE PIENIĄDZE.
Projektant mody powinien tworzyć, nad-
pisywać, przełamywać schemat, a szycie 
drogich sukienek z drogich materiałów 
jeszcze tym nie jest.

WYPRACOWAŁAŚ SWÓJ STYL 
NIEMAL NA CHŁODNO.
Jestem konsekwentna w tym co robię, ale 
u podstaw tego wszystkiego znajduje się 
zawsze twórcza iskra.

CHODZISZ SOBIE ULICAMI SOPOTU 
I NAGLE MUSISZ BIEC DO ATELIER, 
ZANIM POMYSŁ WYPARUJE?
Ja nie lubię chodzić po ulicach, bo mnie 
trochę denerwują ludzie (śmiech).

ROZUMIEM, ŻE KIEDY TWORZYSZ, 
LEPIEJ TEŻ DO CIEBIE NIE 
PODCHODZIĆ.
Ciężki jest wtedy ze mną kontakt. Nie 
lubię jak mnie ktoś wyrywa ze skupienia.

BÓL I CIERPIENIE, KTÓRE POJAWIA 
SIĘ W TWOICH PRACACH TO 
MOCNO RELIGIJNE POJĘCIA. 
INSPIRUJESZ SIĘ RELIGIĄ?
Robiłam kiedyś stroje do sesji Katarzyny 
Widmańskiej, która wymyśliła sobie tema-
tykę maryjną. Korony, smutne spojrzenia, 
kontrolowana przaśność. Bardzo głęboko 
weszłam wtedy w religię. Katolicyzm jest 
fascynującym zjawiskiem, zwłaszcza u nas, 
nad Wisłą. Gloryfikacja cierpienia zmie-
szana z ciągle żywym ludowym sznytem. 
Obłęd. Inspiruje mnie też bardzo święto 
Bożego Ciała, bo to jest eskalacja tej całej 
przaśności w kolorze i materiale.

PATRZĄC NA TWOJĄ TWÓRCZOŚĆ, 
CIĘŻKO RÓWNIEŻ NIE ODNIEŚĆ 
WRAŻENIA, ŻE KRYJE SIĘ W NIEJ 
JAKAŚ MROCZNA SEKSUALNOŚĆ.
No teraz to mnie zawstydziłeś.

O, A NIBY TAKA WYZWOLONA.
Wiesz, mam takie wrażenie, że im 
bardziej kobiety będą się wyzwalać, tym 
bardziej będą irracjonalnie tęsknić za 
zniewoleniem. Może to dziwne, ale tro-
chę tej tęsknoty widzę w swoich pracach. 
Zrobili mi kiedyś zdjęcie w mojej własnej 
kreacji, takim specyficznym kołnierzu 
ortopedycznym. Włożyłam ten ciasny, 
krępujący kołnierz i poczułam się szalenie 

JEST DUŻO TROPÓW, 
KTÓRYMI PODĄŻAM, 
STARAM SIĘ ROZWIJAĆ 
TE TEMATY, KTÓRE WY-
DAJĄ MI SIĘ CIEKAWE. 
APARATY ORTODON-
TYCZNE PRZEŚLADOWA-
ŁY MNIE, ODKĄD OBEJ-
RZAŁAM „CHARLIEGO 
I FABRYKĘ CZEKOLADY”. 
PODOBAŁO MI SIĘ TO, ŻE 
WILLY WONKA BYŁ NIE-
JAKO ZAKŁADNIKIEM TEJ 
MASZYNY. JEST TYLE CIE-
KAWYCH USTROJSTW, 
KTÓRE UMKNĘŁY NA-
SZEJ UWADZE – NA 
PRZYKŁAD APARAT DO 
MIERZENIA PIĘKNA. TAK 
JAKBY PIĘKNO BYŁO JA-
KIMŚ DEFEKTEM, KTÓRY 
TRZEBA POPRAWIĆ.
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seksowna. Intymność tworzenia polega 
także na tym, że jest to forma wyżycia się 
na wielu płaszczyznach.

LUDZKA SEKSUALNOŚĆ TEŻ 
JEST W KOŃCU RODZAJEM 
ZNIEWOLENIA.
Ja o tym wszystkim mówię, całe szczęście 
w obszarze na którym nie jest to karalne.

CO NA TO WSZYSTKO TWOJE 
DZIECI?
Jedno dziecko zdrowo się chowa, podob-
nie jak ja.

NA TYLE ZDROWO, ŻE TEŻ ZOSTANIE 
ARTYSTĄ?
Ja się trochę tego boję. Ciężko jest być 
artystą, nawet nie ze względu na rynek, ale 
na własną osobowość, która cię napędza 
i jednocześnie niszczy. Idzie za tym masa 
dziwactw i natręctw.

JAKICH NATRĘCTW?
Nie jestem w stanie założyć na siebie biżu-
terii. I nie lubię jak się potrawy dotykają 
na talerzu.

I CHODZISZ UBRANA NA CZARNO.
Ale mam białe akcenty, tak na lato.

I PEWNIE JESZCZE NIE LUBISZ LATA?
Lato jest po to, żeby się energetyzować, 
a później móc się zamykać na resztę roku 
w pracowni.

ALE TY PRZECIEŻ NIE LUBISZ 
WYCHODZIĆ.
Ale dużo wyglądam latem przez okno. 

 
IN ENGLISH 

APPLIED SORCERY

She packs her models into 
horrendous corselets, cuffs their 
jaws with braces and clothes them in 
materials that resemble human tissue. 
She, on the other hand, is quiet, 
calm and charmingly introverted. 
Her designs have already appealed 
for example to Nergal and Justyna 
Steczkowska. And we decided to 
draw her into conversation, and 
we don’t regret it. Ladies and 
gentlemen, Katarzyna Konieczka.

HAVE YOU EVER WORN A BRACE?
I haven’t, but I know what you want  
to ask about.

EXPLAIN YOUR OBSESSIONS.
I could blame my uncle who is a dentist 
for it, but I guess it’s not that. I have such 
a personality, I like drastic things and can 
find some interesting traces in them.

NO CHILDHOOD TRAUMAS?
Nope. I was developing in good health.

WHAT ABOUT BED-TIME STORIES?
The Brothers Grimm.

OH, THAT’S ALREADY SOMETHING.
I had a problem with reading so my mum 
decided to help me with the Grimms. 
I don’t know if she realized what she was gi-
ving to me, but I started reading so she was 
in a way successful. Each tale written by the 
Grimms consists of gloomy, drastic images. 
Just imagine how it must have influenced 
a child’s imagination. All those dark forests 
with small huts, ravens and witches.

APROPOS WITCHES, YOU HAVE 
PHENOMENAL HETEROCHROMIA.
Thank you.

IT IS THE FIRST SIGN OF SORCERY  
IN FOLK CULTURE.
You see, there must be something in it. 
I’ve read somewhere that people with dif-
ferent eye colours have absorbed a twin 
organism in early foetal life.

TWINS ARE A BIT CREEPY TOO.
There’s something appealing in twins, 
like for example those in Kubrick’s The 
Shining.

OR IN DIANE ARBUS’S PHOTO-
GRAPHS. WEIRD THINGS ARE 
TEMPTING, AREN’T THEY?
It’s not even about the fact that I’m weird 

but rather about the fact that I’m inte-
rested in things others don’t even think 
about. Instead of using a shin of beef to 
cook a soup, I have recently taken photos 
of that shin because its colours and struc-
ture are amazing. It looks almost like 
fabric. Well, as you can see, I immedia-
tely reduce all things to one.

WHEN DID YOU REALIZE THAT 
FABRIC MEANS SOMETHING MORE 
TO YOU?
When I was a child, I used to build 
doll’s houses and cover their walls with 
fabric. I was making dresses for them and 
creating their world from scratch. I used 
to spend a lot of time on all that, much 
more than with my peers outside. Actual-
ly, I prefer sitting within four walls today 
too. I don’t go out often, I can’t be found 
in restaurants, I don’t like new tastes.

BUT WHAT YOU DO IS VERY NOVEL.
There are many traces I follow; I try to 
focus on those topics that seem interesting 
to me. Braces have been haunting me since 
I saw Charlie and the Chocolate Factory. 
I like the fact that Willy Wonka was some-
how a hostage of this machine. There are so 
many contraptions that have escaped our 
attention, for example a beauty meter. As if 
beauty was some defect one could correct.

YOU’RE NOT VERY KEEN ON IDEAL 
PROPORTIONS.
I like overdrawing. In my costumes, 
I squeeze the waist as much as possible 
to intensify the feeling that the costume 
corners the body. I like treating traditional 
elements with different materials. I make 
gores from metal and ruffs from nails.

FASHION DESIGNERS ARE RATHER 
ASSOCIATED WITH FABRICS THAT 
COST BIG MONEY.
Fashion designers should create, overwri-
te and break patterns, and sewing expen-
sive dresses made of expensive materials 
isn’t that yet.

YOU HAVE ALMOST CALMLY 
WORKED OUT YOUR OWN STYLE.
I’m consistent in what I do, but there is 
always a spark of creativity at the heart  
of all that.

DO YOU SOMETIMES WALK THE 
STREETS OF SOPOT AND SUDDENLY 
FEEL THE NEED TO RUSH TO 
YOUR ATELIER BEFORE THE IDEA 
EVAPORATES?
I don’t like walking the streets because 
people annoy me a bit. (Laughs)

JA SIĘ TROCHĘ 
TEGO BOJĘ. CIĘŻKO 
JEST BYĆ ARTYSTĄ, 
NAWET NIE ZE 
WZGLĘDU NA RYNEK, 
ALE NA WŁASNĄ 
OSOBOWOŚĆ, 
KTÓRA CIĘ NAPĘDZA 
I JEDNOCZEŚNIE 
NISZCZY. IDZIE ZA TYM 
MASA DZIWACTW 
I NATRĘCTW.



I UNDERSTAND THAT ONE SHOULD 
RATHER AVOID COMING TOO CLOSE 
TO YOU WHEN YOU ARE CREATING.
It’s hard to get in contact with me then. 
I don’t like being shaken out of concen-
tration.

PAIN AND SUFFERING VISIBLE IN 
YOUR WORKS ARE VERY RELIGIOUS 
CONCEPTS. ARE YOU INSPIRED BY 
RELIGION?
I once made clothes for a session of Ka-
tarzyna Widmańska, who came up with 
an idea of Marian motifs. Crowns, sad 
looks, controlled folksiness. I entered the 
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religious sphere quite thoroughly then. 
Catholicism is a fascinating phenomenon, 
especially here, in Poland. The glorifica-
tion of pain combined with still living 
folk chic. Madness. I’m also inspired by 
the Feast of Corpus Christ because it’s 
an escalation of this whole folksiness in 
colours and materials.

TO LOOK AT YOUR WORKS, IT’S 
HARD TO AVOID THE IMPRESSION 
THAT THERE’S SOME DARK 
SEXUALITY HIDDEN IN IT.
Ok, now you’ve embarrassed me.

AND YOU’RE SUPPOSED TO BE SO 
EMANCIPATED.
You know, I have the impression that 
the more women emancipate themselves, 
the more they will irrationally miss ens-
lavement. Perhaps it’s strange, but I see 
a bit of such longing in my works. They 
once took a photograph of me in my 
own outfit, a specific orthopaedic collar. 
I put on this tight-fitting collar and felt 
incredibly sexy. The intimacy of creation 
consists in the fact that it’s also a form 
of fulfilment in various spheres.

HUMAN SEXUALITY IS AFTER ALL 
A FORM OF ENSLAVEMENT TOO.
And I’m talking about all that, fortunately 
in the sphere where it’s not punishable.

WHAT DO YOUR CHILDREN THINK 
ABOUT IT?
One child develops in good health, just 
like I did.

IN SUCH GOOD HEALTH THAT IT 
WILL BECOME AN ARTIST TOO?
I’m a bit afraid of that. It’s difficult to 
be an artist, not only because of the 
market but rather because of your own 
personality that drives and at the same 
time destroys you. There is a whole 
bunch of oddities and obsessions follo-
wing that.

WHAT KIND OF OBSESSIONS?
For example, I’m not able to put on any 
jewellery. And I don’t like dishes touch 
themselves on the plate.

AND YOU WEAR BLACK.
But I have white accents, perfect for 
summer.

AND YOU PROBABLY DON’T LIKE 
SUMMER?
Summer is for me to energize and then 
close myself in the studio for the rest of 
the year.

BUT YOU SAID YOU DON’T LIKE 
GOING OUT.
But I look out of the window a lot. 





MICHEL HOUELLEBECQ, „ULEGŁOŚĆ”
WYD. W.A.B., WARSZAWA 2015 
Francja w roku 2022, obecny prezydent Hollande kończy 
drugą kadencję, a główny bohater, François, profesor 
literatury na Sorbonie, spędza życie na dywagacjach 
o literaturze i romansach ze studentkami. Jego nudną 
egzystencję przerywają wybory, w których wygrywa 
przedstawiciel Bractwa Muzułmańskiego. W kraju 
zaczyna panować prawo szariatu, do Unii Europejskiej 
wstępują Turcja, Maroko i Egipt, powstają plany od-
budowania Imperium Rzymskiego na modłę arabską. 
Gwałtowne zmiany najbardziej uderzają w system 
edukacji – wszyscy nauczyciele, którzy nie przeszli 
na islam, muszą odejść na przedwczesną emeryturę. 
François postanawia wyjechać na południe kraju, by 
kontemplować drogę nawrócenia na katolicyzm, którą 
przeszedł jego „jedyny przyjaciel”, pisarz, któremu 
poświęcił doktorat, Joris-Karl Huysmans. Czy bohater 
sam ulegnie sile nowo obowiązującej religii? Houellebecq 
aluzyjnie porównuje świat w nieodległej przyszłości do 
sytuacji francuskich intelektualistów przełomu XIX 

KSIĄŻKI W CHMURACH
Books in the clouds 
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 Tekst: Sylwia Gutowska

i XX wieku, którzy dekadencką kulturę Zachodu 
zamienili na monoteistyczną religię. Tytuł ory-
ginału, „Soumission” tłumaczy się nie tylko jako 

„uległość”, ale „posłuszeństwo”, „oddanie się woli 
Boga” – słowa najbardziej oddające znaczenie 
słowa „islam”. W powieści naczelnego skandalisty 
Francji znajdziemy jak zwykle i cięty dowcip, 
i erotyczne sceny, i krytykę zachodniej cywilizacji. 
Pisarz kpi z całego narodu francuskiego i z samego 
siebie, sugerując, że jego pisanie to postmodern-
istyczny kicz. I od naszej interpretacji zależy, czy 
fabułę powieści potraktujemy jako katastroficzną 
przepowiednię czy literacką zgrywę. 

MICHEL HOUELLEBECQ, „SUBMISSION”

W.A.B. PUBLISHING HOUSE, WARSZAWA 2015

The year 2022, France. The final days of the 
incumbent president Hollande’s second term. The 
main character, François, a literature professor at 
Sorbonne, spends his life on intellectual thoughts 
and affairs with his female students. His dull ex-
istence is interrupted by presidential election won 
by a representative of the Muslim Brotherhood. 
Sharia law is introduced in the country. Turkey, 
Morocco, and Egypt join the European Union. 
Plans are conceived of re-establishing the Roman 
Empire in the Arabic fashion. Dramatic changes 
that occur in France most profoundly impact the 
education system – all teachers who would not 
convert to Islam are forced to retire early. François 
heads south of the country to contemplate the 
path of Catholic conversion of his “only friend”, 
a writer on whom he wrote his PhD thesis, Joris- 
Karl Huysmans. Will the character himself subject 
to the power of the newly introduced religion? 
Houellebecq compares the world of near future 
with the one of French intellecutals from 19th and 
20th century, who chose monoteistic religions 
over their decadent, western cultural identity. The 
original title translates most closely the meaning 
of the arabic word „islam”. In the novel by one of 
France’s most infamous writers we will as always 
find wit, erotism and criticism of the western 
civilisation. The writer mocks the entire French 
nation, and himself, suggesting that his writing 
is a form of postmodernist kitsch. And it is our 
choice whether to treat this novel as a catastrophic 
prophecy or a literary game. 
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Z DALA OD ZGIEŁKU
reż. Tomas Vinterberg

po Johnie Schelsingerze sfilmowania 
„Far from the Madding Crowd” podjął 
się Thomas Vinterberg, młodszy i mniej 
Dogmatyczny krajan Larsa von Triera, 
z którym podpisał przed laty sławetny 
manifest. Że sam pisać umie znako-
micie, dowiódł chociażby brawurową 
„Uroczystością”, co to sprawdziła się 
równie dobrze w kinie, jak i na deskach 
teatralnych. Tym razem skupił się na 
reżyserii, sięgając po tekst kanoniczny – 
feminizujący arcymelodramat Har-
dy’ego o młodej pannie na włościach 
i jej trzech adoratorach. Schlesinger 
zrobił film dokładnie o tyle za długi, 
o ile skrócił go Vinterberg. Ale nie tylko 
dlatego nowa wersja jest o klasę lepsza. 

P
remiera kinowa w wakacje jest 
jak zrzut ciepłej odzieży dla 
głodujących plemion w Afryce 
zwrotnikowej. W przypadku 
kina artystycznego jest to 

akt dystrybucyjnej aborcji. Dlatego 
ze szczególną uwagą przyglądam się 
filmom, które przepadły, kiedyśmy 
parzyli stopy w piachach nadmorskich. 
Taką perłą, którą powinniście z piachu 
wygrzebać, jest nowa adaptacja kla-
sycznej powieści Thomasa Hardy’ego. 
Przemknęła przez kina w lipcu, a po-
winna była paradnie i dostojnie przema-
szerować wtedy, gdy miłośnicy sztuki 
filmowej szukają w kinach schronienia 
przed pluchą i chłodem. Prawie 40 lat 

TEKST: Wojciech Kuczok  ZDJĘCIA: Mat. prasowe
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To bodaj życiowa rola zjawiskowej 
Carey Mulligan, która właśnie wspięła 
się na szczyty swojej urody i talentu 
(Marcus Mumford oprócz tych dwóch 
cech ma jeszcze szczęście). Nie jestem 
miłośnikiem romansu wiktoriańskiego, 
ale ta historia, począwszy od zagłady 
stada owiec, wiedzionych ku przepaści 
przez oszalałego psa, trzyma mnie za 
mordę i szczypie w serce jednocześnie. 
To kino najwyższej próby – gustownie 
sfotografowane, genialnie zagrane także 
przez panów, a przy tym niecierpiące 
na nadmiar – ekspresyjnych gestów, 
ckliwych ilustracji muzycznych i tym 
podobnych grzechów. Rzecz jest wysub-
telniona i celna zarazem jak najsłyn-
niejsze zdaniem wypowiedzianej prze 
bohaterkę, pytaną o przyczynę powścią-
gliwości w wysławianiu swoich emocji 
wobec absztyfikantów: „Trudno kobie-
cie wyrazić uczucia za pomocą języka 
stworzonego przez mężczyzn”. „Z dala 
od zgiełku” to przede wszystkim  arcy-
historia, powieściowy evergreen, z jedną 
z najbardziej pasjonujących, wyrazi-
stych i niepodległych postaci kobiecych 
w historii literatury anglojęzycznej. 

IN ENGLISH 

FAR FROM THE MADDING CROWD
DIRECTED BY THOMAS VINTERBERG  
 
A cinema premiere on holidays is like 
a drop of warm clothes for starving 
tribes in tropical Africa. In the case of 
artistic cinema, it is an act of distribu-
tional abortion. This is why I carefully 
examine films that got lost when we 
were burning our feet in hot beach sand. 
The latest adaptation of the classical 
novel by Thomas Hardy is a pearl you 
should definitely dig out. It stole across 

cinemas in July, while in fact it should 
have marched in a dignified and stately 
manner when film lovers sought shelter 
from wet weather and cold in cinemas. 
Thomas Vinterberg, younger and less 
dogmatic than his fellow country-
man Lars von Trier (with whom he 
founded the famous Dogme 95 years 
ago), undertook to film Far from the 
Madding Crowd almost 40 years after 
John Schlesinger. He is a gifted writer 
himself. He proved that for example in 
his brilliant The Celebration, which was 
successful in both the cinema and thea-
tres. This time, he focused on direction 
and reached out for a canonical text, 
Hardy’s feminizing melodrama about 
a young maiden and her three admirers. 
Schlesinger made a longish film. Vinter-
berg shortened his one to perfection. But 
it is not the only reason why the new 
version is much better. It is probably 
the role of life of the phenomenal Carey 
Mulligan, who has just reached the peak 
of her beauty and talent (apart from 
these two, Marcus Mumford has the 
third: luck). I am not a fan of Victorian 
romance novels, but that story has me 
by the short and curlies and at the same 
time pinches me on my heart from the 
moment the flock of sheep is led towards 
a chasm by a crazed dog. It is cinema 
of the highest order: tastefully photo-
graphed, brilliantly played by men and 
women alike and yet not suffering from 
any excess whatsoever, be it of expressive 
gestures, mawkish music and similar 
sins. The thing is refined and excellent, 
just like the famous sentence uttered by 
the heroine, who – asked about the rea-
son behind the self-restraint in express-
ing her emotions towards wooers – says: 
“It is difficult for a woman to define 
her feelings in a language chiefly made 
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Wojciech Kuczok
 
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą filmową, co 
miesiąc polecając jeden obraz 
wart obejrzenia. 

A writer, screenwriter, caver, 
columnist and soccer fan. A win-
ner of the Nike Literary Award. 
A man of many passions. He will 
share one of them with us rec-
ommending one picture worth 
seeing every month.

by men to express theirs”. Far from the 
Madding Crowd is most of all a master 
story, a novel evergreen with one of the 
most fascinating, distinctive and inde-
pendent female figures in the history of 
literature written in English. 
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L
ało jak z cebra. Po raz pierwszy 
tej jesieni. A może to były jeszcze 
ostatnie dni lata? Kto by to 
pamiętał... 

W każdym razie lało jak z ce-
bra. Siedziałem w autobusie przebijają-

cym się przez deszcz krętą drogą łączącą 
dwie części miasta. W stanie lekkiego 
szoku przypatrywałem się twarzom, 
które mokły za oknem. Nie było mi ich 
żal. Były nadrukowane na kartonach, 
kartkach, foliach i plandekach i swoimi 

fotoszopowymi uśmiechami i hardymi 
spojrzeniami obrzydzały każde mijane 
drzewo, bo jechaliśmy przez las. W całej 
swojej politycznej ignorancji nie miałem 
zielonego pojęcia jakimi wyborami 
rzeczywistość pokarała nas tej jesieni. 

SHOW MUST GO ON
TEKST I ZDJĘCIA: Jakub Milszewski 



Zauważyłem tylko, że niektórych widuję 
w kartonowo-papierowej formie co roku 
mniej więcej o tej samej porze. Nawet nie 
chce im się robić nowych zdjęć i zlecać 
wykonania nowych projektów plakatów. 
Nuda. Liście spadają, deszcz też, a oni 
każdej jesieni dziarsko wiszą w całym 
mieście, jakby tę całą opłakaną aurę mieli 
głęboko w tekturowym nosie.

A zatem kolejne wybory. Trzeba bę-
dzie potem w różnych budynkach w ca-
łej Polsce zdemontować jedne tabliczki 
z nazwiskami, a zamontować inne. Poza 
tym – wybaczcie, ale brakuje mi wiary. 
Znów każemy jakimś ludziom ubierać 
się w garnitury i garsonki i wykłócać 
w telewizji za pieniądze i o pieniądze. 
Show must go on.

Wiem, że kiedy muzycy Queen pisali 
„The Show Must Go On” mieli w głowie 
zupełnie innej wagi problem, niż jakieś 
tam kolejne wybory. Potrzebowali 
wyrzucić z siebie emocje, jakie wzbu-
dzała w nich heroiczna walka Freddiego 
Mercury z chorobą. On walczył i cierpiał, 
a potem przyszedł na sesję nagraniową 
i po prostu zaśpiewał to tak, jak nie 
mógłby nikt inny. Zabrzmiał tak, że 25 
lat później mam ciarki za każdym razem, 
kiedy słucham tej piosenki.

Ale cały album „Innuendo”, z którego 
pochodzi ten utwór, jest specyficzny. Na-
grania odbyły się w 1990 roku. Mercury 
i jego najbliższe otoczenie już wiedzieli 
o tym, że wokalista umiera. Publika 
jeszcze nie wiedziała. Płyta jest zatem 
przesycona pożegnaniami, choć Freddie 
zdążył zarejestrować jeszcze kilka piose-
nek na następną płytę „Made In Heaven”. 
Otwierający „Innuendo” tytułowy utwór 
zaczyna się od niebezpiecznego werbla 
i klawiszy, by za chwilę rozbrzmieć gitarą 
brzmiącą jak piorun oraz wokalami Mer-
curego – moim zdaniem tak brzmiał Bóg, 
kiedy dyktował Mojżeszowi Dekalog na 
górze Synaj. A potem tyle się jeszcze na 
płycie dzieje. Kwartet z Londynu prze-
ciąga mnie przez drogę krętą jak tor F1 

– wstrzykuje mi do głowy pomylony „I'm 
Going Slightly Mad”, za chwilę stawia na 
nogi rock'n'rollowym „Headlong”, potem 
zasmuca „Don't Try So Hard”, unosi 
przy „Ride the Wild Wind”, buja przy 

„These Are the Days Of Our Lives”, bawi 
„Delilah” (w którym Freddie żegna się ze 
swoimi... kotami), aż w końcu zostawia 
roztrzęsionego po ostatnich taktach „The 
Show Must Go On”. I czuję się potem 
w jakiś sposób osierocony.

„Innuendo” powstało zaledwie 25 lat 
temu. Ćwierć wieku nie pozostawiło na 
nim nawet jednej zmarszczki. Kolejne 
ćwierci raczej też nie pozostawią. To 

zaprawdę pomnik trwalszy niż ze spiżu.
Nie lubię wyborów, nie przepadam za 

polityką. Może jestem ignorantem. Ale 
na kogóż miałbym głosować, kiedy Kró-
lowa jest tylko jedna (i nie jest nią pani, 
pani Doroto)? 

IN ENGLISH 

SHOW MUST GO ON

It was raining cats and dogs. For the 
first time this autumn. Or perhaps it 
was still the end of summer? Who 
would remember...

Anyway, it was raining cats and dogs. 
I was sitting in a bus that kept pushing 
its way through the rain along a winding 
road connecting two parts of the city. 
A bit shocked, I observed faces getting wet 
outside the window. I didn’t feel sorry for 
them. They were printed on cardboard, 
sheets of paper, foil and tarpaulins and 
made every tree we passed (because we 
were driving through a forest) repugnant 
with their photoshopped smiles and proud 
looks. In my profound political ignorance, 
I had no idea what kind of elections the 
reality punished us with that autumn. The 
only thing I noticed was that I see some of 
those cardboard or paper faces at a more 
or less the same time every year. They 
don’t even feel like taking new photo-
graphs and ordering new poster designs. 
Boring. Leaves are falling, rain is falling 
too, and each autumn they pluckily hang 
in the whole city as if they didn’t care two 
hoots about that miserable weather.

Therefore, we have another elections. 
We will have to take down name tags from 
various buildings in the whole Poland and 
hang new ones. Besides, forgive me please, 
but I lack faith. Once again we will tell 
some people to dress in suits and costumes 
and argue about money with our money 
on TV. The show must go on.

I know that when Queen wrote The 
Show Must Go On, they thought about 
a problem of completely different impor-
tance than some elections. They needed 
to express emotions they were filled with 
because of Freddie Mercury’s heroic 
fight with his disease. He was fighting 
and suffering, and when he came to the 
recording session, he simply sang in such 
a way nobody else could. 25 years later, 
the way he then sang sends a shiver down 
my spine every time I listen to the song.

But the whole album Innuendo, which 
featured that song, is specific. It was 
recorded in 1990. Mercury and his closest 
circle already knew the singer was dying. 
The general public didn’t. So the album 
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is filled with goodbyes, even though 
Freddie managed to record several songs 
for the next album, Made In Heaven, 
too. The title song opening Innuendo 
begins with a dangerous drum roll and 
keyboard and a moment later resounds 
with a thunderbolt-like guitar and Mer-
cury’s vocal. In my opinion, this is how 
God sounded when He was dictating 
the Decalogue to Moses at Mount Sinai. 
The rest of the album has even more to 
offer. The quartet from London drags 
me along a road that is as winding as an 
F1 circuit: it injects the crazy I’m Going 
Slightly Mad into my head in order to 
stand me on my feet with the rock’n’roll 
Headlong a moment later; then it makes 
me sad with Don’t Try So Hard, lifts me 
up with Ride the Wild Wind, rocks me 
with These Are the Days Of Our Lives, 
amuses me with Delilah (where Freddie 
says goodbye to his... cats) and finally 
leaves me trembling after the last sounds 
of The Show Must Go On. And in a way 
I feel orphaned.

Innuendo was produced only 25 years 
ago. A quarter of a century didn’t leave 
a single wrinkle on it. And I assume next 
quarters won’t either. It is a truly everlast-
ing monument.

I don’t like elections, I’m not fond of 
politics. Perhaps I’m an ignoramus. But 
who could I vote for if there is only one 
true Queen? 
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Jakub
Milszewski
Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu  140db.pl. Kiedyś zosta-
nie gwiazdą rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze. Poza tym fan 
komiksów i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia kulturoznawca, 
ale niech to zostanie między 
nami.seeing every month.



D
oświadczenia z roku 2013, 
kiedy to Pomorska Regio-
nalna Organizacja Tury-
styczna podjęła się organi-
zacji pierwszej edycji eventu 

pokazały, że potrzeba kojarzenia dedyko-
wanych spotkań jest ogromna a kontynu-
acja  działań konieczna. Zatem ambicją 
PROT stało się wykreowanie wydarzenia 
na jeszcze szerszą skalę, łączącego w sobie 
kilka kluczowych elementów istotnych 
dla sprawnego funkcjonowania gospodar-
ki turystycznej regionu.  Nie rozpraszamy 
energii, branża jest jedna, a cel wspólny  

dlatego do współpracy przy tym wyda-
rzeniu zaprosiliśmy zarówno Międzyna-
rodowe Targi Gdańskie, jak i Gdańską 
Organizację Turystyczną – podkreśla 
Krystyna Hartenberger – Pater, Dyrektor 
Zarządzający PROT. Takie partnerstwo 
pozwala na wypracowanie optymalnej 
formuły imprezy, która owocować ma 
przede wszystkim zwiększeniem udziału 
turystyki przyjazdowej na Pomorze. 

Dlatego też pierwszy dzień to czas na 
indywidualne rozmowy stolikowe po-
między zagranicznymi tour operatorami, 
a branżą turystyczną ale również bogaty 

program szkoleniowy. Dzień drugi to 
tematyczne wizyty studyjne w regionie 
pozwalające zaproszonym gościom na 
poznanie oferty turystycznej, jak i zapre-
zentowanie destynacji pod kątem przygo-
towania do obsługi gości zagranicznych. 
Nie zabraknie też okazji do networkingu 
i kontynuacji rozmów  zapoczątkowa-
nych w trakcie spotkań B2B. 

Wydarzenie Incoming Poland na stałe 
wpisane zostało w program wydarzeń  
Międzynarodowych Targów Gdańskich 
jako nowa formuła Gdańskich Targów 
Turystycznych realizowanych od tego 
roku jako Festiwal Czasu Wolnego. Długo 
szukaliśmy pomysłu na nową formu-
łę targową, która łączyłaby potrzeby 
konsumentów i branży. Podział na dwie 
osobne imprezy wydaje się być rozwiąza-
niem idealnym. Wiosna to zatem impreza 
zorientowana sticte na klienta indywidual-
nego, a jesień sprzyja kontaktom bizneso-
wym. Rozbudowany program INcomingu 
i równolegle ułożenie programu otwiera 
możliwość udziału pracowników różnego 
szczebla. Dział sprzedaży uczestniczy 
w rozmowach handlowych, a dział mar-

INCOMING POLAND
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Incoming Poland, Gdańsk & Pomorskie Region 
to nowa jakość spotkań biznesowych w branży 
turystycznej. Rozbudowana formuła workshopu to już 
nie tylko okazja do rozmów ale sprzyjająca przestrzeń 
dla zawierania trwałych i efektywnych  partnerstw 
biznesowych, a dla regionu skuteczny sposób 
komercjalizacji oferty przyjazdowej.

TEKST I ZDJĘCIA: Mat. PROT
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Poza aspektem biznesowym Inco-
ming Poland, Gdańsk&Pomorskie Re-
gion to również dawka świeżej wiedzy. 
O program merytoryczny dba Gdańska 
Organizacja Turystyczna, która do 
współpracy zaprosiła znane osobistości 
ze świata coachingu. Mateusz Kusznie-
rewicz poprowadzi warsztat „Relacje 
biznesowe kluczem do sukcesu firmy”. 
Z kolei Rob Davidson będzie prele-
gentem warsztatu „Wizerunek a tożsa-
mość firmy”. Podczas tego spotkania 
poruszane będą kwestie nowoczesnego 
wizerunku „on i off – line”, tożsamości 
wizerunkowej przedsiębiorstw oraz 
arcyważną tematykę postrzegania 
zewnętrznego firm. 

Poza ambitnym programem i formułą 
spotkania, Organizatorzy stawiają na 
partnerstwo instytucjonalne. Integracja 
działań, sprawny mechanizm wdroże-
niowy, współpraca z przewoźnikami 
i partnerami biznesowymi daje silny 
fundament dla stworzenia ambitnego 
i w pełni profesjonalnego wydarzenia 
biznesowego mającego szansę stać się 
flagowym eventem w kraju. 

Data, miejsce: 27-28 października,  
Gdańsk, Amber Expo 
Organizatorzy:  Pomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna, Międzynarodowe 
Targi Gdańskie S.A., Gdańska Organizacja 
Turystyczna
Współorganizacja: Polska Organizacja 
Turystyczna
Partnerzy: Golden Tulip Gdansk  
Residence, Port Lotniczy w Gdańsku  
im. Lecha Wałęsy 
Patronat: Samorząd Województwa  
Pomorskiego, Miasto Gdańsk.

IN ENGLISH 

INCOMING POLAND

Incoming Poland, Gdańsk & 
Pomorskie Region brings a new 
quality of business meetings to 
the tourism industry. Thanks to the 
extended workshop format, it gives 
not only a chance to talk but also 
creates a sphere that helps to establish 
long-term and effective business 
partnerships. As regards the region, it 
is an effective way of commercializing 
its inbound tourism offer. 

Its experience from 2013, which is when 
Pomorskie Tourist Board (PROT) 
organized the first edition of the event, 
shows that there is a great need for 
organizing dedicated meetings and that 
it is necessary to continue the under-
taken activities. The aim of PROT is 
thus to create an event of an even larger 
scope that would combine several key 
elements important for the efficiency of 
the tourism economy in the region. “We 
do not split energy, there is one industry 
and a common aim, which is why we 
have invited both Gdansk International 
Fair and Gdansk Tourist Organisation to 
cooperation,” says Krystyna Hartenberg-
er-Pater, Managing Director at PROT. 
Such a partnership helps to develop an 

ketingu czy PR może skorzystać z jako-
ściowej oferty szkoleniowej – komentuje 
Maciej Glamowski, Wiceprezes MTG S.A. 

Tegoroczna edycja Incoming Poland, 
Gdańsk & Pomorskie Region  poszerzona 
jest o kontrahentów z Wielkiej Brytanii, 
Skandynawii, Niemiec, Ukrainy, Austrii 
oraz Włoch. Swój udział zapowiedział 
też jeden z największych tour operatorów 
japońskich HIS. Łącznie Organizatorzy 
spodziewają się około 40 hosted buyers 
nad selekcją których starannie pracują 
już od początku roku. Zależy nam aby 
zaprosić jak najbardziej reprezentatyw-
nych partnerów z różnych dziedzin, które 
wpisują się w strategię marketingową 
regionu. Szczególny nacisk kładziemy 
zatem na zaproszenie tour operatorów 
specjalizujących się w turystyce medycznej 
i zdrowotnej, golfowej czy kulturowej 

– dodaje K. Hartenberger-Pater. Jest to 
dla nas duże wyzwanie, niemniej jednak 
takie podejście determinuje rynek usług  
i podejście konsumentów. 

Długofalową strategię działań mar-
ketingowych regionu w dużym stopniu 
determinuje siatka połączeń lotniczych. 
Obecnie Gdańsk powiązany jest blisko 
50 bezpośrednimi destynacjami, a prze-
woźnicy stali się kluczowymi partnera-
mi w zakresie prowadzenia wspólnych 
projektów promocyjnych. Dlatego 
istotne jest umacnianie dotychczaso-
wych relacji, jak i nawiązywanie nowych 
kontaktów z operatorami nowych połą-
czeń. Stąd tegoroczna edycja Incomingu 
to udział przewoźnika Ryanair, który 
w ubiegłym roku uruchomił swoją bazę 
na lotnisku w Gdańsku, jak i Ukraiń-
skich Linii Lotniczych, jako perspekty-
wicznego nowego partnera. 

DOŚWIADCZENIA 
Z ROKU 2013, KIEDY 
TO POMORSKA 
REGIONALNA 
ORGANIZACJA 
TURYSTYCZNA PODJĘŁA 
SIĘ ORGANIZACJI 
PIERWSZEJ EDYCJI 
EVENTU POKAZAŁY, ŻE 
POTRZEBA KOJARZENIA 
DEDYKOWANYCH 
SPOTKAŃ JEST 
OGROMNA 
A KONTYNUACJA  
DZIAŁAŃ KONIECZNA. 
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optimal format of the event, which is 
most of all supposed to increase inbound 
tourism in Pomerania.

This is why the first day of the event is 
a time not only for individual conversa-
tions at the table between foreign tour 
operators and the tourism industry but 
also for a broad training programme. 
The second day includes thematic studio 
visits in the region, thanks to which the 
guests can familiarize themselves with 
the tourist offer and see regional destina-
tions and their readiness to serve foreign 
guests. Moreover, the visits are a perfect 
chance to network and continue conver-
sations begun during the B2B meetings.

Incoming Poland has been permanently 
included in the calendar of events organized 
by Gdansk International Fair as a new 
format of Gdansk Tourism Fair, which 
has been realized as the Free Time Festival 
since 2015. “We have been looking for an 
idea for a new format of our fairs that would 
combine the needs of consumers and the 
industry for a long time. Organizing two 
separate events seems to be the perfect solu-
tion. As a result, spring is a time for an event 
addressed to individual clients, whereas 
autumn favours business contacts. Thanks 
to the extended programme of Incoming 
and its parallel arrangement, employees 
from various departments can take part 
in the event. The sales department enters 
business conversations, and the marketing or 
PR department can take part in one of the 
top-quality training courses,” says Maciej 
Glamowski, Vice-Chairman of MTG S.A.

This year’s edition of Incoming Poland, 
Gdańsk & Pomorskie Region is attended 
by contractors from Great Britain, Scandi-
navia, Germany, Ukraine, Austria and It-
aly. HIS, one of the biggest tour operators 
in Japan, has announced its participation 
as well. The organizers expect altogether 
around 40 hosted buyers, whom they have 
been carefully selecting since the begin-
ning of the year. “It is very important for 
us to invite as representative partners from 
various branches that are included in the 
marketing strategy of the region as possi-
ble. We thus place particular emphasis on 
inviting tour operators that specialize in 
medical, health, golf and cultural tourism,” 
says K. Hartenberger-Pater. “Even though 
it is a huge challenge for us, such an ap-
proach shapes the situation on the services 
market and the consumers’ approach.”

The long-term strategy of marketing 
activities undertaken by the region is 
deeply influenced by the network of 
flight connections. Gdansk is currently 
directly connected with almost 50 des-
tinations, and air carriers have become 
key partners for joint promotional 
projects. This is why it is important to 
foster the already-existing relationships 
and establish contacts with operators of 
new connections. As a result, this year’s 
edition of Incoming will be attended 
by Ryanair, which opened a base in 
Gdansk last year, and Ukraine Airlines 
as a prospective new partner.

Apart from its business aspect, Incom-
ing Poland, Gdańsk & Pomorskie Region 

is a source of up-to-date knowledge.  
The content-related programme is pre-
pared by Gdansk Tourist Organisation, 
which has invited famous personages 
from the world of coaching. Mateusz 
Kusznierewicz will lead the workshop 

“Business relationships as a key to corpo-
rate success”, while Rob Davidson will 
present the workshop entitled “Corporate 
image versus corporate identity”. The 
meeting will tackle upon such issues as 
the modern online and offline corporate 
image and the image identity of compa-
nies as well as the extremely important 
topic of the ways in which companies  
are perceived by third parties.

Alongside with the ambitious pro-
gramme and formula of the meeting, 
the Organizers count on institutional 
partnership. Integrated activities, an 
effective implementation mechanism and 
cooperation with carriers and business 
partners provide a sound basis for an 
ambitious and fully professional business 
event, which has a chance to become 
a flagship event in the country.. 

Date, venue: 27-28 October,  
Gdansk, Amber Expo
Organizers: Pomorskie Tourist Board, 
Gdansk International Fair, Gdansk  
Tourist Organisation
Co-organizer: Polish Tourist Organisation
Partners: Golden Tulip Gdansk Residence, 
Gdansk Lech Walesa Airport
Patrons: Pomeranian Voivodeship 
Self-Government, City of Gdansk
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Pojawił się na rynku w 2004 roku. Miłośnicy marki byli niemniej wstrząśnięci 
niż martini, które zwykł pijać James Bond. Sukces w tym samochodzie 

widzieli nieliczni. Tymczasem mamy 2015 rok, a taśmę produkcyjną opuścił 
dwumilionowy egzemplarz. Najmniejszy z niemieckiego rodu wcale nie 

okazał się najsłabszym. Jak oni to zrobili?

TEKST I FOT.: Anna Nazarowicz 

BMW SERII 1. 
ZASADZKA
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P
rzez całe lata swojego istnienia 
marka zdążyła ludzkość nieco 
zepsuć. Myśląc „BMW” przed 
oczami wyrastała ponętna 
limuzyna. Nikt jakoś nie widział 

kompaktowego samochodu. Ktoś jednak 
go zobaczył i postanowił powołać do ży-
cia. Tak się narodził najmniejszy członek 
rodziny – seria 1. Nie był to pierwszy tego 
typu ruch ze strony segmentu premium, 
gdyż Audi posiadało już wtedy w swojej 
ofercie zbliżony gabarytowo model A3. 
Żaden z ówczesnych konkurentów nie 
posiadał jednak napędu na tylną oś i tak 
pozostało do dziś. 28 marca 2015 roku to 
oficjalne wkroczenie na rynek drugiej ge-
neracji. Zdaję sobie sprawę, że BMW ma 
swoich przeciwników. Kto jednak uważa, 
że ten model nie zasługuje na uwagę, 
niechaj pierwszy to powie… a ja rzucę 
w niego kamień. Poniżej kilka argumen-
tów, dzięki którym moja postawa wydaje 
się być jak najbardziej słuszna.

…BO WYGLĄDA JAKBY JUTRA MIA-
ŁO NIE BYĆ
Kiedy go zobaczyłam, zrozumiałam, 
że nie powinnam była tu przyjeżdżać. 
Wiedziałam, że w starciu z nim jestem 
skazana na porażkę. BMW Polska oka-
zało się strategiem doskonałym. Przynę-
ta była w moim ulubionym, niebieskim 
kolorze (błękit Estoril), ale mało tego: 
samochód został wzbogacony o M-pa-
kiet, a ja poczułam jak sidła zaciskają 

WNĘTRZE TO IŚCIE 
BURSZTYNOWA KOMNA-
TA. WIELBICIELOM SPOR-
TOWEGO DUCHA CIĘŻ-
KO SIĘ BĘDZIE ZE MNĄ 
NIE ZGODZIĆ. KABINA 
PASAŻERSKA ZOSTAŁA 
ZATOPIONA W MROCZ-
NEJ CZERNI, KTÓRĄ 
DYSKRETNIE PRZEŁAMU-
JE NIEBIESKI ODCIEŃ. 
M-PAKIET WYMAGA 
DOPŁATY W WYSOKO-
ŚCI 17100 ZŁOTYCH, ALE 
UWIERZCIE MI, WARTO 
ZGRZESZYĆ.
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mi się na sercu. Wprawdzie najnowsza, 
druga generacja tego modelu wciąż 
pozostaje najmniejszą w ofercie, ale 
urokiem nie odbiega od swoich bardziej 
mężnych braci. 5-drzwiowe nadwozie 
ma być ułatwieniem w zajmowaniu 
miejsca na tylnej kanapie. I przyznaję, 
że w tym przypadku naprawdę ktoś 
dobrze to przemyślał. Tylne drzwi są 
zdecydowanie większe niż te z przodu. 
Samochód dla singla? Nonsens (uważaj-
cie, trzymam w ręku kamień).

…BO DAJE MI WSZYSTKO,  
CO NAJLEPSZE
Wnętrze to iście Bursztynowa Komnata. 
Wielbicielom sportowego ducha ciężko 
się będzie ze mną nie zgodzić. Kabina 
pasażerska została zatopiona w mrocznej 
czerni, którą dyskretnie przełamuje nie-
bieski odcień. M-pakiet wymaga dopłaty 
w wysokości 17100 złotych, ale uwierzcie 
mi, warto zgrzeszyć. To wydatek, który 



można z czystym sumieniem wrzucić do 
kategorii tych najbardziej koniecznych. 
Patrząc na antracytową alcantarę (łączoną 
z niebieskimi przeszyciami) wprowadzam 
się w lekki stan uniesienia. BMW na swoją 
„jedynkę” środków nie żałowało. I ciężko 
tego nie zauważyć. Zarówno sposób 
wykonania, jak i użyte tu materiały nie 
odbiegają od znacznie większych i droż-
szych modeli BMW. Mięsista kierownica 
leży idealnie w dłoni, ale to kolejna, 
charakterystyczna cecha dla wszystkich 
samochodów tej marki. Niektórzy z was 
być może zarzucą mi brak obiektywizmu, 
ale ja wcale się z tym nie kryję. To jedne 
z najlepszych maszyn w świecie motoryza-
cji. Kto się ze mną nie zgadza, ten w tym 
miejscu zostaje. Wszystkich mających po-
dobne zdanie zapraszam na przejażdżkę.

…BO NOSI MNIE NA RĘKACH
„Radość z jazdy” – slogan reklamowy, 
który narodził się w latach 60-tych, 
obowiązuje aż do dnia dzisiejszego. 
Wyświechtany frazes? Nic z tych rzeczy! 
Od dziesięcioleci te samochody prowa-
dzą się jak zaczarowane. Jaki jest zatem 
sens wmawiać ludziom, że jest inaczej? 
Testowana seria 1 nie jest wyjątkiem od 
tej reguły, a jedynie jej potwierdzeniem. 
Niebieska ślicznotka prowadzi się wręcz 

jak po szynach. Pewna siebie i opano-
wana, pozostawała obojętna na wszelkie 
prowokacje w postaci ostrych zakrętów. 
A przecież to samochód z napędem na 
tylną oś. Cud! Na temat wrażeń z jazdy 
mogłabym napisać całą książkę. I może 
kiedyś napiszę.

Techniczna strona samochodu nie leży 
w kręgu zainteresowań wszystkich kie-
rowców. Są tacy, którzy pragną jedynie 
zasiąść za kierownicą i dobrze się bawić. 
Rozumem. Ja mam podobne odczucia 
tylko z ptysiami: mogę się nimi zaja-
dać bez końca, co wcale nie oznacza że 
interesuje mnie przepis. Ale w przypadku 
BMW nie zajrzeć pod maskę? Niewy-
baczalne. Sercem testowanego szatana 
była benzynowa jednostka o pojemności 
1,6 litra. Konstruktorom udało się z niej 
wycisnąć 136 KM. Te, w połączeniu 
z automatyczną skrzynią biegów, działały 
niczym zaklinacz uśmiechu. Dzień się 
może skończyć, benzyna w zbiorniku 
może się skończyć, ale radość z prowa-
dzenia – nigdy! Czy są minusy? Dla 
większości będzie to cena. Testowany eg-
zemplarz został skonfigurowany za kwotę 
159 659 złotych. Skanda! Krzykniecie 
z pewnością. Ale BMW musi być drogie. 
Czyż to, co niedostępne, nie jest dla nas 
najbardziej pociągającym? 

DZIEŃ SIĘ MOŻE 
SKOŃCZYĆ, BENZYNA 
W ZBIORNIKU MOŻE SIĘ 
SKOŃCZYĆ, ALE RADOŚĆ 
Z PROWADZENIA – 
NIGDY! CZY SĄ MINUSY? 
DLA WIĘKSZOŚCI BĘDZIE 
TO CENA. TESTOWANY 
EGZEMPLARZ ZOSTAŁ 
SKONFIGUROWANY ZA 
KWOTĘ 159 659 ZŁOTYCH. 
SKANDA! KRZYKNIECIE 
Z PEWNOŚCIĄ. ALE 
BMW MUSI BYĆ 
DROGIE. CZYŻ TO, CO 
NIEDOSTĘPNE, NIE JEST 
DLA NAS NAJBARDZIEJ 
POCIĄGAJĄCYM?
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IN ENGLISH 

BMW 1 SERIES. A TRAP

It came onto the market in 2004. Fans of 
the make were no less shaken than the 
martini James Bond used to drink. Few 
believed the series could be successful. 
Meanwhile, it is 2015, and the two 
millionth car has left the production 
line. The smallest of the German family 
did not turn out to be the weakest one. 
How did they do that?

For all those years of its existence the 
manufacturer has managed to spoil us 
a bit. To hear “BMW”, we immediately 
think about big limousines. Nobody had 
ever thought about a compact car, and 
yet someone came up with that idea and 
decided to put it into action. This is how 
the smallest member of the family was 
born: the BMW 1 series. It was not the 
first such a move made by the premium 
segment as Audi already offered the A3, 
which was similar in size. But none of its 
competitors has ever offered rear-wheel 
drive. The second generation officially 
entered the market on 28 March 2015. 
I realize that BMW has its opponents. 
But whoever thinks that the model does 
not deserve attention should say that loud 
and... I will throw a stone at him. Below 
I provide several reasons which prove that 
my attitude seems perfectly right.

...BECAUSE IT LOOKS AS IF THERE 
WAS NO TOMORROW
When I saw it, I understood that I should 
not have come here. I knew that in that bat-
tle I was doomed to defeat. BMW Polska 

has turned out to be a great strategist. The 
bait was in my favourite blue colour (Estoril 
blue). What is more, the car was equipped 
with M-package, and I immediately felt 
they snared me. Admittedly, the latest, 
second generation of the series is still the 
smallest one in the offer, but it is of the 
same great charm as its manlier brothers. 
The five-door body is supposed to help take 
back seats, and I must admit someone has 
thought that out really well. The back doors 
are much bigger than the front ones. A car 
for singles? Nonsense! (Watch out, I’m 
holding the stone in my hand.)

...BECAUSE IT GIVES ME EVERY-
THING I WANT
The interior is a real Amber Room. Those 
who love sports cars will find it diffi-
cult to deny that. The cabin is bathed 
in dark black, discreetly softened with 
blue elements. The M-package costs 
17,100 zlotys more, but believe me, it is 
an absolute stunner. It is an expense you 
can classify as the most necessary one 
with a clear conscience. When I look at 
the anthracitic Alcantara (combined with 
blue stitches), I sink into a state of ecstasy. 
BMW spared no expense on its “number 
one”. And it is as clear as day. Both the 
manufacturing quality and the materials 
used do not differ from those found in 
larger and much more expensive BMW 
cars. The thick wheel fits hands perfectly, 
which is just another characteristic feature 
of all vehicles produced by the company. 
Perhaps some of you will accuse me of 
lack of objectivism, but I’m not trying to 
conceal that. It is one of the best machines 
in the automotive industry. Whoever does 

not agree with me stays here. As far as the 
rest is concerned, I invite everyone sharing 
my opinion for a drive.

...BECAUSE IT HOLDS ME  
IN ITS ARMS
Although invented in the 60s, the cam-
paign slogan “Sheer driving pleasure” is 
still up-to-date. A hackneyed platitude? 
Nothing of the kind! Those cars have 
been driving as if they were enchanted for 
decades. So what’s the point of convincing 
people that it is the other way round? The 
1 series is not an exception to the rule, it is 
its confirmation. The blue beauty runs like 
on rails. Self-confident and composed, she 
remained indifferent to any provocation 
in the form of a sharp bend. And let me 
remind you that it has a rear-wheel drive. 
A miracle! I could write a whole book 
on the thrills I experienced driving. And 
perhaps one day I will.

For many drivers the technical side of 
their car is outside their range of interests. 
Some of them just want to sit behind the 
wheel and have fun. I understand that. 
I have a similar attitude to cream puffs: 
I can gorge on them endlessly, but it does 
not mean that I am actually interested in 
the recipe. But not looking under the bon-
net of a BMW is an unpardonable deed. 
The heart of the devil I tested was a 1.6-litre 
petrol engine. Thanks to the engineers, 
it was able to produce 136hp, which – 
combined with the automatic transmission 
– acted like a smile charmer. The day may 
end, fuel may run out, but the pleasure 
of driving is still there. Are there any 
disadvantages? For most of us price is the 
main one. The model I tested was priced at 
159,659 zlotys. Scandal, you will probably 
say. But a BMW has to be expensive. Aren’t 
unobtainable things the most appealing? 
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Wydawałoby się, że w konserwatywnym, szacownym świecie 
luksusowych dóbr wszystkie karty są od dawna rozdane i nie ma 

miejsca na historie jak amerykański sen. A jednak. Dwaj przyjaciele. 
Jeden olśniewający pomysł. Dziesięć lat pracy i z niszowej 
półki designerskich ciekawostek awansują do pierwszej ligi 

kolekcjonerskich zegarków. 

TEKST: Grzegorz Kapla     ZDJĘCIA: Mat. prasowe

XEMEX 
ESENCJA CZASU
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aczęło się od tego, że Ruedi 
Külling, genialny szwajcarski 
projektant poczuł znużenie 
światem reklamy i marketingu. 
Miał na koncie projekty dla Bic 

(któż nie zna tego żółtego długopisu, 
który jest ucieleśnieniem funkcjonali-
zmu) i lemoniady Sinalco (w czterdzie-
stu krajach nie mniej popularnej niż 
Coca Cola). Miał za sobą kilkadziesiąt 
lat doświadczeń w agencji reklamowej. 
Od twórcy plakatów po zarządzanie 
zespołem. To było dobre doświadcze-
nie – zespoły, które zbudował, są wciąż 
wysoko cenione, a plakaty, które nama-
lował, wiszą dziś w na kilku prestiżo-
wych ścianach: w Museum of Modern 
Art w Nowym Jorku, w chicagowskim 
Museum of Architecture Design, lon-
dyńskim Design Museum czy Muzeum 
Guggenheima. Mógł więc powiedzieć 
o sobie, że nie zmarnował żadnej szansy. 

Rzecz w tym, że nie był szczęśliwy. 
Hanspeter Hanschic, młody, ale 

ceniony już specjalista od marketingu 
dóbr luksusowych, znał Ruediego od 
lat. Wiedział, że projektant marzy 
o czymś innym niż kampanie rekla-
mowe. Nawet te największe. Chciał 
stworzyć coś własnego.

Było tak od dnia, kiedy Külling nary-
sował prosty, ręczny zegarek, w którym 
udało mu się zawrzeć wszystkie cechy 
dworcowego zegara odmierzającego 
przyjazdy i odjazdy Szwajcarskich Kolei. 
Hanschic pomyślał, że to się może udać. 
Widocznie w świecie zegarków nie 
wszystko jeszcze zostało powiedziane.

Przegadali niejedną noc i Külling na 
prostej kartce papieru napisał „Xemex”. 
Palindrom. Słowo, które czytane 
wprost i wspak brzmi identycznie. 
Słowo, które w każdym języku świata 
brzmi identycznie. Piękne, proste, 
funkcjonalne. Słowo idealne. Brzmie-
nie, logo, rysunek ułożyły się w jeden 
integralny i funkcjonalny projekt. 
Zgodny z zasadą, jaka przyświecała 
Küllingowi od młodości: „mniej 
znaczy więcej”. Zgodny z dziedzic-
twem Bauhausu. Ruedi uważa się za 
spadkobiercę tej szkoły. 

Urodził się w 1935 roku. Był więc 
zbyt młody, żeby zostać studentem 
najważniejszej designerskiej uczelni 
XX wieku, ale kiedy studiował w Zu-
rich Art School był przecież uczniem 
Johannesa Ittena. A Itten był jednym 
z założycieli Bauhausu. 

Ideą, która legła u podstaw Bauhausu, 
było zniesienie granic pomiędzy artysta-
mi i rzemieślnikami. W nowoczesnym 
świecie, w którym fabryki zastępowały 
manufaktury, te granice przestały odpo-
wiadać prawdzie. I potrzebom współcze-
sności. To, co piękne, miało być przecież 
zarazem funkcjonalne i ekspresyjne. 
Oraz powtarzalne, bo wtedy można 
będzie produkować piękne rzeczy. 

I tak pewnej nocy 1996 roku Ruedi 
Külling i Hanspeter Hanschic powołali 
do życia Xemex. Xemex Swiss Watch. Ich 
własny plan zbudowania własnej marki 
i odciśnięcia własnego piętna w najbar-
dziej szwajcarskiej ze wszystkich dziedzin 
sztuki – projektowaniu zegarków. 

Wydawało się, że minimalistyczna 
formuła, czysta, prosta i niezwykle 
czytelna, pozbawiona jakichkolwiek 
zbędnych elementów, stojąca w jawnej 

opozycji wobec królującej w naszych 
czasach dyktaturze glamour nie 
znajdzie zrozumienia, a jednak wy-
starczyło półtora roku, żeby pierwszy 
model marki Xemex został dostrze-
żony w świecie. „Offroad” przyniósł 
swojemu twórcy międzynarodowe 
uznanie. W 2001 zdobył nagrody 
w prestiżowych konkursach w Niem-
czech i Stanach Zjednoczonych. 

– Wraz z Xemex mogliśmy zrealizować 
nasze marzenia o zbudowaniu własnej 
marki w zgodzie z wartościami które są 
nam bliskie – zanotował wówczas Kül-
ling nie bez satysfakcji. – To faktu pełnej 
zgodności wynikło, że spotkaliśmy się 
z tak przychylną reakcją świata i że ta 
reakcja była tak entuzjastyczna.

Minęły kolejne trzy lata i Xemex 
z niszowej półki designerskich cieka-
wostek awansował do pierwszej ligi 
kolekcjonerskich zegarków zyskując 
coraz nowych entuzjastów. Używają go 
Elton John, Sting, Luciano Pavarotti, 
Alice Cooper, Phil Collins, Martina 
Navratilova, Andre Agassi, Sharon 
Stone, Natasha Henstridge, Niki Lau-
da, a w warszawskiej Pracowni Czasu 
kupili swoje egzemplarze pewien znany 
w świecie marszand dzieł sztuki i pra-
gnąca zachować anonimowość pani 
profesor z Akademii Sztuk Pięknych. 

I TAK PEWNEJ NOCY 
1996 ROKU RUEDI 
KÜLLING I HANSPETER 
HANSCHIC POWOŁALI 
DO ŻYCIA XEMEX. 
XEMEX SWISS WATCH. 
ICH WŁASNY PLAN 
ZBUDOWANIA 
WŁASNEJ MARKI 
I ODCIŚNIĘCIA 
WŁASNEGO PIĘTNA 
W NAJBARDZIEJ 
SZWAJCARSKIEJ 
ZE WSZYSTKICH 
DZIEDZIN SZTUKI – 
PROJEKTOWANIU 
ZEGARKÓW. 
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W 2006 roku brand awansował do 
superligi zajmując trzecie miejsce w presti-
żowym konkursie w tej branży: „Die Gol-
dene Unruh”. Xemex nie buduje trendów, 
ale słynie z niezapomnianych form, pro-
stych i pięknych a zarazem funkcjonal-
nych – przegub łączący zegarek z paskiem 
zaprojektowano tak, żeby dopasowywał 
się do kształtu nadgarstka. Külling nigdy 
nie zapomina, że zasadniczą funkcją 
zegarka jest odmierzanie czasu, więc jego 
projekty zapewniają łatwość w odczyty-
waniu godziny we dnie i w nocy. 

Niektóre modele wyposażone są 
w kompas osadzony na tej samej osi. 
To było bardzo trudne zadanie, ponie-
waż mechanizmy zegarków źle znoszą 
obecność pola magnetycznego. 

Koperta, w niektórych modelach 
przeszklona od spodu, pozwala 
przyjrzeć się działaniu mechanizmów. 
Każdy zegarek podpisany jest autogra-
fem projektanta. 

IN ENGLISH 

XEMEX. THE ESSENCE OF TIME

It would seem that in the conservative, 
honourable world of luxury goods all 
the cards have been already dealt and 
there is no room for stories following 
the American dream. And yet: two 
friends, one marvellous idea, ten 
years of hard work. They managed to 
move from the niche level of designer 
curiosities up to the top league of 
collector’s watches.

It all began with Ruedi Külling, a brilliant 
Swiss designer, who became tired of the 
world of advertising and marketing. He 
had designs for Bic (everyone knows the 
famous yellow pen, the embodiment of 
functionalism) and Sinalco lemonade (as 
popular as Coca Cola in forty countries) 
on his scorecard. He had several dozen 
years of experience in an advertising 
agency. From a poster author to a team 
manager. And it was a good experience: 

the teams he built are highly valued to 
this day and the posters he drew hang on 
several prestigious walls: in the Museum 
of Modern Art in New York, in the Mu-
seum of Architecture Design in Chicago, 
in Design Museum in London and in the 
Guggenheim Museum. So he could say 
that he didn’t miss his chance.

The thing is he wasn’t happy.
Hanspeter Hanschic, a young but 

highly regarded luxury goods marketing 
specialist, had known Ruedi for years. 
He knew the designer was dreaming of 
something else than advertising cam-
paigns. Even the biggest ones. He wanted 
to create something of his own.

It was like that since the day Külling drew 
a simple watch in which he managed to 
include all the features of a rail station clock 
measuring out the arrivals and departures of 
Swiss Railways. Hanschic thought it could 
be successful. Apparently, the last word in 
the world of watches had not been said yet.

They chatted through more than one 
night and Külling wrote “Xemex” on 
a simple sheet of paper. A palindrome. 
A word that reads the same backwards as 
forwards. A word that sounds identical 
in any language of the world. Beautiful, 
simple, functional. The perfect word. The 
sound, the logo and the picture made 
up one coherent and functional project, 
which followed the rule motivating 
Külling since he was young: “less means 
more”. The Bauhaus motto. Ruedi consid-
ers himself the heir of that school.

He was born in 1935. So he was too 
young to become the student of the great-
est designer college of the 20th century, 
but when he studied at Zurich Art School, 
he was taught by Johannes Itten. And 
Itten was one of the founders of Bauhaus.

The idea that lay at the root of Bauhaus 
was to end with borders between artists and 
craftsmen. In modern world, where factories 
replaced hand production, those borders no 
longer corresponded to reality and the needs 
of the present times. What was beautiful was 
supposed to be at the same time functional 

and expressive. And repeatable, so that one 
could produce beautiful things.

And thus one night in 1996 Ruedi 
Külling and Hanspeter Hanschic set up 
Xemex. Xemex Swiss Watch. Their plan 
was to build their own company and set 
their stamp on watch design, the most 
Swiss of all fields of art.

It seemed that a simple, clear, perfectly 
understandable and minimalist formula, 
devoid of all needless elements and stand-
ing in opposition to the dictatorship of 
glamour prevailing in our times would not 
find any understanding, and yet half a year 
was enough for the first Xemex model 
to attract worldwide attention. “Offroad” 
gave its author international recognition. It 
was awarded in prestigious competitions in 
Germany and the United States in 2001.

“Thanks to Xemex, we could fulfil our 
dreams of building our own company in 
conformity with the values we hold dear,” 
Külling wrote down with deep satisfaction. 

“It was because of this absolute conform-
ity that we met with such a favourable 
response from the world and that that 
response was so enthusiastic.”

Another three years passed, and Xemex 
moved from the niche level of designer cu-
riosities up to the top league of collector’s 
watches, attracting more and more new 
fans. Its watches are used by Elton John, 
Sting, Luciano Pavarotti, Alice Cooper, 
Phil Collins, Martina Navratilova, Andre 
Agassi, Sharon Stone, Natasha Henstridge 
and Niki Lauda, while a certain world-fa-
mous art merchant and a professor from 
the Academy of Fine Arts who wants to 
remain anonymous bought them from 
Pracownia Czasu in Warsaw.

When it took the third place in “Die 
Goldene Unruh”, a prestigious trade 
competition, the brand was promoted 
to division one. Xemex does not build 
trends but is famous for its unforgettable 
forms, which are simple, beautiful and at 
the same time functional: the lug joining 
the watch and the strap was designed in 
such a way as to adapt to the shape of its 
owner’s writs. Külling never forgets that 
measuring time is the central role of any 
watch so its designs let their owners check 
the time both during the day and at night.

Some models are equipped with 
a compass set on the same axis. It was 
a very difficult task because clockwork 
mechanisms barely tolerate the presence 
of a magnetic field.

Thanks to the fact that some models 
have a display case-back, it is possible 
to look how their mechanisms work. 
Each watch is signed with the design-
er’s autograph.
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Zdjęcia / photos: Weronika Kosińska
Stylizacje / Stylizations: Ellie Łazarczyk
Makijaż i Fryzury / Makeup and Hairstyles: Izabela Szelągowska
Modelki / Models: Ola / MILK, Dagmara

Koszula: Vintage Classic
Sweter: H&M
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 Płaszcz / Coat: H&M, Golf / Blause: Calvin Klein 
 Topy / Tops: Halston Heritage, Topshop
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 Garnitur / Suit: Boho, Nauszniki / Earmuffs: Asos 
 Sukienka / Dress: Ewelina Ziemek
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MĘDRCA  
SZKIEŁKO I OKO

miejsce swojej działalności wybrał galerię 
handlową Manhattan. W jego salonie nie 
znajdziemy już jednak oprawek rodzimych 
producentów, ale takich światowych ma-
rek jak Hugo Boss, Tomy Hilfiger, Step-
per, Carrera oraz Pierre Cardin. Pomoc, 
na jaką mogą liczyć jego klienci, wcale 
nie musi dużo kosztować. Bo pan Marek 
pomaga przede wszystkim swoją wiedzą, 
doświadczeniem oraz umiejętnością 
słuchania. Stara się także uświadamiać 
swoim klientom, do czego właściwie służą 
okulary. – Niektóre osoby wyobrażają so-
bie, że im więcej zapłacą, tym będą mieli 
lepsze nowe oczy. A to nie są nowe oczy. 
To jest za każdym razem proteza i trzeba 
wiedzieć, do czego ona służy. 

Tymczasem wchodząc do salonu 
jesteśmy świadkami rewii mody, padamy 
ofiarą bogactwa oferty. Tak ciężko 
wtedy zapamiętać, że optyce nadal jest 
bliżej do rozwiązywania problemów, niż 
wspomagania naszej urody. W pogoni za 
trendami przeszkodą w zakupie nie jest 
nawet brak wady wzroku. Zamówienia, 
w których zamiast soczewek używa się 
materiałów optycznych nie posiadających 
tzw. mocy, powoli stają się codzienno-
ścią. Zatem kiedy już trafimy w progi 

O
kulary stanowią dziś nieod-
łączny dodatek naszej gar-
deroby. Ich kolorystyka oraz 
kształt są dyktowane przez 

surowe trendy, mimo że ich pierwotna 
funkcja nadal powinna stać na pierw-
szym miejscu. Jakie błędy popełniamy 
przy wyborze okularów? O czym musimy 
pamiętać w drodze do optyka?

Kiedy w latach 80-tych na mapie 
Trójmiasta otwierał się kolejny punkt 
optyczny, można było powiedzieć, że 
Polska optyką stoi. Za sprawą licznych 
rzemieślników i rodzimych producentów 
produktu było wręcz pod dostatkiem. 

Wprawdzie plastikowe i metalowe 
oprawki nie odznaczały się polotem, ale 
mimo to ze sprzedażą nie było najmniej-
szego problemu. I to bez marketingu, 
kolorowych zdjęć i drogiej reklamy. Ktoś 
jednak zdecydował się przekroczyć wrota 
na zachód rozpoczynając w ten sposób 
zupełnie nową, optyczną erę.

POPRAWIAĆ LUDZKI  
KOMFORT ŻYCIA
– To daje dużą satysfakcję, bo można 
ludziom pomóc, zrobić dla nich coś 
fajnego – twierdzi pan Marek Ryfa, wła-
ściciel salonu optycznego w Gdańsku. Na 

Miały być lekiem na całe zło, jakim jest wada wzorku. 
Jednak z biegiem lat weszły w świat mody równie 
skutecznie, co nóż w rozgrzane masło. 

TEKST: Anna Nazarowicz  FOT.: Edyta Bartkiewicz
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tego miejsca, warto czerpać z bogatego 
doświadczenia pana Marka. Dzięki 
temu unikniemy karygodnych błędów 
w doborze wymarzonych okularów. Ten 
popełniany najczęściej? Brwi wewnątrz 
okularów. Efekt jest koszmarny.

SIŁA RODZINNEJ TRADYCJI
Salony optyczne Optical Christex to 
znacznie więcej, niż elegancja i światowy 
szyk. Wprawdzie na półkach możemy 
zobaczyć produkty takich renomowanych 
firm jak Chloe, Dior, GUCCI czy Marc 

Jacobs, ale magia tego miejsca kryje się 
zupełnie gdzie indziej. Firma jest obecna 
na rynku od 24 lat. Łącznie posiada 
cztery punkty: po dwa w Gdyni i w So-
pocie. Fundamenty Krzysztof Kurkiewicz 
budował z żoną. Po latach do rodzinnego 
przedsięwzięcia dołączyła córka, zaraża-
jąc zamiłowaniem do optyki również… 
swojego męża. Salon znajdujący się 
w Domu Zdrojowym w Sopocie otrzy-
mał oficjalną autoryzację od marki Dior 
na sprzedaż kolekcji okularów z wybie-
gów mody. Zatem nawet ten najbardziej 

wymagający klient otrzyma tutaj swoją 
„gwiazdkę z nieba”. Na początku lat 90-
tych firma Optical Christex, jako jedna 
z pierwszych, odważyła się zrobić duży 
krok, jakim było sprowadzenie drogich 
oprawek spoza granic kraju. Ryzyko był 
ogromne, a jednak się opłaciło – każdy 
egzemplarz natychmiast miał swojego na-
bywcę. Właściciele podkreślają, że mimo 
bardzo ekskluzywnych marek obecnych 
w salonie, posiadają w swojej ofercie 
produkt dla każdego klienta. Zaznaczają, 
że taka jest zresztą misja firmy. Czym 
jest dla nich optyka? Bardzo złożonym 
zagadnieniem łączącym w sobie modę, 
nowoczesne technologie oraz medycynę. 
Umiejętność pogodzenia tych wszystkich 
elementów jest prawdziwą sztuką, ale to 
właśnie ona jest specjalnością Optical 
Christex. Rodzina nie spoczywa jednak 
na laurach. Jej członkowie nieustannie 
podnoszą swoje kwalifikacje. Wiedzą, 
że satysfakcja klienta jest wartością 
najwyższą. Na co należy zwracać uwagę 
przy planowaniu zakupu okularów? Aby 
upatrzony przez nas salon cieszył się do-
brą opinią. Wybór miejsca, w którym po-
wstaną nasze okulary, nigdy nie powinien 
być dziełem przypadku. Za wieloletnią 
obecnością firmy na rynku stoją przede 
wszystkim tysiące twarzy. Każda z nich 
inna i wyjątkowa zarazem, to właśnie 
tutaj znalazła oprawki będące ideałem. 
Bo kształt twarzy, karnacja, kolor skóry 
i włosów oraz wzrost grają tutaj pierw-
sze skrzypce. Nie bez znaczenia jednak 

TO BYŁ POCZĄTEK LAT  
80-TYCH, KIEDY PAN MA-
REK RYFA ZDECYDOWAŁ 
SIĘ OTWORZYĆ SALON 
OPTYCZNY SYGNOWANY 
WŁASNYM NAZWISKIEM. 
DLACZEGO POSTAWIŁ 
AKURAT NA BRANŻĘ 
OPTYCZNĄ? JAK TWIER-
DZI: – TO DAJE DUŻĄ 
SATYSFAKCJĘ  
BO MOŻNA LUDZIOM 
POMÓC, ZROBIĆ DLA 
NICH COŚ FAJNEGO.
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pozostaje również wykonywany zawód. 
A duży wybór okularów nie ułatwia 
podjęcia decyzji. Na szczęście właściciele 
firmy bardziej od okularów lubią samych 
ludzi. Dowód? Pracownicy są związani 
z firmą od ponad 20 lat. Zaczarowane 
miejsce. Cytując Adama Mickiewicza 
„Czucie i wiara silniej do mnie mówi/Niż 
mędrca szkiełko i oko”. 

IN ENGLISH 

AN EYE FOR GLASSES

They were supposed to be a cure for 
all evil, meaning vision defects. But 
with the passing of time they success-
fully entered the world of fashion.

Eyeglasses are nowadays an inseparable 
part of our wardrobe. Their colours and 
shapes are dictated by strict trends, even 
though their original function should be 
still in the foreground. What mistakes 
do we make when we select glasses? 
What should we remember about when 
we go to the optician’s?

When another optician opened his store 
in Tricity in the 80s, we could already 
say that Poland was based on optics. We 
had plenty of products to choose from 
thanks to numerous craftsmen and Polish 
producers. Although plastic and metal 
frames were rather unremarkable, they 
were fairly easy to sell. Even without mar-
keting, colour photographs and expensive 
advertisements. But someone decided to 
go through the gate to the West and thus 
begin a completely new era in optics.

IMPROVING QUALITY OF LIFE
“It is a source of great satisfaction because 
you can help others and do something nice 
for them,” says Mr Marek Ryfa, who owns 
an optical salon in Gdansk. He chose to 
run his business in the Manhattan Shop-
ping Centre. But his store no longer offers 
frames produced in Poland. Instead, he sells 
products by such world brands as Hugo 
Boss, Tommy Hilfiger, Stepper, Carrera 
and Pierre Cardin. His clients can always 
count on his help, which – though simple – 
is truly invaluable. Because Mr Ryfa helps 
them most of all with his knowledge, expe-
rience and ability to listen. What is more, 
he tries to make his clients aware of what 
glasses are actually used for. “Some think 
that if they pay more, they will have new 
better eyes. But they are not new eyes. They 
are always just a prosthesis, and one should 
know what such a prosthesis is used for.”

Meanwhile, when we enter a store, we 
witness a true fashion show and fall victim 
to rich offers. In such cases it becomes 

hard to remember that optics is closer to 
problem solving than to improving our 
beauty. Lack of vision defects is no longer 
a problem in our pursuit of trends. Orders 
in which optical material without the 
so-called power is used instead of lenses 
become everyday reality. So when we 
cross the threshold of his store, it is worth 
drawing on Mr Ryfa’s rich experience. 
He will help us avoid colossal mistakes 
while choosing our dream glasses. What 
is the most common one? Eyebrows inside 
glasses. The effect is terrible.

STRENGTH OF FAMILY TRADITION
Optical Christex stores are much more than 
chic and elegance. Admittedly, you will 
find products by such reputable brands as 
Chloe, Dior, GUCCI or Marc Jacobs on 
their shelves, but the magic of the place is 
hidden somewhere else. The company has 
been present on the market for 24 years. It 
owns altogether four stores: two in Gdynia 
and two in Sopot. Krzysztof Kurkiewicz laid 
the foundations for his undertaking with 
his wife. Years later, their daughter joined 
the family business and at the same time 
infected her husband with her passion to 
optics too. The store located in the Resort 
House (Dom Zdrojowy) in Sopot has been 
officially authorized by Dior to sell its glasses 
collections. So even the most demanding 
clients wishing for the moon will find 
something for themselves here. In the early 
90s, Optical Christex was one of the first 
companies to dare to import expensive 

frames from abroad. The risk was enormous 
and yet it paid off: each pair immediately 
found its buyer. The owners emphasize 
that despite very exclusive brands present 
in the store, they offer products for all 
clients. They stress that it is their company’s 
mission. What is optics for them? A very 
complex issue that combines fashion, new 
technologies and medicine. The ability to 
reconcile all those elements is a true art, but 
it is precisely this art that Optical Chris-
tex specializes in. But the family does not 
rest on laurels. Its members improve their 
qualifications all the time. They know that 
their clients’ satisfaction is the highest value. 
What should one pay particular attention to 
while planning to buy glasses? They should 
check whether the store they choose enjoys 
good reputation. We should never select 
the place where our glasses will be made by 
accident. The company owes the fact that it 
has been present on the market for so many 
years to thousands of faces. Each of them is 
different and unique at the same time and 
has found its perfect frames precisely in that 
store. Because the shape of one’s face, the 
colour of their skin and hair and their height 
play the leading role here. Their profession 
is of great importance as well. And a wide 
selection of glasses makes the decision-mak-
ing process even more difficult. Fortunately, 
it is not glasses but people that are the most 
important for the owners of the company. 
A proof? Its employees have been working 
for the company for more than 20 ears. An 
enchanted place. 
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Francuskie przysłowie mówi, że „kobietę najłatwiej pocieszyć klejnotami”. 
Ciężko się z tym nie zgodzić, chociaż Daniel Swarovski z Francją miał 
niewiele wspólnego. Za to wiedzę na temat zbawiennej mocy biżuterii 
ogromną. Dziś to nazwisko zna już chyba każda kobieta. Mówimy 
„Swarovski”, a w głowie zaczynają nam tańczyć kryształy. W jaki sposób ze 
szkła wycina się sukces na światową skalę?

TEKST I ZDJĘCIA: Anna Nazarowicz

ŻYCIE USŁANE
KRYSZTAŁAMIG
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Secret. Kolekcja zaprojektowana przez 
australijską piękność składa się z dwóch 
linii: „Diapason” i „Duo”. Każda z nich 
odznacza się dziewczęcą delikatnością 
i subtelnością, które rozświetlają kolo-
rowe kryształy. Gwiazdki, skrzydełka 
i serduszka idealnie wpiszą się w przed-
świąteczną atmosferę, która całkiem 
niedługo zapuka do naszych drzwi. 
Całość została uchwycona w obiektywie 
Margaret Zhang – bardzo młodej, ale 
utalentowanej artystki, która na swoim 
koncie posiada już sesje zdjęciowe do 
największych tytułów modowych naszej 
planety.

Świat Swarovskiego to jednak znacznie 
więcej niż biżuteria. Firma z powodzeniem 
próbuje swoich sił również w innych obsza-
rach światowego biznesu. Obecnie jest to 
m.in. wytwarzanie kryształów dedyko-
wanych projektantom mody, ale również 
tych stojących za wyglądem wnętrz 
i oświetlenia. Mało kto wie, że firma 
posiada swój oddział filmowy (Swarovski 
Entertainment), który zajmuje się współ-
pracą z twórcami kina oraz finansowaniem 
i produkcją filmów fabularnych. Mimo to 
główną działalnością firmy nadal pozostaje 
produkcja biżuterii oraz zegarków. To 
właśnie ona jest odpowiedzialna aż za 
70% światowych obrotów firmy. Myli 
się ten, kto sądzi, że panowie nie mają 
czego szukać w bogatej ofercie. W prze-
ciągu ostatnich 40 lat pracownie opuściły 
niezliczone kolekcje dedykowane zarówno 
dla panów, jak i pań. Ich magiczny wygląd 
oczarował miliony ludzi na całym świecie. 
Produktom z segmentu premium mało 
kto potrafi się oprzeć. I wcale nie trzeba 
tego robić. Na chwilę obecną średnia cena 
oscyluje w granicach od 70 do 130 euro. 
Piękno, które jest w zasięgu ręki.

Swoje 120-lecie istnienia kryształowe 
imperium postanowiło uczcić wydaniem 
wyjątkowego albumu. Co skrywa na 
swoich kartach? Obok zdjęć białych rę-
kawiczek Michaela Jacksona są to m.in. re-
alizacje dla domów mody Christian Dior, 
Chanel, Prada oraz Alexander McQueen. 
Mało tego: archiwalne fotografie, które 
nigdzie wcześniej nie zostały opublikowa-
ne. Jednym słowem: prawdziwa uczta dla 
oczu. Pracy nad powstaniem tego albumu 
przewodniczyła Nadja Swarovski, która 
jako członek rodu Swarovski dołączyła 
do firmy w 1995 roku. Warto pamiętać, że 
obok niepowtarzalnych realizacji ogrom-
nym sukcesem jest również obecność mar-
ki na terenie 170 krajów oraz sieć licząca 

O
 niektórych ludziach mówi się, 
że mają życie usłane różami. 
Jednak Daniel Swarovski bar-
dziej od kwiatów cenił sobie 

kryształy. Swoje umiejętności szlifował 
w należącym do ojca małym zakładzie 
na terenie Czech. Własną firmę założył 
w 1895 roku. Na miejsce jej funkcjonowa-
nia wybrał Austrię, aby uchronić przed 
konkurencją swój wynalazek – maszynę do 
cięcia szkła. Jak wiadomo, konkurencja nie 
śpi. Wtedy również tego nie robiła. Daniel 
przez wiele lat nieustannie doskonalił 
swoją technikę. Była to najpilniej strzeżona 
tajemnica jego działalności. Konsekwencja 
oraz perfekcjonizm pozwoliły osiągnąć 
zamierzony efekt – właściwą czystość 
kryształu. Ta z kolei okazała się kluczem, 
który  otworzył Danielowi wrota do 
wielkiego świata. O współpracę z nim 
pokusiły się największe domy mody oraz 
projektanci. Kryształy Swarovskiego były 
elementem kreacji autorstwa Coco Chanel 
czy Schaparellich. Wielokrotnie mieniły 
się również w blasku fleszy na kreacjach ta-
kich gwiazd, jak Marlena Dietrich, Audrey 
Hepburn czy Marylin Monroe. 

Ale czas pędzi nieubłaganie. Dziś za 
sterami firmy stoi już piąte pokolenie. 
Szczęśliwie na pierwszym miejscu nadal 
stawiany jest perfekcjonizm, doskona-
łość oraz innowacyjność, które okazały 
się drogą na sam szczyt. To dzięki nim 
malutki zakład zlokalizowany w au-
striackim mieście Wattens w Tyrolu 
wypłynął na międzynarodowe wody, 
a projekty sygnowane tym nazwiskiem 
stały się symbolem wszystkiego, co naj-
lepsze. Nie zmieniło się również uwiel-
bienie ze strony znanych i lubianych. 
Za jedną z najnowszych kolekcji stoi 
Miranda Kerr – modelka, która może 
się poszczycić rolą aniołka Victoria's 

O NIEKTÓRYCH LU-
DZIACH MÓWI SIĘ, ŻE 
MAJĄ ŻYCIE USŁANE 
RÓŻAMI. JEDNAK DANIEL 
SWAROVSKI BARDZIEJ 
OD KWIATÓW CENIŁ 
SOBIE KRYSZTAŁY. SWOJE 
UMIEJĘTNOŚCI SZLIFO-
WAŁ W NALEŻĄCYM DO 
OJCA MAŁYM ZAKŁA-
DZIE NA TERENIE CZECH. 
WŁASNĄ FIRMĘ ZAŁOŻYŁ 
W 1895 ROKU.
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2560 sklepów. Ale przecież za każdą firmą 
przede wszystkim stoją ludzie. Tutaj jest 
ich aż 25 tysięcy. I pomyśleć, że wszystko 
zaczęło się od jednego człowieka, który 
miał swoje małe marzenia. Ale jak mawiał 
Carl Sandburg „Nic się nie zdarza, jeśli 
nie jest wpierw marzeniem”. 

IN ENGLISH 

BED OF CRYSTALS

According to a French proverb, jewels 
are the best way to comfort a woman. 
Even though it is hard to deny that, 
Daniel Swarovski had little in common 
with France. What he definitely had 
was great knowledge on the salutary 
power of jewellery. Every woman 
today knows his name. When we say 

“Swarovski”, crystals start dancing in 
our minds. How does one cut success 
on a world scale out of glass?

The lives of some people are said to be 
beds of roses. But Daniel Swarovski 
valued crystals more than flowers. He 
sharpened his skills in a small workshop 
run by his father in today’s Czech Re-
public. He established his own company 
in 1895. He chose Austria for its seat in 

order to protect his invention, a machine 
for cutting glass, from competition. As 
everybody knows, competition is not 
asleep. It was not asleep then either. Dan-
iel kept developing his expertise for many 
years. It was the best-guarded secret of his 
activity. Thanks to his consistency and 
perfectionism, he managed to achieve the 
desired aim: the right purity of crystal. It 
soon turned out to be a key that opened 
the gateway to the whole world for him. 
The greatest fashion houses and designers 
chose to cooperate with Swarovski. His 
crystals were used in designs by Coco 
Chanel and Schaparellich. They often 
sparkled in camera flashes on outfits of 
such stars as Marlene Dietrich, Audrey 
Hepburn or Marilyn Monroe.

But time marches inexorably on. The 
already fifth generation stands at the helm 
of the company. Fortunately, what the 
company still values most are perfection-
ism, excellence and innovation, which 
turned out to be a formula for success. It 
is thanks to them that the small workshop 
located in Wattens in the Austrian state 
of Tyrol spread its wings and entered the 
global market with its designs that became 
a symbol of the best quality. The fact that 
famous people adore the brand has not 

changed either. Miranda Kerr, a model 
who can boast the role of a Victoria's Secret 
angel, is behind one of its recent collec-
tions. Designed by the Australian beauty, 
the collection features two lines: “Diapa-
son” and “Duo”. Each of them is charac-
terized by girlish delicacy and gentleness, 
brightened up by colourful crystals. Small 
stars, wings and hearts are perfect for 
the Christmas atmosphere that will soon 
knock on our door. It was all captured 
with the camera of Margaret Zhang, a very 
young but talented artist who already 
has photo sessions for the biggest fashion 
magazines on our globe to her credit.

But the world of Swarovski is much 
more than jewellery. The company suc-
cessfully tries its hand at other branches of 
global business. They currently include for 
example production of crystals dedicated 
to fashion designers and those used in 
home decor and lighting. Few people know 
that the company has its own film branch 
(Swarovski Entertainment) responsible for 
its cooperation with film producers and for 
funding and production of feature films. 
Nonetheless, it is still focused on jewellery 
and watches. Their production is respon-
sible for as much as 70% of the worldwide 
turnover of the company. Those who think 
that men have nothing to look for in its 
rich offer are mistaken. Countless collec-
tions dedicated to both men and women 
left its workshops within the last 40 years. 
Their magical look enchanted millions of 
people in the whole world. Few can resist 
premium-segment products. And they 
actually do not have to. At present, average 
prices oscillate between 70 and 130 euro. 
Beauty within your arm’s reach.

The crystal empire decided to com-
memorate the 120 years of its existence 
with a unique album. What do its pages 
hide? Apart from photographs of Michael 
Jackson’s white gloves, they include de-
signs for the fashion houses of Christian 
Dior, Chanel, Prada and Alexander Mc-
Queen. Moreover, the album features ar-
chival photographs that have never been 
published before. In a word, a real feast 
for the eyes. Works on the album were 
led by Nadja Swarovski, who joined the 
company as a member of the Swarovski 
family in 1995. It is worth remembering 
that apart from unique products, the suc-
cess of the company is also visible in its 
presence in 170 countries and a network 
of 2560 stores. But it is people that are be-
hind each company. This one employs as 
many as 25,000 employees. Imagine that 
it all began with one man who had his 
small dreams. But as Carl Sandburg said, 

“nothing happens unless first a dream”. 
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GDZIE  

TA SOLIDARNOŚĆ?

that the German Chancellor is in such 
political haste to design a common plan 
as soon as possible. The problem is that 
other countries do not really feel like 
being the promised land for the poor 
and oppressed.

There are several concerns: from 
religion to culture. While I do some-
how understand the first issue, I cannot 
comprehend the second one because the 
“cultural revolution” took place a long 
time ago. You do not have to look far to 
see it, just take a walk along the streets 
of Warsaw. I do not even react to English 
any more because I can hear it every-
where I go. The colour of one’s skin does 
not surprise me either.

Poland has become home to people of 
so many cultures in the recent years that 
we did not even notice it. And indeed, 
there was no way we could actually 
notice it because those people did not 
arrive at our borders in thousands, they 
were coming to our country successively. 
They have worked here and lived with us 
for years, and we are more than willing 
to take advantage of their work, even 
though we are not that willing to openly 
admit that. So the question is: do Poles 
have lost something because of that?

I represent a generation that has grown 
up in the new Poland already. I do not 
remember food ration coupons, long 
queues or empty shelves in shops, but I do 
know the history of Poland and Europe 
well. This is why I ask the question from 
the historical point of view: who can un-
derstand refugees and economic migrants 
better than our neighbours if not us...? 
We do not understand them even though 
we should because our Polish memory is 
defective. Lists of invectives and calling 
migrants slobs and barbarians invading 
Europe are more frequent and prominent 
than tolerance. It is surprising that today 
we have become racists despite the fact 
that we appealed for and accepted others’ 
help in hard times.

So it is worth emphasizing the word 
“solidarity”, which is so often used 
in the Polish context, and approach 
“strangers” in a decent manner. 

H
istoria jak widać nie zawsze 
zatacza koło – przynajmniej na 
razie. Kto by pomyślał jeszcze 
kilka miesięcy temu, że stojąc 
przed olbrzymim problemem 

związanym z przyjęciem uchodźców to wła-
śnie  Niemcy pierwsi wyciągną do nich rękę. 
Kraj, który nigdy nie walczył o zbawienie 
świata, który nawet swoich dławił narzucając 
im sztywne ramy unijnej demokracji, dziś 
wyrasta na jedyny rozsądny głos sumienia 
pozamykanej Europy. 

Ta otwartość zapewne szybko się skoń-
czy, bo Niemcy też mają swoją cierpliwość 
wobec rządzących, dlatego doskonale 
rozumiem polityczny pośpiech kanclerz 
Niemiec, by jak najszybciej stworzyć 
wspólny plan. Problem w tym, że inne 
kraje nie do końca chcą być ziemią obieca-
ną dla biednych i gnębionych.

Obaw jest kilka – od religii po kulturę. 
O ile pierwszą mogę zrozumieć, o tyle 
drugą nie bardzo, bo „rewolucja kultural-
na” już dawno się wydarzyła. Nie trzeba 
daleko wyjeżdżać, wystarczy przejść się 
ulicami Warszawy. Na język angielski 
powoli przestaję reagować, bo słychać go 
wszędzie, nie dziwi mnie też kolor skóry. 

Przez ostatnie lata Polska stała się 
domem tak wielu różnych kulturowo 
ludzi, że nawet tego nie zauważyliśmy. 
Jeśli ktoś powie, że nie mieliśmy jak – to 
ja odpowiem, owszem, ci ludzie nie stanęli 
w tysiącach przy granicy, napływali suk-
cesywnie. Żyją u nas od wielu lat, pracują, 
a my z ich pracy chętnie korzystamy, 
przyznając się do tego bardziej lub mniej 
otwarcie. Pytanie zatem brzmi – czy my 
jako Polacy coś na tym straciliśmy?

Jestem z pokolenia, które dorastało już 
w nowej Polsce. Nie pamiętam czasów 
kartek, długich kolejek czy pustych 
półek, ale znam za to dobrze historię 
Polski i Europy. Dlatego z historycznego 
punktu widzenia pytam też – kto jeśli nie 
my powinniśmy znacznie lepiej niż nasi 
sąsiedzi zrozumieć uchodźców i emigran-
tów zarobkowych... Powinniśmy, ale tego 
nie robimy, bo polska pamięć szwankuje. 
Bardziej niż tolerancja na pierwsze miejsce 
wybija się lista obelg i wyzwisk od bruda-
sów po dzikusów najeżdżających Europę. 
To zaskakujące, jak bardzo w trudnych 
czasach korzystaliśmy z pomocy innych, 
a sami staliśmy się dziś rasistami. 

Warto zatem wskrzesić słowo „soli-
darność”, odmieniane po polsku przez 
wszystkie przypadki i przyzwoicie 
podejść do „obcych”. 

IN ENGLISH 

WHERE IS OUR SOLIDARITY?

As can be seen, history does not always 
repeat itself, at least for the time being. 
Who would have thought several months 
ago that in the face of the migrant crisis 
Germany would be the first to extend 
a helping hand to refugees? A country that 
has never fought for the salvation of the 
world and that suppressed even its own 
people imposing the tight constrictions of 
EU democracy on them today grows up to 
be the only reasonable voice of conscience 
in the self-contained Europe.

Its openness will probably end soon 
too because Germans do not have end-
less patience for their authorities, which 
is why I perfectly understand the fact 

TEKST: Katarzyna Zdanowicz  FOT.: Monika Szałek
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Katarzyna
Zdanowicz
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.

fot. Monika Szałek
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Życie polskiego twórcy komiksów, zwłaszcza początkującego, nie jest 
usłane różami. To ciężka praca, za którą często nie idzie żaden zysk. 

Do tego wydanie swojego albumu to drogi interes. Dlatego też coraz 
więcej autorów sięga po możliwości jakie oferuje crowdfunding.

TEKST: Kajetan Kusina  FOT.: Kultura Gniewu



Z
acznijmy od pewnej historii, która 
wydarzyła się naprawdę. Dwójka 
młodych autorów postanowiła 
zacząć robić wspólny komiks, nie 

mając na początku wielkich nadziei na 
cokolwiek, po prostu chcieli coś razem 
stworzyć. Nie znali ludzi ze środowiska 
komiksowego, więc nikt o ich wspólnym 
projekcie nie słyszał. Po pewnym czasie 
udało im się stworzyć pierwszy rozdział 
swojego komiksu, więc postanowili 
wrzucić go w formię pliku PDF do inter-
netu. Odzew był całkiem pozytywny, ale 
dwóm twórcom zależało na czymś więcej. 
Jednak sami nie wiedzieli zbytnio jak się 
porządnie zabrać do promocji. Wszystko 
zmieniło się w momencie, w którym 
odezwał się do nich Grzegorz Młudzik ze 
Wspieram.to i zaproponował stworzenie 
zbiórki na wydrukowanie omawianego 
komiksu. Młodzi twórcy z pewną dozą 
nieśmiałości postanowili spróbować i po 
miesiącu ruszyli ze zbiórką. Szybko oka-
zało się, że ich pomysł chwycił i ustalona 
kwota na pewno się uzbiera. Niedługo 
potem sprawa zaczęła przerastać oczeki-
wania autorów, bo z propozycją wydania 
albumu swoim sumptem zgłosiło się 
uznane na polskim rynku wydawnictwo 
Kultura Gniewu. Kilka miesięcy później 
odbyła się premiera, która została ciepło 
przyjęta, ale okazało się, że kropka nad 
„i” zostanie dopiero postawiona w paź-
dzierniku na XXVI edycji Międzyna-
rodowego Festiwalu Komiksu i Gier 
w Łodzi. Tam właśnie uznano „Niesły-
chane Losy Ivana Kotowicza” za najlepszy 
polski album roku. Statuetkę odebrał 
niżej podpisany, będący scenarzystą 
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nagrodzonego komiksu. I nadal nie może 
wyjść on ze zdziwienia, że wszystko to 
zaczęło się rok temu za pomocą zbiórki 
na Wspieram.to.

Powyższa historia opisuje przypadek 
debiutantów, którzy dzięki zbiórce 
mogli zaistnieć w komiksowym świat-
ku. Jedną z mniej oczywistych zalet 
crowdfundingu jest właśnie możliwość 
rozreklamowania swojego projektu 
w szerszym gronie. Jednak okazuje 

WSZYSTKO ZMIENIŁO 

SIĘ W MOMENCIE, 

W KTÓRYM ODEZWAŁ 

SIĘ DO NICH GRZEGORZ 

MŁUDZIK ZE WSPIERAM.

TO I ZAPROPONOWAŁ 

STWORZENIE ZBIÓRKI 

NA WYDRUKOWANIE 

OMAWIANEGO KOMIKSU. 

MŁODZI TWÓRCY Z PEWNĄ 

DOZĄ NIEŚMIAŁOŚCI 

POSTANOWILI 

SPRÓBOWAĆ I PO 

MIESIĄCU RUSZYLI 

ZE ZBIÓRKĄ. SZYBKO 

OKAZAŁO SIĘ, ŻE ICH 

POMYSŁ CHWYCIŁ 

I USTALONA KWOTA NA 

PEWNO SIĘ UZBIERA. 
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się, że pomysł ten przyjął się także 
wśród prawdziwych tuzów polskiego 
komiksu. Najlepszym przykładem jest 
Michał Śledziński, jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych polskich komiksiarzy, 
który wraz z Arturem Kurasińskim 
uruchomił zbiórkę na album „Strange 
Years”. Akcja skończyła się niesamowi-
tym sukcesem, panowie uzbierali pra-
wie 28 000 złotych. Trzeba przyznać, 
że liczby pojawiające się przy okazji 
zbiórek komiksowych robią wrażenie. – 
Do połowy września 2015 na Wspieram.
to zagościło łącznie 16 komiksów, z cze-
go 13 zebrało wystarczające wsparcie – 
różnej wysokości, bo każdy projekt ma 
inne wymagania, ale wszystkie razem 
uzbierały nieco ponad 150 tys. złotych 
– opowiada Grzegorz Młudzik. – Za 
sukces jednak uznajemy nie wielkie 
liczby, ale to, że stoi za nimi rosnące 
zainteresowanie tą formą wsparcia – 
nie tylko wśród fanów komiksów, ale 
i wśród ich autorów. Rok temu sporo 
ludzi (mimo dużego wsparcia) podcho-
dziło do tego sceptycznie, teraz akcje 
crowdfundingowe są już coraz częstsze 
i zapowiada się na to, że za chwilę będą 
normą – kontynuuje. 

Niedawno na Wspieram.to poja-
wiła się zbiórka na komiks „Krzesło 
w Piekle” uznanego Krzysztofa Ga-
wronkiewicza, będąca nowym etapem 
w komiksowym crowdfundingu. Po 
raz pierwszy pieniędzy nie zbierał sam 
autor, a wydawnictwo Kultura Gniewu. 
O tej nietypowej decyzji opowiada 
Szymon Holcman, jeden z członków tej 
oficyny: – Crowdfunding daje Kulturze 
Gniewu, ale też każdemu innemu wy-
dawcy, kilka możliwości. Po pierwsze 
daje jakieś pojęcie, jakie jest zaintereso-
wanie tytułem/projektem wśród poten-
cjalnych odbiorców. To rzecz bardziej 
psychologiczna, ale ważna. Po drugie 
pozwala na wydanie komiksu/książki 
z dużo mniejszym ryzykiem finanso-
wym. Udana zbiórka to duża szansa 
na zwrot kosztów produkcji zanim 
rzecz trafi do dystrybucji. Dla małych 
wydawnictw to bardzo ważny aspekt. 
Po trzecie zaś to szansa na ominiecie 
pośredników w kosztownym procesie 
dystrybucji, a tym samym zaoferowanie 
czytelnikom ceny niższej niż okładko-
wa – tłumaczy dalej. Najlepszym dowo-
dem słuszności takiego posunięcia jest 
fakt, że akcja zakończyła się oszałamia-
jącym wynikiem. Wspierający wpłacili 
ponad 34 000 zł, co ustanowiło nowy 
rekord w komiksowych zbiórkach. 
Taki wynik pozwala śmiało wierzyć, że 
niedługo doczekamy się kolejnych rów-

nie ambitnych projektów związanych 
z polskim komiksem.  

IN ENGLISH 

COMIC BOOK CROWDFUNDING

The life of a Polish comic book author, 
especially a beginner, is not a bed of 
roses. It’s hard work, with very often 
no income. And, publishing an original 
album is expensive business. That’s why 
more and more authors try explore the 
possibilities of crowdfunding.

Let’s begin with a story that happened in 
real life. Two young authors decided to 
create a comic book together. With no 
high hopes, they just wanted to create 
something. They didn’t know any people, 
so no-one had heard about their project. 
After a while, they managed to create the 
first chapter of their comic book, so they 
decided to put a PDF file on the Internet. 
They met with quite a warm response, 
but they wanted something more. How-
ever, they didn’t exactly know how to 
launch a proper promotional campaign. 
The tide turned when they were contact-
ed by Grzegorz Młudzik from Wspieram.
to, who offered launching a crowdfund-
ing campaign that would lead to pub-
lishing the book. Shy at first, the young 
authors decided to take a risk, and after 
a month they launched their campaign. It 
quickly turned out that their idea hit the 
bull’s eye, and they would have no prob-
lem in collecting the estimated amount 
of money. Shortly after, things got “out of 
hand” - authors were contacted by Kultu-
ra Gniewu publishing house that offered 
releasing their work at their own cost. 
Several months later, the premiere took 
place, and the comic book turned out to 
be a success. However, the final words 
were to be spoken in October, when 
during the 25th edition of the Interna-
tional Games and Comic Books Festival 
in Łódź, “The Unbelievable Adventures 
of Ivan Kotowicz” received the reward 
for the best Polish album of the year. The 
author of this text collected the prize, 
and he still can’t understand how all this 
could’ve begun with a crowdfunding 
campaign on Wspieram.to.

The above story is about newbies that 
became known in the comic book world 
because of a crowdfunding campaign. 
One of the less considered advantages of 
crowdfunding is being able to promote 
your work among broader audience. But 
as it turns out, this idea has become pop-
ular even among the real pros of Polish 
comic books. One of the best examples 

is Michał Śledziński. One of the most 
recognised Polish authors who, together 
with Artur Kurasiński, launched a cam-
paign to publish their album, “Strange 
Years”. The turnout of the campaign was 
amazing: they collected almost 28,000 
PLN. You have to admit that numbers 
that appear in discussions about comic 
book crowdfunding are impressive. - 
Until the second half of September, 
2015,Wspieram.to hosted 16 comic book 
campaigns, from which 13 managed to 
amass a sufficient amount of money. The 
amount, of course, varied depending 
on the project, but all together these 
campaigns managed to raise more than 
150,000 PLN - says Grzegorz Młudzik. 
- However, it is not great numbers that 
we call a success, but the fact that they 
mean increased interest in such form of 
support - not only among comic book 
fans, but also among authors. A year 
ago many people (despite great support) 
were skeptical about crowdfunding. 
Right now, such campaigns have 
become more and more popular and it 
seems that they will become  norm in 
the near future - he continues.

Not long ago, a campaign for 
the comic book “Krzesło w Piekle” 
(“A Chair in Hell”) by the renowned 
Krzysztof Gawronkiewicz was launched 
on Wspieram.to. It marked a new era 
in comic book crowdfunding. For the 
first time, the money wasn’t raised by 
the author himself, but by the publish-
ing house, Kultura Gniewu. Szymon 
Holcman, one of the members of the 
house, says about this unusual decision: 
- Crowdfunding gives us, but also any 
other publsher, several opportunities. 
Firstly, it gives a v ague idea about the 
interest in a particular title/project 
among prospective recipients. It’s more 
of a psychological thing, but neverthe-
less important. Secondly, it allows to 
publish a comic book/book with a lot 
smaller financial risk. A successful 
campaign gives a chance for publishing 
costs return before the book is even 
released. It’s extremely important for 
small publishing houses. Finally, it gives 
a chance to remove any intermediaries 
from the equation, thus offering a lower 
price than usual - he explains. The best 
proof of this strategy is the fact that the 
campaign turned out to be a tremendous 
success. Backers donated more than 
34,000 PLN, which set a new record in 
comic book campaigns. This result can 
lead us to believe that we will soon wit-
ness more, equally ambitious, projects in 
Polish comic book industry. 
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Wszyscy jesteśmy kibicami. Mówimy, że emocje sięgają zenitu, 
kiedy na arenie pojawia się reprezentacja Polski. A wtedy 
z zapartym tchem śledzimy każdy jej ruch w oczekiwaniu na 
zwycięstwo. Wierzymy, że zawodnicy są w szczytowej formie, 
nad którą wcześniej ciężko pracowali. Warunki ku temu oferują 
na terenie Polski specjalne ośrodki. Jak się okazuje,  
są doskonale do tego przystosowane.

TEKST: Anna Nazarowicz   ZDJĘCIA: Mat. Prasowe

TAM, GDZIE
WSCHODZĄ GWIAZDY

I
grzyska olimpijskie to największa 
i zarazem najstarsza impreza sportowa. 
Po raz pierwszy odbyły się w staro-
żytności, ale już wtedy udział w nich 

był zarezerwowany wyłącznie dla ludzi 
zamożnych. Tylko tych bowiem było stać 
aby na trening poświęcić cały rok. Od 
tamtej pory niewiele się zmieniło – przy-
gotowanie zawodnika nadal pochłania 
sporo czasu oraz pieniędzy. Z tym, że 
dziś finansowaniem zajmują się polskie 
związki sportowe. Wsparciem służy im 
Centralny Ośrodek Sportu. Jest to insty-
tucja odpowiedzialna za przygotowanie 
bazy sportowo–treningowej dla kadry 
narodowej, która bierze udział w najwięk-
szych imprezach sportowych organizo-
wanych w Polsce i na świecie. Obecnie to 

6 specjalnych ośrodków na mapie Polski, 
służących do przygotowań olimpijskich, 
w których sportowcy wylewają swoje 
siódme poty. Ze względu na różnorakość 
dyscyplin, zostały one zlokalizowane 
w różnych częściach kraju, a  wszystko po 
to, aby zapewnić sportowcom jak najlep-
sze warunki. Startując zatem z północy 
na południe mamy po jednym ośrodku 
w: Cetniewie, Giżycku, Wałczu, Spale, 
Szczyrku i Zakopanem oraz w Warszawie, 
gdzie mieści się hala Torwar i lodowisko. 
Ilość ośrodków jest zoptymalizowana 
i jak najbardziej satysfakcjonująca, gdyż 
pod kątem wyposażenia oraz możliwości 
treningowych zapewnione jest wszystko, 
czego potrzebuje sportowiec oraz sztab 
szkoleniowy. To właśnie obiekty COS 
w ciągu ostatnich 40 lat służyły w przygo-

CENTR ALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZ YGOTOWAŃ OLIMPI JSKICH IM. F. STAMMA „CETNIEWO” WE WŁ ADYSŁ AWOWIE

CENTR ALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZ YGOTOWAŃ OLIMPI JSKICH W WAŁCZU



CENTR ALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZ YGOTOWAŃ OLIMPI JSKICH W GIŻ YCKU

CENTR ALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZ YGOTOWAŃ OLIMPI JSKICH W SPALE

CENTR ALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK 
PRZ YGOTOWAŃ OLIMPI JSKICH W SZCZ YRKU
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wzmożoną aktywnością z pewnością 
odznaczy się Centralny Ośrodek Sportu 
w Szczyrku który dysponuje trasami 
narciarskimi na Skrzycznem.

Skrzyczne to przede wszystkim 
prawdziwy raj dla narciarzy, korzysta-
jących tutaj ze świetnych warunków 
do uprawiania zimowego szaleństwa. 
Stoki Skrzycznego posiadają ponad 10 
kilometrów rozmaitych tras narciarskich 
Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku, 
w tym trasę z homologacją FIS. Tutejsze 
trasy (czarna i czerwona) wyposażone są 
w system naśnieżania. W pełni komfor-
towe korzystanie z narciarskich atrakcji 
gwarantuje m.in. nowoczesna kolej lino-
wa (wyposażona w 4-osobowe kanapy) 
o przepustowości 2400 osób na godzinę, 
na odcinku Jaworzyna – Skrzyczne.

Mówiąc najprościej Centralne Ośrodki 
Sportu (Ośrodki Przygotowań Olimpij-
skich) to nic innego jak wysoko wyspe-
cjalizowane fabryki sportu, gdzie każdy 
sportowiec przekuwa swoją ciężką pracę 
i talent na medale i tytuły. 

IN ENGLISH 

WHERE STARS RISE

We are all sports fans. We say that the 
tension reaches its height when the 
Polish national team appears at the 
arena. We watch their every move 
with bated breath waiting for them 
to win. We believe the competitors 
are in top form, on which they kept 
working hard before the competition. 
There are special centres located in 
the whole Poland that make it possi-
ble. As it appears, they are perfectly 
adapted to their role.

The Olympics are the biggest and at 
the same time the oldest sports event. 
They were organized for the first time 
in antiquity, but the participation in 
the event was reserved only for the 
wealthy already then. Because only 
they could afford to practise all year 

towaniach medalistom igrzysk olim-
pijskich, paraolimpijskich, mistrzostw 
świata oraz mistrzostw Europy w różnych 
kategoriach wiekowych. Skocznie narciar-
skie, tory regatowe, hale sportowe, tory 
lodowe – to tylko namiastka wielkiego 
sportu, który przekuwa się na medale 
podczas wielkich imprez.

Jak wyglądają przygotowania zawod-
nika kadry narodowej do największych 
wydarzeń sportowych?  Przede wszyst-
kim to długotrwały proces: prawie 300 
dni w roku spędza się w centralnych 
ośrodkach przygotowań olimpijskich. 
Tak długi okres sprawia, że to miej-
sce staje się dla sportowców niemalże 
drugim domem. Nie dziwi zatem fakt, że 
dokłada się wszelkich starań, aby niczego 
im nie zabrakło. Niczego, co oczywiście 
wiąże się z treningami i regeneracją. 
Dlatego też każdy z ośrodków oferuje 
odnowę biologiczną, solidne zaplecze 
medyczne oraz hotelowe. Do dyspozycji 
sportowców pozostają również siłownie, 
sale fitness i baseny. Lwią część sukce-

su każdego sportowca stanowi jednak 
odpowiednia dieta. W każdym ośrodku 
znajdują się zawodowi kucharze, którzy 
przy wsparciu dietetyków dbają o jak 
najlepiej zbilansowane wyżywienie. Dys-
cyplina bezsprzecznie jest bardzo ważna, 
ale czasami po prostu trzeba „zgrzeszyć”. 
Zatem jeżeli ktoś potrzebuje małego 
urozmaicenia w swojej diecie, kuchnia 
nie odmówi współpracy.

Co się dzieje kiedy sportowcy opusz-
czają tereny ośrodków? Przyjeżdżają 
kolejni. Każda placówka pracuje 24 
godziny na dobę, 365 dni w roku, ponie-
waż zawody (w zależności od dyscypliny 
sportu) odbywają się przez cały rok. Nad-
ciąga zima, a wraz z nią nasilą się treningi 
dla dyscyplin zimowych. W tym okresie 



CENTR ALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZ AWIE

CENTR ALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZ YGOTOWAŃ OLIMPI JSKICH W Z AKOPANEM 
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round. Little has changed since then: 
preparing a competitor to take part in 
the Olympics still demands a lot of time 
and money. The difference is that today 
the funding comes from Polish sports 
unions. They receive support from the 
Central Sports Centre. It is an institu-
tion responsible for preparing sports 
and training infrastructure for national 
teams that take part in the biggest 
sports events organized in Poland and 
in the whole world. It currently features 
6 special centres in Poland that are 
used to prepare sportspeople for the 
Olympic Games and put them through 
the mill during training sessions. Due 
to the variety of disciplines, they are 
located in different parts of the country: 
everything to provide competitors with 
the best conditions possible. Moving 
from the north to the south, we have 
one centre in each of the following 
cities: Cetniewo, Giżycko, Wałcz, 
Spała, Szczyrk and Zakopane plus one 
in Warsaw with the Torwar hall and 
an ice rink. The number of the centres 
is optimized and certainly satisfying 
because, as regards their equipment 
and training facilities, they provide 
sportspeople and their coaching staff 
with everything they need. It is precisely 
CSC facilities that were used to prepare 
the Polish medallists of the Olympic 
and Paralympic Games and European 
championships representing various 
age groups within the last 40 years. Ski 
jumps, regatta courses, sports halls and 
ice tracks – they are only a foretaste 
of the great sport turned into medals 
during major events.

How do national team competitors’ 
preparations for the biggest sports 
events look? First of all, they are a long-
term process: almost 300 days a year are 
spent in Olympic preparation centres.  
Because of such a long time, sportspeo-
ple start treating the centres like their 
second home. So no wonder no effort is 
spared to provide them with everything 
they need. Everything connected with 
training and recuperation. This is why 
each centre offers wellness, medical and 
hotel facilities. Sportspeople have gyms, 
fitness rooms and swimming pools at 
their disposal too. But every competitor 
owes their achievements partially to 

an adequate diet. Each centre employs 
professional chefs who care for the most 
healthful and balanced diet possible 
with dieticians’ support. Discipline is 
undoubtedly very important, but one 
sometimes simply has to “sin”. So if 
someone needs a little bit of variety in 
their diet, the kitchen staff will never 
refuse to co-operate.

What happens when sportspeople 
leave the centres? New ones come. 
Each facility works 24 hours a day, 365 
days a year because competitions are 
organized all year round (depending on 
a particular sport).  Winter is coming, 
which means winter sport trainings 
are now more and more intensified. It 
is a period of increased activity for the 
Central Sports Centre in Szczyrk, which 
features ski runs on Skrzyczne.

Skrzyczne is most of all a true haven for 
skiers as it offers excellent conditions to 
practise skiing. Skrzyczne slopes feature 
more than 10 kilometres of various pistes 
of the Central Sports Centre in Szczyrk, 
including a ski run certified by FIS. The 
pistes (black and red) are equipped with 
snowmaking systems. It is possible to 
enjoy the local skiing attractions to the 
fullest thanks to e.g. the modern cableway 
(offering 4-person couches) with a capacity 
of 2400 people per hour running on the 
route Jaworzyna – Skrzyczne.

To put it simply, Central Sports Cen-
tres (Olympic Preparation Centres) are 
highly specialized sports factories that 
help every sportsperson turn their hard 
work and talent into medals and titles. 





BLISKOŚĆ

Complaining, worrying and focusing 
on everyday problems may be danger-
ous. We start thinking about what we 
are not able to do, what threats await us 
and what we are afraid of. As a result, 
we experience fear, anxiety or fatigue. 
We need such tension to act in order to 
protect our safety. But if such a state lasts 
for too long, it becomes another habit. 
Neurological processes connected with 
uncomfortable emotions weaken neurons’ 
myelin sheaths, which results in impuls-
es being transmitted more slowly and 
becoming less visible. Biochemistry which 
slows down our mental processes, disturbs 
our concentration and distracts our 
attention is released. This in turn reduces 
our enthusiasm and motivation needed 
for applied thinking, which is the driving 
force behind any activity. We feel trapped 
and find it difficult to make decisions. 
As a result, we once again stay at home 
instead of going out and taking the first 
step towards fulfilment of our dreams.

We do not have to be slaves of our 
habits. So how to gain more influence 
over them? Can one design his or her 
thoughts? Of course!

It is the art of developing consciousness. 
It helps to recognize mechanisms our brain 
uses and assess our own thoughts. We 
can discover what supports us, leads us to 
emotional freedom, increases the number 
of choices and improves our perception. It 
consequently helps to increase our precision 
in making important, life decisions and 
enhance the effectiveness of our activities.

Everyone can learn to observe their 
thoughts, recognize the type of thinking 
that favours them and use it. It helps to 
establish new, better mental and emo-
tional habits, and at the same time new 
behaviours and new effects.

We can shape our thoughts and lives. We 
just need to use our imagination. Observe 
our dreams, return to them and take care of 
them. When we watch our internal dreams, 
we trigger pleasant feelings and create 
biochemical harmony, which strengthens our 
immune system, protects our heart, helps our 
cardiovascular system and gives us energy.

Let’s be guided by heart and intui-
tion. Let’s listen to our bodies. It may 
not be easy, but it’s definitely worth 
trying. The art of thinking easily turns 
into the art of living. 

K
ilka dni nad naszym morzem dzia-
ła na mnie zawsze oczyszczająco 
i daje energię na kolejne tygodnie. 
Sprzyja przemyśleniom, porząd-

kom i odwadze do wyrażania siebie.
Często rozmawiam z ludźmi o sztuce 

zaspakajania głębokich potrzeb. O de-
cyzjach, które podnoszą jakość naszego 
życia, wpławając na to jak się czujemy 
każdego dnia. Od dawna śledzę bada-
nia i teorie na temat naszych wzajem-
nych relacji.

Myślę o bliskości – najważniejszej 
potrzebie człowieka i największym defi-
cycie naszych czasów. Warto nieustannie 
uczyć się czym jest i jak ją pielęgnować.

Czy wiemy, że istnieje kilka rodzajów 
bliskości – intelektualna, emocjonalna, 
duchowa, fizyczna i oczywiście intymna? 
Są zupełnie różne i jeśli mamy szczę-
ście i odwagę możemy doświadczać ich 
wszystkich. Jakie rodzaje bliskości są 
obecne w moich relacjach z przyjaciół-
mi? Czy je odpowiednio cenię, pieleguję 
i rozwijam? Już Tales z Miletu pisał „nie 
czyńmy tego, co ganimy u innych”.

Złota zasada etyczna! Czy stosuję 
zasadę wzajemności? 

Stosujecie? 
Naturalna ludzka potrzeba bliskości, 

bez której my z naszymi społecznymi mó-

zgami nie możemy istnieć, dostępna jest 
codziennie. Ona pomaga nam stawać się 
najlepszą wersją siebie, kiedy przychodzi 
czas bliskości intymnej, najpiękniejszego 
doświadczenia naszego życia.

Nie pozwolę odejść z mojego życia 
osobie, która jest dla mnie życzliwa, dobrze 
o mnie mówi, docenia I nagłaśnia moje 
talenty i osiągnięcia, która zna moje ma-
rzenia i wspiera moje wysiłki, pomaga mi 
w poszukiwaniu możliwości i ludzi, akcep-
tuje moje słabości, nie ocenia, jest lojalna 
i zawsze mogę na nią liczyć. Taki człowiek 
jest przy mnie nawet jeśli znów zabrakło 
mi czasu. Upomina się o mnie kiedy się 
zagubię, nie wycofuje, kiedy jestem w kry-
zysie, staje po mojej stronie, kiedy ktoś mi 
coś zarzuca. Czasem prosi o pomoc, żeby 
móc zrobić coś dobrego. Nawet jeśli czasem 
mnie wkurza, popełnia błąd lub ma inne 
zdanie, wiem, że mogę mu ufać.

Nie pozwólmy takim ludziom odcho-
dzić z naszego życia, zniknąć w natłoku 
spraw. Nie pozwólmy im czekać na nas, aż 
znajdziemy czas. Uczmy się o nich dbać. 

Z zaangażowaniem stosujmy zasadę 
wzajemności. Pracujmy nad tym. 
Trzymajmy rytm, nawet jeśli to trudne. 
Bądźmy tacy wobec innych. Tu nie cho-
dzi o zobowiązanie. To sztuka wyboru 
tego co wartościowe i prawdziwie dobre. 
To szacunek do siebie i budowanie wła-
snego autorytetu. 

Pilnujmy mikrochwil bliskości. Być 
może to jedyna i najcenniejsza okazja, 
żeby nie odciąć się od tego co najważ-
niejsze w życiu. 

IN ENGLISH 

WHAT SHOULD WE KNOW ABOUT 
THINKING?

Did you know that mental processes 
are chemical processes? When it creates 
a neurological path in our body, each 
thought leaves a trail, which is why it 
is later much easier to follow the same 
route once again. This is how our men-
tal habits, skills and even loops of the 
same behaviour are established. Paths 
repeated many times become habits. 
And they are the ones that deeply influ-
ence our lives.

But as everybody knows, not all habits 
are useful.

TEKST: Małgorzata Marczewska  FOT.: Monika SzałekG
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Coach, trener, designer. Specjalizuje 
się w projektowaniu myślenia w biz-
nesie, kulturze i sztuce. Mówi prosto 
z serca. Interesują ją nowe technolo-
gie oraz najnowsza wiedza o ludzkim 
mózgu. Jest pomysłodawczynią 
i wspólniczką Barberian– barbershopu 
Nergala oraz LABlife -pierwszego 
w Polsce lifestylowego miejsca, 
w którym można nauczyć się projek-
towania myślenia.

fot. Monika Szałek

Małgorzata
Marczewska
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ZESTAW 
GIORGIO 
ARMANI
Sì zawiera: wodę 
perfumowaną, 50 ml, 
tusz do rzęs  
Black Ecstasy, 10 ml, 
nr 877254

379 zł

ZESTAW  
LANCÔME  

La vie est belle zawiera: 
wodę perfumowaną, 30 ml, 

perfumowany żel 
pod prysznic, 50 ml, 
nawilżające mleczko 

do ciała, 50 ml, 
nr 864027

239 zł

ZESTAW  
YVES SAINT 
LAURENT 
Black Opium zawiera: 
wodę perfumowaną, 30 ml, 
perfumetkę, 7,5 ml, 
nr 880758

299 zł

ZESTAW  
PACO RABANNE 
Olympéa zawiera: wodę 
perfumowaną, 50 ml, 
perfumowany balsam do ciała, 
100 ml, nr 887302

310 zł

BEAUTY
TRENDSof

ZESTAWYŚWIEŻE, ZMYSŁOWE, ENERGETYCZNE  
– ZAPACHOWE KOMPOZYCJE  

CUDOWNIE OTULĄ KOBIECE CIAŁO. 

Mistrzowskie



Palety delikatnych, jedwabistych cieni do powiek  
z serii Pupart i Pupacat.

PUPART Paleta do makijażu zawiera: róż, 
korektor, bazę, 6 cieni do powiek, 6 błyszczyków  
i rozświetlacz, 10,9 g, nr 876611

115 zł

PA
LE

TK
I

DOUGLAS
MAKE UP

PU
PA MAKEU

P
uroda

Zestaw 10 cieni do powiek wzbogaconych o  eks-
trakty roślinne i minerały nawilżające oraz odży-
wiające skórę. W zestawie lusterko i pędzelek.

EYE SHADOW PALETTE  
Zestaw cieni do powiek, nr 891157

165 zł

CLARINS

LAURA  
MERCIER

PUPACAT 
WARM SHADES  

Paleta do makijażu zawiera: róż, 6 cieni 
do powiek, bazę, 9 błyszczyków, 

korektor i rozświetlacz, nr 876603

149 zł

16 modnych  cieni do powiek, które 
pozwolą podkreślić naturalne piękno. 
Prostą i precyzyjną aplikację gwarantuje 
dwustronny aplikator. Wyboru kolorów 
dokonali najlepsi eksperci od makijażu.  

MY FAVORITE PALLET 
NUDE 
Zestaw cieni do powiek, nr 880879

55 zł

Paleta 12 cieni do powiek, osobiście wybranych  
i połączonych w zestaw przez Laurę Mercier. 

SLEEK & CHIC 
Zestaw cieni do powiek, nr 878064

385 zł
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BEAUTY
OCZYSZCZANIE MA DZIŚ ZUPEŁNIE 
NOWY WYMIAR. DZIĘKI INNOWACYJNYM 
I ZAAWANSOWANYM TECHNOLOGICZNIE 
URZĄDZENIOM PIELĘGNACJA JEST DZIŚ 
EFEKTYWNA JAK NIGDY.

Professional
1. FOREO 
Zaawansowane technologicznie 
urządzenie do czyszczenia twarzy 
Luna usuwa martwy naskórek  
i dogłębnie oczyszcza pory. Posiada 
również funkcję opóźniania procesu 
starzenia się skóry. 
W zestawie: żel do mycia 
na dzień i na noc z aktywacją 
T-Sonic, nr 892563

799 zł
2. PHILIPS 
Sonicare, elegancka szczoteczka soniczna 
zapewnia optymalne czyszczenie zębów, 
poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie 
2 tygodnie, usuwając więcej płytki 
nazębnej niż szczoteczka  manualna 
oraz zapewnia 2 razy lepszy efekt 
wybielania zębów, nr 836476

929  zł
3. PHILIPS
VisaPure Advanced – urządzenie, 
dzięki któremu można korzystać  
z profesjonalnych rozwiązań  
w codziennej pielęgnacji skóry. Posiada 
dwie wymienne końcówki oraz trzy 
rodzaje szczoteczek: do czyszczenia 
twarzy, masażu oraz pobudzania  
skóry w okolicach oczu, nr 840209

899 zł

4. CLINIQUE 
Sonic System Purifying Cleansing 
Brush, szczoteczka zaprojektowana 
jako dopełnienie Systemu Pielęgnacji 
Skóry 3 Kroki. Działa wyjątkowo 
delikatnie, a skóra pozostaje zdrowsza 
i dokładniej oczyszczona niż 
kiedykolwiek wcześniej, nr 817247

489 zł

Z  pomocą jed-
nego urządzenia możemy 
dziś kompletnie zadbać 
o  zdrowie i  urodę. Ultrano-
woczesne, zaprojektowane  
w  oparciu o  zaawansowaną 
wiedzę dermatologiczną urzą-
dzenia sprawiają, że codzienna 
pielęgnacja – zarówno skóry, 
jak i  zębów – staje się prosta, 
przyjemna, a  przede wszyst-

kim skuteczna. Elektryczne 
szczoteczki do mycia twarzy 
gwarantują najwyższy poziom 
oczyszczania, dogłębnie usuwa-
jąc zanieczyszczenia, pozostałości 
makijażu czy martwy naskórek.  
Z kolei elektryczne szczoteczki 
do zębów pomagają zadbać 
o najtrudniejsze do oczyszczenia 
obszary jamy ustnej. Czas na do-
głębną pielęgnację!

1

2

4

3

BEAUTY
TRENDSof



Piękna, delikatna i wcale nie wygląda 
jak szczoteczka do zębów. Pojawienie 
się ISSA™ śmiało można nazwać 
rewolucją na rynku dentystycz-
nym. Szczoteczka marki FOREO, 
oparta na technologii Sonic Pulse, 
jest ultranowoczesna, a  jej wyjątko-
wość polega na przenoszeniu pulsacji 
o wysokiej intensywności na miękkie, 
silikonowe włosie. ISSA™ została 
zaprojektowana tak, by używać jej 
jak zwykłej szczoteczki manualnej. 
Nie wywołuje drgań jak szczoteczka 
elektryczna, lecz pulsuje, co sprawia, 
że jest łagodniejsza i  zdrowsza dla 
dziąseł, a  jednocześnie skutecznie 
czyści zęby. Jest też bardzo łatwa do 
utrzymania w czystości i odporna na 
gromadzenie się bakterii, a przy tym 
wymaga wymiany główki tylko raz  
w roku. Kolejną zaletą ISSA™ jest brak 
stacji dokującej, a  ładować trzeba ją  
zaledwie raz na 6 miesięcy. 

URZEKAJĄCY DESIGN I INNOWACYJNA TECHNOLOGIA.  
FOREO KREUJE WIZJONERSKIE ROZWIĄZANIA, STWARZAJĄC  
ZUPEŁNIE NOWE WZORCE. DOWÓD? NOWA SILIKONOWA 
SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW!

ISSAForeo

Szczoteczka ISSA™ 
zdobyła w 2014 roku 
prestiżową nagrodę A'Design 
Award w kategorii – Beauty, 
Personal Care and Cosmetic 
Products Design.  

innowacyjności
NAGRODA

FOREO ISSATM

Silikonowa szczoteczka 
do zębów, dostępna w kolorach 

lawendowym, miętowym, 
kobaltowym i czarnym, 

719 zł FOREO 
ISSATM MINI
Silikonowa szczoteczka 
stworzona do delikatnych zębów 
i dziąseł dzieci. Kształtuje 
nawyk regularnego mycia zębów.
Wyposażona jest w funkcję 
kontrolną dla rodziców,  
nr 859368

399 zł
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oparta na technologi Sonic Pulse,
Po czym wymiana glowki  przypada tylko raz na 
rok. Do tego nie posiada stacji dokujacej,a ladowac 
musisz ja raz na 6 miesiecy. Innowacja -rewelacja!



BEAUTY
TRENDSof

Orientalno-szyprowa kompozycja uwodzi 
ekskluzywnymi składnikami rodem z Af-
ryki. Nie pozwala o sobie zapomnieć.

ZESTAW THE SCENT 
zawiera: wodę toaletową 50 ml,  
dezodorant w sztyfcie, 75 ml, nr 885856

285 zł
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Zaawansowane technologicznie kos-
metyki stworzone dla mężczyzn 30+, 
poprawiają kondycję skóry, redukują 
podrażnienia i pomagają w jej regene-
racji, likwidując jednocześnie oznaki 
zmęczenia. 

ZESTAW 100% FOR MEN 
zawiera: silnie nawilżający 
krem rewitalizujący, 54 ml, 
przywracający komfort balsam po 
goleniu, nr 886173

49,90 złD
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M
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1. ZESTAW PACO 
RABANNE 
Invictus zawiera: wodę 
perfumowaną, 50 ml, 
dezodorant w sztyfcie, 75 ml, 
nr 888226

249 zł 

2. ZESTAW CLARENA 
zawiera: Power Hydro Cream, 
krem  
nawilżający, 50 ml, Power Men 
Soft Gel,  
żel oczyszczający do twarzy, 100 
ml, nr 886813

99 zł
3. ZESTAW DOUGLAS 
MEN 
Men Travel Set zawiera: żel pod 
prysznic, 100 ml, 
dezodorant w sprayu, 50 ml, 
balsam do ciała, 
100 ml, nr 872690 

42,90 zł
4. PHILIPS 
Series 7000 zawiera golarkę 
elektryczną  
z wymiennymi nakładkami, 
w zestawie:  
szczoteczka do czyszczenia twarzy 
i trymer,  
nr 885338

949 zł

1

2

3

4

5

5. ZESTAW 
MERCEDES-BENZ 
Mercedes-Benz Club zawiera: 
wodę toaletową,  
50 ml, dezodorant, 75 ml, 239 zł, 
nr 840810

99 zł 

6. ZESTAW 
GIORGIO ARMANI 
Acqua di Gio Homme zawiera: 
wodę toaletową, 100 ml, 
perfumowany żel pod prysznic, 
75 ml, elegancką kosmetyczkę, 
nr 877257 

399 zł

6



Reload minispray to 
innowacyjne rozwiązanie za-
równo dla tych, którzy chcie-
liby znaleźć zapach idealny, jak  
i dla tych, którzy potrzebują zmian. 
Reload można wielokrotnie napełniać 
ulubionymi perfumami, wystarczy 
specjalnym środkiem wyczyścić ato-
mizer. Kolejną zaletą Reload jest moż-
liwość zakupu gotowych wkładów 
o pojemności 5 ml. Wśród damskich 
zapachów znajdziesz: Boss Ma Vie, 
Givenchy Dahlia Divin, Kenzo Jeau 
d’Amour czy Hugo Boss Woman, 
wśród męskich: Boss Bottled, Hugo 
Boss Man, Givenchy Pi, Issey Miy-
ake L’Eau d’Issey Pour Homme czy 
Mercedes Club for Men.
Reload minispray to prawdziwa za-
pachowa rewolucja. Co więcej, jego 
design opakowania możesz dopaso-
wać do swojego stylu i  osobowości. 
To zupełnie nowy koncept, który 
zrewolucjonizuje sposób używania 
i postrzegania zapachów!

MAŁY, Z WIELKIMI MOŻLIWOŚCIAMI. 
WYDAJNY I LUKSUSOWY – MINISPRAY 
RELOAD.  OTO PRAWDZIWA 
REWOLUCJA W ŚWIECIE ZAPACHÓW!

RELOAD
Kompaktowy i elegancki atomizer można wypełnić 
ulubionym zapachem i mieć zawsze przy sobie.  
Atomizer: czarny  
i biały, 1 szt. – 79,90 zł,
kolorowa nakładka na atomizer, 
1 szt. – 39,90 zł 

RELOAD
Twój osobisty

PREMIERA
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MINIZAPACH
Do atomizerów Reload 
dostępne są gotowe wkłady  
z zapachami znanych marek 
dla pań i panów. Pojemność 
minizapachów to 5 ml. 

GIVENCHY
Dahlia Divin,  
19,90 zł, nr 885252

ISSEY MIYAKE
L'Eau d'Issey Pour Homme,  
19,90 zł, nr 885258

HUGO BOSS
Ma Vie, 19,90 zł,  
nr 885250



Indywidualna Lekcja Makijażu 
to wyjątkowa propozycja Douglas dla 
pań, które chcą zgłębić tajniki makijażu 
i dowiedzieć się, jak dbać o urodę. To 
też idealny prezent dla kobiet z okazji 
urodzin, imienin czy świąt. Podczas 
90-minutowego  spotkania z ekspertem 
Douglas panie dowiedzą się, jakie są 
potrzeby ich skóry, oraz nauczą się dobierać 
właściwe kosmetyki i wykonywać idealny 

IN
DY

W
ID

UA
LN

A INDYWIDUALNA 
LEKCJA MAKIJAŻU   
to wyjątkowe konsultacje 
z ekspertem Douglas 
i zdobycie nowych 
umiejętności. 
Panie po zakończeniu 
lekcji otrzymają swoją 
osobistą Kartę Piękna, 
w której ekspert Douglas 
zapisze im wszystkie etapy 
makijażu i kosmetyki 
potrzebne do jego 
wykonania.

KAŻDA KLIENTKA, która skorzysta  
z lekcji, otrzyma również Kartę Upominkową o wartości 
100 złotych na zakupy w dowolnej perfumerii Douglas!

Lekcja Makijażu
IDEALNIE DOBRANY I WYKONANY MAKIJAŻ TO NAJLEPSZY SPOSÓB 
NA WYEKSPONOWANIE KOBIECEGO PIĘKNA. DOUGLAS WIE, ŻE 
UMIEJĘTNOŚĆ PODKREŚLENIA ATUTÓW URODY JEST DLA PAŃ 
NIEZWYKLE CENNA, DLATEGO SPECJALNIE DLA NICH PRZYGOTOWAŁ 
INDYWIDUALNE LEKCJE MAKIJAŻU! 

BEAUTY
TRENDSof
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makijaż. Ale to nie wszystko. Podczas ILM ekspert 
zdradzi makijażowe triki, które pomogą wyeksponować 
atuty urody! Na Indywidualną Lekcję Makijażu można 
umawiać się telefonicznie lub osobiście w perfumeriach 
Douglas. Koszt lekcji to 200 złotych, w tym nowość!  
– Karta Upominkowa o wartości 100 złotych  
na zakupy w Douglas. 
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

 facebook.com/PortLotniczyLodz  Twitter: @Lodz_Airport  www.lotnisko.lodz.pl

fot. Marcin Bryja



Internet
www.lotnisko.lodz.pl
www.airport.lodz.pl
www.facebook.com/PortLotniczyLodz

Adres / Address
Port Lotniczy Łódź 
im. Władysława Reymonta
Lodz Wladyslaw Reymont Airport
ul. gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
tel. +48 42 688 84 14
www.lotnisko.lodz.pl

Punkt Informacji Lotniskowej
Airport information
tel. 48 42 683 52 55
informacja@airport.lodz.pl

Centrum obsługi podróży
Travel service center
Sprzedaż biletów lotniczych  
i ofert turystycznych
Ticket selling points
tel. +48 683 52 56
centrum@airport.lodz.pl

Rezerwacja miejsc parkingowych
Car park reservation
e-mail: parking@airport.lodz.pl

W treści maila prosimy podać termin 
parkowania oraz numer rejestracyjny 
samochodu.
Szczegółowe informacje o cenach znajdą 
Państwo na stronach internetowych Portu.

Please send us the time of parking and a car 
registration number.
Detailed information about prices 
on the Airport websites.

Taxi
+48 42 6400 400
+48 42 6500 500

Wynajem aut / Rent a car
AVIS
tel. kom. / mobile: +48 607 036 308
e-mail: lodz@avis.pl
www.avis.pl

EUROPCAR
tel. +48 42 688 11 01
tel. kom. / mobile: +48 665 301 638
www.europcar.pl

HERTZ
tel. +48 42 686 6001
tel. kom. / mobile: +48 605 150 420
www.hertz.com.pl

ENTERPRISE RENT A CAR / ALAMO 
tel. kom. / mobile: +48 606 836 837, 
698 302 402
tel. +48 42 253 14 08 ext. 1508
fax: +48 42 279 41 32
e-mail: lodz@nationalcar.com.pl

SIXT 
tel. kom. / mobile: +48 691 521 615
e-mail: ap5109@sixt.pl
www.sixt.pl

PANEK
Tel. 665 800 000
 509 811 211
e-mail : rezerwacje@panek.eu
www.ipanek.pl

Dojazd samochodem / By car
z kierunku zachodniego A2
z kierunku wschodniego E72
z kierunku północnego i południowego 
A1 i E75
z kierunku południowo-zachodniego 
(Wrocław) S8 i droga krajowa 14

from the west A2
from the east E72

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA
AIRPORT TELEADDRESS DATA

from the north and south A1 and E75
from the south-west (Wroclaw) S8  
and National Road No. 14

Komunikacja publiczna
City public transport
z dworca PKP Łódź Kaliska – autobus linii 65
z dworca PKP Łódź Widzew – tramwaj linii 
8 lub 10 i autobus linii 65
z dworca PKS Północny – tramwaj linii 1 
i autobus linii 55
PKS Łódź Kaliska – autobus linii 65

from Railway Station PKP Łódź Kaliska – 
bus line 65
from Railway Station PKP Łódź Widzew – 
tram line 8 or 10 and bus line 65
from PKS North Bus Station – tram line 1 
and bus line 55
from PKS Łódź Kaliska – bus line 65

Rozkład jazdy autobusów MPK
The city buses timetable: www.mpk.lodz.pl

Informacje dla osób 
niepełnosprawnych
Information for passengers 
with disabilities
www.lotnisko.lodz.pl/dla-pasazeron/two-
je-prawa/obsluga-osob-niepelnosprawnych

Punkt Informacji Turystycznej 
Tourist Information
tel. +48 42 253 14 03
e-mail: citlotnisko@cit.lodz.pl
www.cit.lodz.pl
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DOJAZD
Port lotniczy Chicago O’Hare położo-
ny jest 27 km na północny zachód od 
centrum miasta i znajduje się w jego 
granicach administracyjnych. To dru-
gie największe lotnisko w całym USA. 
Najlepszym środkiem komunikacji, który 
pozwala dostać się do prawie każdego 
zakątku miasta, jest z całą pewnością 
metro. Do wyboru są także kursujące 
co dziesięć minut autobusy oraz pociągi. 
Pod każdym terminalem znajdują się 
postoje taksówek, a kurs do centrum 
wynosi około 35-40 USD.

KOMUNIKACJA NA MIEJSCU
Chicago może pochwalić się bardzo dobrze 
rozwiniętą komunikacją miejską, której 
trzon stanowi składający się z ośmiu linii 
kolejowych system CTA. Tory przebiegają 
zarówno pod i nad ziemią, a wszystkie 
linie spotykają się w centrum miasta, co 
pozwala na łatwy dojazd do nawet najbar-
dziej oddalonych od siebie dzielnic. Kolej 
wspierana jest także przez sieć autobusową, 
która obsługuje ponad sto sześćdziesiąt 
kursów. Bilet na jednorazowy przejazd 
komunikacją miejską kosztuje 2,25$. Zniżki 
przysługują dzieciom w wieku 7-11 lat, stu-

dentom do dwudziestego roku życia oraz 
niepełnosprawnym i emerytom.

GDZIE SPAĆ?
THE EDGEWATER, A NOBLE HOUSE HOTEL 

- Obiekt zachwyca swoim położeniem, 
ponieważ znajduje się na wybrzeżu 
i oferuje gościom widok na majesta-
tyczne góry. Jednocześnie ulokowa-
ny jest w ścisłym centrum miasta 
i pozwala wygodnie dostać się do jego 
najważniejszych atrakcji turystycznych. 
Za nocleg w dwuosobowym pokoju 
zapłacimy 279 USD.

THE LANGHAM CHICAGO – luksusowy hotel 
położony na nabrzeżu w samych sercu 
Chicago. Trzyminutowy spacer wystarczy 
aby dojść do słynnego bulwaru Magnifi-
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cient Mile, który wypełniony jest sklepami, 
restauracjami i lokalami rozrywkowy-
mi. Pokoje wyposażone są we wszystkie 
potrzebne udogodnienia, w tym 55-calowy 
telewizor, stacje dokującą do iPoda i luk-
susowy zestaw kosmetyków. Dodatkową 
atrakcją są okna sięgające od podłogi 
do sufitu, pozwalające na podziwianie 
efektownej panoramy miasta. Na terenie 
obiektu znajdują się także dwie restauracje 
i salon SPA. Za weekend w jednoosobo-
wym pokoju zapłacimy 3700 złotych.

GODFREY HOTEL CHICAGO – nowoczesny 
obiekt położony w centrum rozrywkowej 
dzielnicy River North. Wszystkie pokoje 
wyposażone zostały według najwyższych 
standardów i oferują gościom takie udo-
godnienia jak darmowy szlafrok. Wielki 

atutem hotelu jest dostęp do tarasu 
znajdującego się na jego dachu. W bu-
dynku znajdują się restauracje, centrum 
fitness i pralnia chemiczna. Ceny za noc 
w dwuosobowym pokoju zaczynają się 
już od 800 zł.

HOTEL FELIX – ekologiczny hotel położony 
w centrum River North. Jego pokoje zosta-
ły wyposażone w luksusową pościel i biurka 
idealnie nadające się do pracy. Na terenie 
budynku znajduje się francuska restauracja, 
centrum konferencyjne. W niektóre dni 
tygodnia i w weekendy restauracja raczy 
gości występami rozrywkowymi. Za noc 
w dwuosobowym pokoju przyjdzie nam 
zapłacić około 650 zł.

CO WARTO ZOBACZYĆ?
ART INSTITUTE OF CHICAGO – jeden z naj-
większych zbiorów sztuki na całym świecie. 
Wśród ponad trzech i pół tysiąca obrazów 
znajduje się między innymi trzydzieści 
malunków Moneta, arcydzieła Van Gogha, 
Renoira i El Greco. Miłośnicy malarstwa 
i sztuk graficznych nie mogą przegapić 
wizyty w tym miejscu.

SEARS TOWER – chyba najbardziej charak-
terystyczny budynek w Chicago. Liczący 
sto osiem pięter i czterysta czterdzieści dwa 
metry wieżowiec jest najwyższą budowlą 
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(licząc do linii dachu) w Ameryce Północ-
nej. Z jego szczytu rozciąga się niesamowity 
widok, a przy dobrej pogodzie można 
zobaczyć trzy okoliczne stany.

MAGNIFICIENT MILE – najbardziej prestiżowa 
ulica w Chicago, plasująca się w ścisłej 
czołówce całego USA. Znajduje się na niej 
mnóstwo restauracji, sklepów i klubów na 
najwyższym poziomie. Jeśli chcecie poznać 

amerykański luksus, to Wspaniała Mila jest 
ku temu idealnym miejscem.

DLACZEGO WARTO?
Chicago to trzecie największe miasto 
w Stanach Zjednoczonych. Jest jednym 
z najważniejszych ośrodków przemysło-
wych i kulturalnych na całym świecie. 
Wielka metropolia jest w stanie zaspokoić 
potrzeby każdego. Jeśli poszukujecie 

najlepszych restauracji, sztuki na naj-
wyższym poziomie, czy niesamowitych 
widoków to na pewno znajdziecie je 
w Chicago albo jego okolicach.    

— IN ENGLISH —

ŁÓDŹ U FLY TO… CHICAGO?

GETTING THERE
Chicago O’Hare Airport is located with-
in the administrative borders of the city, 
27 kilometres north-west of its centre. It 
is the second biggest airport in the whole 
USA. Subway is certainly the best means 
of communication as it makes it possible 
to reach almost any place in the city. You 
can also choose a bus or train, which 
leave the airport every ten minutes. There 
are also taxi ranks near each terminal; 
a ride to the centre costs around $35–$40.

MOVING AROUND THE CITY
Chicago can boast a very well-developed 
public transport network based on the 
CTA system, which consists of eight 
railway lines. The tracks run both above 
and under the ground, and all lines meet 
in the centre of the city, thanks to which 
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it is easy to reach even the most distant 
districts. The rail system is supported by 
a bus network, which consists of more 
than a hundred and sixty routes. A single 
ticket for public transport costs $2.25. 
There are reduced fares for children aged 
7-11, students under twenty and seniors 
and people with disabilities.

WHERE TO SLEEP?
THE LANGHAM CHICAGO – a luxury hotel 
located on the coast in the very heart of 
Chicago. A ten-minute walk is enough 
to reach the famous Magnificent Mile 
filled with shops, restaurants and 
entertainment facilities. Each room is 
equipped with all necessary conveni-
ences, including a 55-inch flat-screen TV, 
an iPod docking station and a luxury 
set of cosmetics. Moreover, there are 
floor-to-ceiling windows, which offer 
a spectacular panoramic view over the 
city. The hotel features two restaurants 
and a SPA centre. A weekend in a single 
room costs around $1000.

GODFREY HOTEL CHICAGO – a modern hotel 
located in the centre of the entertain-
ment-filled River North neighbourhood. 
All rooms have been equipped accord-
ing to the highest standards and offer 
such amenities as free bathrobes. The 
hotel boasts an exceptional attraction, 
a rooftop deck, and features restaurants, 
a fitness centre and a dry cleaning 
service. Prices for one night in a double 
room start from around $200.

HOTEL FELIX – an eco-friendly hotel 
situated in the centre of River North. Its 
rooms offer luxury linens and desks that 
are perfect for work. There is a French 
restaurant and a conference centre 
located on site. The restaurant offers live 
entertainment shows on selected week-
days and weekends. A night in a double 
room costs around $170.

WHAT TO SEE?
ART INSTITUTE OF CHICAGO – one of the big-
gest art collections in the whole world. 
It consists of more than three and a half 
thousand paintings, including thirty 
pictures by Monet and masterpieces by 
van Gogh, Renoir and El Greco. The 
institute is a must for all art and graphic 
art lovers.

SEARS TOWER – probably the most char-
acteristic building in Chicago. Consist-

ing of a hundred and eight floors, the 
442-metre skyscraper is the tallest build-
ing in North America (when calculated 
to the roof line). The observation deck 
located on its top offers a breathtaking 
view; in good weather, you can see three 
surrounding states.

MAGNIFICENT MILE – the most prestigious 
street in Chicago and one of the leading 
ones in the whole USA. It offers numer-
ous restaurants, shops and clubs of the 
highest quality. If you wish to enjoy the 
American luxury, the Magnificent Mile 
is a perfect place to do so.

WHY IS IT WORTH IT?
Chicago is the third biggest city in the 
United States. It is one of the most im-
portant industrial and cultural centres in 
the whole world. The huge metropolis can 
satisfy the needs and expectations of even 
the most demanding guests. If you look 
for the best restaurants, top-quality art or 
wonderful views, you will certainly find 
them in Chicago and around.  
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ROZKŁAD LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

1.3.5.7 26.10.2015 - 
26.03.2016 11:20 13:10 JP496 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

1...... 21.12, 28.12, 04.01 13:15 15:05 FR1979 B738 Ryanair
..3.... 01.04 - 21.10 20:55 22:45 FR1979 B738 Ryanair
...4... 29.10 - 24.03 1 13:50 15:40 FR1979 B738 Ryanair
.....6. 04.04 - 24.10 13:55 15:45 FR1979 B738 Ryanair
......7 25.10 - 20.03 13:15 15:05 FR1979 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

1...... 26.10 - 21.03 14:25 15:55 FR1625 B738 Ryanair
.2..... 05.05 - 20.10 15:35 17:05 FR1625 B738 Ryanair
..3.... 23.12, 30.12, 06.01 20:45 22:15 FR1625 B738 Ryanair
...4... 02.04 - 22.10 11:10 12:40 FR1625 B738 Ryanair
....5.. 01.01 13:20 14:50 FR1625 B738 Ryanair
....5.. 30.10 - 25.03 2 17:50 19:20 FR1625 B738 Ryanair
.....6. 31.03 - 24.10 10:45 12:15 FR1625 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EDYNBURG (EDI)
.2...6. 01.10 - 24.03 08:00 09:35 OK672 A319 Czech

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN)

12..5.. 30.03 - 24.10 15:35 16:55 FR2469 B738 Ryanair
..3..6. 31.03 - 21.10 15:40 17:00 FR2469 B738 Ryanair
......7 29.03 - 18.10 16:45 18:05 FR2469 B738 Ryanair

1.3...7 25.10 - 20.03 16:10 17:30 FR2469 B738 Ryanair
.2...6. 19.12 - 05.01 16:10 17:30 FR2469 B738 Ryanair
.2..... 27.10 - 03.11 17:10 18:30 FR2469 B738 Ryanair
...4... 24.12 13:45 15:05 FR2469 B738 Ryanair
...4... 31.12 16:30 17:50 FR2469 B738 Ryanair
...45.. 25.10 - 25.033 16:10 17:30 FR2469 B738 Ryanair
....5.. 01.01 16:00 17:20 FR2469 B738 Ryanair
......7 20.12 - 03.01 20:45 22:05 FR2469 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

1.3.56. 26.10.2015  
- 26.03.20164 06:55 08:15 JP152 CRJ700 Adria

12345.7 26.10.2015  
- 26.03.20165 17:15 18:35 JP174 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — PRAGA (PRG)
.2...6. 1.10 - 24.03 21:30 22:30 OK673 A319 Czech

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

1.3.5.7 26.10.2015 - 
26.03.2016 13:45 15:25 JP497 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

1...... 21.12, 28.12, 04.01 09:00 12:50 FR1978 B738 Ryanair
..3.... 01.04 - 21.10 16:40 20:30 FR1978 B738 Ryanair
...4... 29.10 - 24.03 1 09:35 13:25 FR1978 B738 Ryanair
.....6. 04.04 - 24.10 09:40 13:30 FR1978 B738 Ryanair
......7 25.10 - 20.03 09:00 12:50 FR1978 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

1...... 26.10 - 21.03 10:30 14:00 FR1624 B738 Ryanair
.2..... 05.05 - 20.10 11:40 15:10 FR1624 B738 Ryanair
..3.... 23.12, 30.12, 06.01 16:50 20:20 FR1624 B738 Ryanair
...4... 02.04 - 22.10 07:15 10:45 FR1624 B738 Ryanair
....5.. 01.01 09:25 12:55 FR1624 B738 Ryanair
....5.. 30.10 - 25.032 13:55 17:25 FR1624 B738 Ryanair
.....6. 31.03 - 24.10 06:55 10:20 FR1624 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EDYNBURG (EDI)
.2...6. 01.10 - 24.03 17:25 20:55 OK673 A319 Czech

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN)

1...5.. 30.03 - 24.10 11:55 15:10 FR2468 B738 Ryanair
.2... 31.03 - 21.10 11:55 15:10 FR2468 B738 Ryanair

..3..6. 30.03 - 24.10 12:00 15:15 FR2468 B738 Ryanair
......7 29.03 - 18.10 13:05 16:20 FR2468 B738 Ryanair

1.3...7 25.10 - 25.03 12:30 15:45 FR2468 B738 Ryanair
.2..... 27.10 - 03.11 13:30 16:45 FR2468 B738 Ryanair
.2...6. 19.12 - 05.01 12:30 15:45 FR2468 B738 Ryanair
...4... 24.12 10:05 13:20 FR2468 B738 Ryanair
...4... 31.12 12:50 16:05 FR2468 B738 Ryanair
...45.. 25.10 - 25.033 12:30 15:45 FR2468 B738 Ryanair
....5.. 01.01 12:20 15:35 FR2468 B738 Ryanair
......7 20.12 - 03.01 17:05 20:20 FR2468 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

1.3.56. 26.10.2015  
- 26.03.20164 09:45 10:30 JP153 CRJ700 Adria

12345.7 26.10.2015  
- 26.03.20165 20:40 22:00 JP175 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — PRAGA (PRG)
.2...6. 1.10 - 24.03 06:25 07:30 OK672 A319 Czech

1 z wyj. od 18.12 do 30.12
2 z wyj. od 19.12 do 07.01
3 z wyj. od 21.12 do 03.01
4,5 Adria Airways – Lufthansa codeshare

1 z wyj. od 18.12 do 30.12
2 z wyj. od 19.12 do 07.01
3  z wyj. od 21.12 do 03.01
4,5 Adria Airways – Lufthansa codeshare






