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„PIĘKNO 
POCHODZI Z WNĘTRZA”

ZATRZYMAJ CZAS Z INDIBA 
DEEP CARE BEAUTY 
– technologią przyszłości 
w bio-estetyce komórkowej

- innowacja w regeneracji: 
   bezinwazyjnie - bezboleśnie – bezpiecznie
- biostymulacja, regeneracja oraz  
   odnowa komórkowa
- anti-aging 
- modelowanie sylwetki
- redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu
- lifting i liposukcja - bez skalpela
- drenaż limfatyczny i mikromasaż
- ujędrnienie skóry

ZBUDUJ SWOJE MIĘŚNIE  
Z EMBODY

- bezinwazyjnie, bezboleśnie
- sprawdzona technologia HIFEM
- poprawa napięcia mięśni
- wzmocnienie, ujędrnienie i zarysowanie mięśni 
- redukcja tkanki tłuszczowej brzucha,  
   pośladków, talii 
- jędrne pośladki bez iniekcji 
   i rekonwalescencji

HYDRODERMABRAZJA 
KWASOWA INNOFACIAL 
– technologia nowej generacji  
w kosmetyce aparatowej

- nieinwazyjne, bezbolesne i bezpiecznie  
   odmłodzenie
- piękna, odmłodzona i dogłębnie   
   oczyszczona skóra twarzy
- regeneracja i kondycjonowanie skóry

TERAPIE TLENOWE WELLOXY

- systemu Infuzji Tlenowej WellOxy
- biotherapy Anti-Aging – nieinwazyjna sztuka   
   upiększania
- autorskie kuracje tlenowe i tlenoterapia
- biokosmetologia i biokosmoceutyki
- nieinwazyjne i skuteczne nadamy nowy 
   blask Twojej skórze 
- natlenienie, dotlenienie, nawilżenie,  
  detoksykacja

BODY 
POSITIVE
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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. 
Autor największych polskich 
hitów komediowych w XXI w. 
W 2015 roku wydał bestsel-
lerową powieść „Chłopcy".

ENGLISH A director, screen-
writer, writer, playwright and 
journalist. The author of the 
biggest Polish comedy hits 
of the 21st century. In 2015, 
published his bestseller book 
entitled Chłopcy (Boys).

GRZEGORZ 
KAPLA

Żyje z pisania. A żyć 
z tego, co się lubi, to dar. 
Bardziej od pisania lubi tyl-
ko spotykać ludzi. No i lubi 
być w drodze, kupować 
płyty w sklepie z płytami 
a nie w sieci.

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. 

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów, 
dziennikarz, twórca zespołów 
kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

IGA  
GÓRECKA

Emocjonalna ekshibicjonistka. 
Aktorka, wychowanka szkoły 
filmowej. Z wykształcenia rów-
nież mgr pedagogiki pracy. Od 
2003 roku użycza swojego ciała 
i duszy branży filmowej. Od 2013 
pisze. Kieruje się zmysłami.

ENGLISH An emotional exhibitio-
nist. An actress and film school 
graduate. An MA in Pedagogy 
of Work by training. Since 2003, 
she has been giving her body 
and soul to the film industry. She 
has been writing since 2013. She 
follows her senses.

MICHAŁ 
FIGURSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od 
25 najczęściej do radiowego 
mikrofonu, czasami z dość 
skandalicznym skutkiem. 
Życiowe motto: „Staczać się 
trzeba powoli, żeby starczyło 
na całe życie”. 

ENGLISH A non-stop talker 
for 45 years; mostly talking 
to the radio microphone 
for 25 years, sometimes 
with a scandalous outcome. 
His life motto is: 'Go down 
slowly to have enough for all 
your life.'

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyc-
zny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od one-man 
show i stand-upów. 
Słowem pisanym para 
się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

MALWA 
WAWRZYNEK

Pasjonatka i analityk mody. 
Redaktor, stylista, kolorysta 
i baczny obserwator tego, 
co w modzie było, jest 
i będzie. Współpracuje 
z poczytnymi tytułami oraz 
instytucjami branży mody. 

ENGLISH A fashion fan and 
analyst. An editor, stylist, 
colourist, and a watchful 
observer or past, current, 
and future fashion trends. 
She works for popular 
fashion magazines and 
establishments.

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

TOMASZ
ORGANEK

Muzyk, wokalista, autor 
tekstów, kompozytor i po-
wieściopisarz. Lider zespołu 
Organek, z którym nagrał 
dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

ENGLISH A musician, sin-
ger, songwriter, composer, 
and novelist. The leader 
of Organek, with whom he 
has recorded two albums: 
Głupi (2014) and Czarna 
Madonna (2016).
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ŁUKASZ
RADWAN

Dziennikarz i wieloletni za-
stępca szefa działu kultury 
tygodnika „Wprost”. Znany 
z ciętego języka i bezkom-
promisowych poglądów. Od 
wielu lat w „DDTVN” realizu-
je reportaże o sztuce.

ENGLISH A journalist and 
long-time Deputy Head 
of Culture Department in 
‘Wprost’ weekly. Known 
for his sharp tongue and 
uncompromising opinions. 
For many years, he has 
been doing reportages 
about art on DDTVN.

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.

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.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego 
pokolenia. Po latach wycze-
kiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera 
Sellersa i Monty Pythona 
i stwierdził, że jego miłością 
jest komedia. 

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
young generation. After 
years of waiting to play 
Hamlet, out of boredom he 
‘dug out’ Peter Sellers and 
Monty Python and decided 
that his heart belonged to 
comedy. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka telewizyjna 
i radiowa, m.in. Radiowej 
Dwójki i TV Kino Polska. 
Lubi rowery z RFN-u, sty-
lowe motocykle wraz z ich 
jeźdźcami, a do szybowca 
wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, 
worked at Polish Radio 
„Dwójka" and Kino Polska TV. 
She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcy-
cles with their riders, and she 
gets onto a glider on cue.

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

Pisze książki i scenariusze 
filmowe. Jest reżyserką i pro-
ducentką krótkometrażowe-
go filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała 
uprzedzeniom opartym na 
krzywdzących stereotypach. 

ENGLISH A writer and 
screenwriter. The director and 
producer of a short feature 
film ‘The Hunger’. Daily, she 
breaks down prejudice based 
on damaging stereotypes.

PIOTR 
SOBIK

Od ponad 10 lat przygląda się 
ludziom. Ich zachowaniom, 
emocjom, przyzwyczajeniom. 
Wykonał ponad 400 repor-
taży i sesji ślubnych w całej 
Europie. Autor projektu „Naj-
ważniejszy dzień w życiu”. 

ENGLISH For more than 10 
years, an observer of people, 
their actions, emotions, and 
habits. He has done over 400 
reportages and wedding pho-
toshoots all over Europe. The 
author of the project ‘The Most 
Important Day in Your Life’.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą.

ENGLISH He’s a reporter 
working for Canal Plus 
Sport and a news pre-
senter at TVN and TVN24. 
Crazy about sports and 
madly in love with music. 
A fan of creative works 
with a “soul.”

KATARZYNA 
WOŹNIAK

Dźwiękoczuła i światłolub-
na. Na co dzień analizuje 
rynek w „Media i Market-
ing Polska”. Po godzinach 
kolekcjonuje opowieści. 
Z wykształcenia polonistka 
i filmoznawczyni.

ENGLISH Sound-sensitive 
and light-loving. Daily, she 
deals with market analysis 
in ‘Media i Marketing 
Polska’. After hours, she 
collects stories. A specialist 
in Polish studies and film 
expert by training.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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SZTUKA 
OTWARTA 
NA WSZYSTKICH

S Z T U K A  O T W A R T A  N A  W S Z Y S T K I C H

TEKST Jakub Wejkszner  ZDJĘCIA Paulina Pawłowska

ROZMOWA Z KATARZYNĄ KORUS, KURATORKĄ NOWO 
OTWARTEJ TICHAUER ART GALLERY W TYCHACH.



Cześć Kasiu.
Cześć.

Witam Cię przy tym jakże pysznym browarze, z tego 
co widziałem jest free. Można po nim jeździć.
Tak, to akurat wersja, która nie zawiera alkoholu, acz-
kolwiek jest bardzo dobra, myślę że smakuje zupełnie 
jak piwo. 

Marka Tichauer, nazwa jest nieprzypadkowa. 
Nieprzypadkowa, procedura została odnaleziona w Bro-
warze Obywatelskim i właściciel chciał podtrzymać tę tra-
dycję, rozpoczął produkcję na zasadzie starej procedury 
i mamy właśnie to piwo, w różnych odsłonach, dla każde-
go coś miłego. 

My pijemy bezalkoholowe, bo jesteśmy profesjonalni. 
Wszystko to w Tychach, wszystko w związku 
z Browarem Obywatelskim i wszystko w związku 
z galerią, która niedawno powstała, choć w złych 
czasach, ale prężnie działa.
Myślę, że nie mówmy, że tą są złe czasy, bo wszystko zale-
ży od tego co mamy w głowie i starajmy się myśleć pozy-
tywniej, bądźmy otwarci. Galeria, tak jak mówisz, powsta-
ła w obrębie Browaru Obywatelskiego, odremontowano 
zabytkową, starą warzelnię, jest to bardzo piękny budy-
nek, który ma 3 piętra i przeznaczono go na galerię sztuki. 
To 2000m2 powierzchni wystawienniczej, także jest co 
wystawiać. Możemy wystawiać sztukę bardzo różną, bo 
jest tam kilka sal, każda jest inna, industrialna, ale w in-
nym sensie, więc wystawy możemy zaaranżować bardzo 
różnie. Jest też olbrzymi teren na zewnątrz, gdyż cały Bro-
war obejmuje podobną przestrzeń jak rynek w Krakowie, 
więc moce są bardzo duże. 

Sformułowanie pijani sztuką nabiera nowego 
znaczenia w tym przypadku.
Właśnie zawsze śmieję się, że jak idę do Browaru, do pra-
cy, zjawiam się tam co jakiś czas, to zamiast kawy można 
się napić piwa. Oczywiście free, ale jest to specyficzne. 
Jak zapraszam artystów do nas na spotkania, żeby dopiąć 
tę pierwszą wystawę to wszyscy byli w lekkim szoku, bo 
zamiast kawy można też wypić piwo. 

Na pewno mieliście obawy czy cała ta instytucja jest 
pewnego rodzaju ryzykownym przedsięwzięciem, 
bo są wielkie ośrodki artystyczne w Warszawie, 
Wrocławiu, Krakowie. Co przekonało was do tego, 
żeby spróbować akurat w Tychach? 
Nie ograniczałabym się do Tychów, bo przestrzeń jest 
bardzo duża i różnorodna, także dedykowana do różnych 
rodzajów sztuk, jeśli można tak powiedzieć, więc nie za-
mykałabym się na rynek tyski. Nie dość, że przestrzeń jest 
wielofunkcyjna i na pewno warta uwagi nie tylko w Ty-
chach, ale w Polsce i za granicą również, to z różnych po-
wodów działamy dzisiaj także internetowo i te wszystkie 
drogi możemy łączyć, zarówno w Tychach lokalnie, może-
my działać, jak i w kraju. Praktycznie na cały świat. Po co 
mamy się ograniczać i myśleć tylko lokalnie, dzisiaj zasięg 
jest nieograniczony?

Szczególnie, że Galeria Tichauer wyróżnia się wśród 
innych, duży nacisk jest postawiony na osoby młode, 
debiutujące lub wchodzące w świat artystyczny. Skąd 
tego rodzaju decyzja?
Założenie jest taki, żeby był to taki mix sztuk, czyli żeby 
działać lokalnie i mieć większy zasięg. Działać w taki spo-
sób, żeby promować młodych ludzi i artystów, ale też żeby 
wystawiać sztukę uznaną. Mamy takie wnętrza, że może-
my w różne strony pójść i w różnych trybach działać. Pa-
trzymy szeroko i myślimy też w taki sposób, nie ograni-
czamy się tylko do młodych lub tylko znanych nazwisk. 

Wspominałem o tych młodych ludziach szczególnie 
dlatego, że jest kilka galerii w Polsce, które skupiają 
się na znanych, sprzedawalnych artystach. Dla mnie to 
pewnego rodzaju wyróżnienie tego miejsca, że dajecie 
szansę ludziom, którzy może nie mieliby nawet 
miejsca, żeby się wystawić gdzieś indziej.
Założenie właściciela też było takie i jest takie, żeby otwie-
rać drzwi dla wszystkich. Chce, żeby to było takie miej-
sce, gdzie każdy artysta i każdy twórca ma swoje miejsce, 
może tam zaistnieć i pokazać swoją twórczość. Możliwo-
ści są duże, także trzymam kciuki za to, żeby tak było. 
Otwarcie było 26 września, muszę stwierdzić, że były tłu-
my, co też świadczy o tym, że zapotrzebowanie na tego 
typu miejsce i w Tychach, i w ogóle jest bardzo duże.

To prawda. Było przecież wiele przykładów, że 
mniejsze ośrodki artystyczne ściągały do miasta 
z całego kraju ludzi, więc wydaje mi się, że to jest do 
zrobienia jak najbardziej. Chciałem też zapytać może 
o ciebie, bo ty również jesteś malarką.
Tak, jestem twórcą, tworzę od zawsze, zawsze wiedziałam 
co chcę robić w życiu. Jeżeli ktoś mówi, że nie wie co bę-
dzie robić to ja się trochę dziwię. To też chyba wiąże się 
pewnie z tym, że pochodzę z rodziny, gdzie dość dużo 
osób tworzy bądź naucza. To taki krąg sztuki. 

Z jednej strony mówisz, że wiesz co byś chciała 
robić, z drugiej strony jesteś kuratorem, jesteś 
architektem, jesteś malarką. Wiedziałaś, że 
będziesz robić kilka rzeczy? 
Na pewno byłam pewna, że chce malować w życiu, chcę 
stworzyć. Jak skończyłam studia, bo ja jestem z wykształ-
cenia plastykiem, 20 kilka lat temu, to zawód architekta 
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wnętrz dopiero zaczął funkcjonować na rynku w Polsce 
i ludzie nie do końca wiedzieli jak to ugryźć, kto to jest i co 
ten ktoś robi, więc rynek był zupełnie inny. Czułam, że 
trzeba w to iść i do tej pory robię wnętrza, aczkolwiek taka 
twórczość strcite malarska i artystyczna to jest to coś, co 
mi bardziej w duszy gra.

Chodzi o ten ruch pędzlem, który jest nieograniczony 
przestrzenią?
Można tak to nazwać. Chodzi też o to, że wnętrza bardzo 
często musimy dopasować do kogoś. Jest to czyiś dom 
albo restauracja pod jakimś tam kątem, albo hotel, więc 
znowu są jakieś wytyczne i ramy. Najfajniejsze dla twórcy 
jest to, że tworzę wystawę i przelewam to, co mi w duszy 
gra na zewnątrz. Wtedy jest flow z nieba.

Pamiętam jak czytałem książkę o Le Corbusier 
i myślę, że napotkał w życiu podobne ograniczenia. 
Chciał robić bardzo dziwne, artystyczne budynki, które 
były kompletnie niepraktyczne.
We wnętrzu trzeba wszystko zgodzić, oczywiście musi 
to być piękne, musi się to podoba temu komuś, dla któ-
rego się to tworzy, bo tworzy się dla ludzi, ale musi to 
też spełniać pewne funkcje. To wszystko trzeba ulepić 
w jedną całość.

I to się łączy z moją ogólną teorią na temat sztuki, 
czyli sztuka jest zrobiona w niepotrzebności.
Szczególnie chyba dzisiaj to widać, bo dzisiaj żyjemy w ta-
kich czasach, które są nieco kontrastem. W sumie obraz 
na ścianie możesz mieć, ale nie musisz go mieć. Można 
stwierdzić, że jest to swego rodzaju zbytek, ale też z dru-
giej strony wydaje mi się, że taka totalna przyziemność na 
co dzień strasznie nas uziemia. Ludzie są bardzo wąsko 
sfokusowani, a jednak sztuka daje nam to, że zmusza nas 
do pewnych przemyśleń, obserwacji i może do zmian swo-
jego życia, siebie. Wydaje mi się, że może to być dla każ-
dego z nas inspirujące. I dla twórcy, i dla odbiorców. Życie 
jest chyba tak ciekawsze.

Szczególnie, że dzisiaj artyści często już nie dążą 
do sztyki dla sztuki z dawnych lat, tylko bardziej 
mają na myśli komentarz społeczny. Czy widzisz coś 
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takiego, że jesteśmy w czasach, w których 
doszliśmy do granicy, kiedy to sztuka nie 
tylko może być zaangażowana, ale musi? 
Na pewno żyjemy w takich czasach, gdzie ży-
cie od nas wymaga komentowania pewnych 
zdarzeń. Mówi się, że wszyscy twórcy to tacy 
ludzie, którzy czują bardziej. To się chyba 
z tego bierze, że jak bardziej czujesz to bardziej 
mielisz to sobie w głowie i stąd się bierze sztu-
ka zaangażowana. Myślę, że zawsze tak było. 

To taki nurt, który coś pokazywał, gdzieś ludzi 
prowadził, coś wskazywał. 

Wracając jeszcze do Galerii, jesteś też jej 
kuratorem.
Tak, jestem kuratorem wystawy otwierającej, 
zaprosiłam kilkunastu artystów do współpra-
cy. Chciałam, żeby to był artystyczny mix, bo 
jak coś się robi pierwszy raz to fajnie byłoby, 
żeby oni przyszli i chcieli wrócić.

Po piwo.
Po piwo również, ale mówimy o  sztuce. 
Chciałam, żeby to był mix różnych sztuk, 
jeśli tak mogę stwierdzić, żeby każdy zna-
lazł coś dla siebie. Są więc obrazy w bardzo 
różnych wersjach, bardzo różnych techni-
kach, są grafiki w różnych wersjach. Zro-
biliśmy też fajne pomieszczenie w Galerii, 
mówimy na nie dark room i tam są rzeźby 
artystki Marty Mulawy, podświetlane UV, 
a  na nich zrobiony jest mapping. Odbiór 
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był bardzo pozytywny i bardzo „wow”. Myślę, że każdy 
znalazł na pierwszy raz coś dla siebie, każdy też będzie 
z chęcią wracał po więcej.

Jak to mówi zawsze nasza graficzka, jej ulubionym 
sformułowaniem jest to, żeby był efekt wow, 
więc super, że wam się udało. Jaki byłby motyw 
przewodni tej wystawy?
Nie mieliśmy takiego hasła, które by przyświecało cało-
ści, bardziej było to pod kątem zaciekawiania widza, za-
proszenia i pokazania, że można pokazać różne wersje 

MÓW I  S I Ę,  Ż E 
WS Z YS C Y  T WÓRC Y 
T O  TAC Y  LU DZ I E , 
KT ÓR Z Y  C Z UJĄ 
BA R DZ I E J. 
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sztuki, sztuki rózne. Myślę, że bardziej szło o skuszenie 
ludzi, żeby chcieli wrócić. Pokazać możliwości tego miej-
sca, bo sal wystawowych jest trochę  i  zaaranżować je 
można w bardzo różny sposób. Nie każda sala pasuje do 
każdego rodzaju i wyrazu sztuki, czasem jest to minus, ale 
czasami może być to wielkim plusem, bo z kolei można 
każdą z nich zaaranżować w zupełnie inny sposób, co daje 
potencjał do oddzielenia pewnych klimatów w pokazaniu 
pewnych rzeczy.

Czy powstrzymałaś swoją potrzebę, żeby umieścić 
tam swoje prace? 
Nie. 

Nieposkromiona.
Nie miałam w ogóle czasu, żeby zająć się swoimi tematami 
w związku z tym, że pracuję teraz także nad nową wystawą. 
Mam nadzieję, że do wiosny ją skończę, zrobię wtedy jedną 
dużą wystawę swoją. Zaprezentowałam pięć prac z tej całości 
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i skusiłam się, żeby je tam zawiesić. One są total-
nie różne od całej reszty wystawy, co troszeczkę 
wsparło ten zamysł, że to ma być artystyczny 
interesujący mix otwierający. W związku z tym 
że moja rola przy organizacji tej wystawy to by-
cie kuratorem, co wiąże się z opieką nad wszyst-
kimi Artystami, przywiozłam je dwa dni przed 
otwarciem, na samym końcu. Ciągle nie było 
czasu dla mnie, ale myślę, że dobrze wyszło. 

Mam nadzieję, choć nie miałem okazji 
niestety podjechać, ale jeżeli będzie 
można jeździć samochodem jeszcze, to na 
pewno wpadnę.
Zapraszam.

Musisz też uważać, bo w pewnym 
momencie zaczniesz wyznaczać ludziom 
trendy. Skoro pani kurator zrobiła tak, to 
wszyscy będą.
Dlaczego, nie? Myślę, że trzeba w dzisiejszych 
czasach dawać ludziom pozytywne myśli i po-
zytywne inspiracje, szersze horyzonty, żeby się 
nie skupiać tylko na tym co mamy teraz już, 
dzisiaj, ale myśleć pięć centymetrów nad zie-
mią. Budować nową lepszą rzeczywistość.

Dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę. 

ENGLISH

ART OPEN FOR ALL  
– an Interview With Katarzyna Korus, Curator at 
Newly-Opened Tichauer Art Gallery in Tychy

Hello, Kasia.
 Hello.
 
Nice to meet you over this excellent beer. 
As I can see, it’s alcohol-free, so you can 
drive after it.
Yes, it’s a non-alcoholic version, but it’s deli-
cious, I think it tastes just like regular beer. 

Tichauer brand, the name is no coincidence. 
It’s no coincidence indeed. The recipe was dis-
covered in Browar Obywatelski, and the owner 
wanted to keep the tradition alive and started 
production to the old recipe. Thus, we have 
this beer, in different versions, so that everyone 
may find something to their liking. 

We’re drinking the alcohol-free one because 
we’re professionals. All that in Tychy, all 
in the context of Browar Obywatelski and 
a gallery, which was established recently 
and is developing despite the tough times.
I suppose we shouldn’t say the times are tough. 

It depends on what’s in your head; and I believe 
we should try and be more positive, more open. 
The gallery, as you’ve said, was set up in Bro-
war Obywatelski in a renovated historical bre-
whouse. It’s a beautiful, three-storey building, 
offering 2000 m2 of exhibition area, so there is 
plenty of space to use. We can exhibit various 
types of art and arrange various exhibitions, 
because there are several different rooms in the 
building. There is also a large area outdoors as 
the Brewery covers an area the size of the Mar-
ket Square in Cracow, which opens up plenty 
of opportunities.

The phrase ‘drunk with art’ takes on a new 
meaning in this place.
I always laugh that when I go to work to the 
Brewery, because I go there from time to time, 
I can have a beer instead of coffee. An alco-
hol-free one, but it’s quite specific. When I in-
vited artists to discuss the details of the first ex-
hibition, they were a bit shocked because they 
could drink beer instead of coffee. 

You’re the curator of the gallery.
Yes, I’m the curator of the opening exhibition. 
I invited several artists to cooperation. I’d like 
it to be an artistic mix, because when you do 
something for the first time, it’d be great if peo-
ple came and wanted to come back.

For beer.
For beer, too, but we’re talking about art. 
I wanted it to be a mix of various kinds of 
art, if I can say so, so that everyone may find 
something to their liking. Thus, there is a va-
riety of paintings, made with various tech-
niques, and a variety of prints. We’ve also 
arranged a special room in the gallery, we 
call it the dark room, with UV-illuminated 
sculptures by Marta Mulawa, with mapping. 
The reception was very positive and created 
a ‘wow’ effect. I think that everyone could 
find something to their liking and people will 
want to come back for more.

As our graphic designer always says, her 
favourite phrase is to create a ‘wow’ effect, 
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so it’s great you did it. What was the theme 
of the exhibition?
There wasn’t one specific theme; it was more 
about arousing curiosity, welcoming the vis-
itors and showing various faces and kinds of 
art. I suppose it was more about tempting 
people to come back; about showing the 
opportunities this place opens up, because 
there are several exhibition rooms there and 
they can be arranged in a variety of ways. Not 
all rooms are fit for every kind and style of art. 
It’s sometimes a disadvantage, but it can also 
be an asset, because each of the rooms can be 
arranged differently, which offers the poten-
tial for showing certain concepts in separate 
backgrounds.

Did you resist putting your works there? 
No. 

Uncontrollable.
I didn’t have time for my work because I’m 
also working on a new exhibition. I hope I’ll fin-
ish it by spring, so I’ll hold my own exhibition 
then. I selected five works and presented them 
during the opening exhibition. They’re totally 
different from the rest of works, which was in 
line with the concept of an artistically diverse 
opening mix. As the curator of the exhibition, 
I was responsible for taking care of the artists, 
so I  brought my works two days before the 
opening, at the very last minute. I didn’t have 

time for myself, but I think all worked out well 
in the end. 

I hope so, although I didn't have a chance to 
attend; but if it’s still possible to travel, I’ll 
come by.
Feel invited.

Be careful because, at some point, you may 
start setting trends for others. If the curator 

did so, everyone else will, too.
Why not? I believe that nowadays, we should 
share positive thoughts and positive inspira-
tions, broader horizons, so that we don’t fo-
cus on what we already have but rather think 
five centimetres above the ground. To build 
a new, better reality.

Thank you.
Thank you very much for the meeting. 
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C horobliwie rozmawiamy o chorobach. I to nawet nie o tej naj-
nowszej odsłonie, najbardziej popularnej. Rozmawiamy o choro-
bach rodzaju wszelkiego w odstępach bez odstępów właściwie. 

Dyskutujemy o tym, że boli, że coś w środku, a czasami na zewnątrz, 
że to w środku to może jest tym na zewnątrz, ale właściwie może być to 
zewnątrz tym w środku i co jeśli to rak? I choć profilaktyka jest ważna, 
należy się badać, to jednak warto też pamiętać o innym aspekcie ży-
cia, który nam w tym momencie umyka. Mianowicie – o życiu.

Bo choć są to wartości niematerialne, z których szydzi się obecnie 
albo piłsudzkuje się je, to jednak te wartości stanowią przecież o na-
szym codziennym życiu. To, czy mamy tzw. lipę na chacie, będzie 
promieniowało na resztę naszej egzystencji i możliwe, że w momencie 
pewnym dojdziemy do wniosku, że ta Pani, która sprzedaje nam wła-
śnie podatek od głupoty, faktycznie nie nadaje się do niczego i warto ją 
zwyzywać, bo nie rozumie co to znaczy trzy zakłady po jeden na dwa, 
mały, średni, a na końcu multi. Może warto/nie warto wtedy przejść 
w swym wewnętrzu (tym bolącym) do źródła problemu i tam się upo-
rać z naszym bólem, a nie szukać go w pomiędzy.

I podobnie jest z naszym podejściem do naszej wszechmatki Do-
lores, która może i się objawia niekiedy, ale skupianie się na niej robi 
z nas nie – dzielnych synów w walce o dominację nad światem mimo 
bólu i ran, ale maminsynków skupionych na tej kolebce, z której ni-
gdy nie wyjdą. Nie jest to oczywiście skierowane do osób chorych 
straszliwie, ale do większości społeczeństwa, gdzie koncentrowanie 
się na miejscach bolejących jest codziennym żargonem, podobnym 
do dzień dobry, czy nie mów do mnie teraz. 

Mówienie bowiem o swym mikro-bólu w takim natężeniu sprawia, 
że skupiamy się na aspekcie swego życia spod znaku „janimogu”. Bo boli 
i nie da się nic zrobić. Wtedy w wieku 25 lat mówimy sobie wzajemnie, że 
łopanie, to już teraz z górki, to jest już końcówka, ekhem, powiedz mojej 
żonie i dzieciom, że ich kochałem. A to siła wieku przecie i ogromna moc 
wewnętrzna i zewnętrzna, to bycie kozą wśród mułów, bycie jurnym cho-
pem i dziołchą, a nie 80-letnim dziadem i babą, którzy ledwo co mogą 
przejść przez ulicę. Czy może być coś gorszego, niż skazywanie się za 
młodości na starość? Czy coś gorszego może być od wmawiania sobie i in-
nym, że to już bolesny koniec i upadek? Czy czasem ta młodość i siła to nie 
jest najpiękniejsza wartość na świecie, której pożądają wszyscy, którzy ją 
utracili, wierząc, że gdy ją odzyskają – będą mogli znów być?

Być może to tylko moje wrażenie, ale niekiedy zdaje mi się, że oto-
czony jestem zdrowymi ludźmi, z którymi rozmawiam głównie o choro-
bach i bólach. Dyskutujemy na temat łokci, stóp, brzuchów, głów, kaco-
wania gorszego i lepszego, braku możliwości na polepszenie i trudności 
z przeszłości. A jak przecież mówi klasyk – każda rodzina ma złe wspo-
mnienia. Niemniej, pamiętać należy, że każda rodzina ma też jakieś do-
bre. I może właśnie ten balans jest w życiu najbardziej potrzebny. 
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istoria idei festiwalowej siedziby 
Camerimage Center zatoczyła sym-
boliczne koło i po blisko 20 latach 

wróciła do Torunia, do miejsca, gdzie się na-
rodziła. To tutaj w 1999 powstał pomysł stwo-

W DNIU 29 WRZEŚNIA 2019 ROKU W TORUNIU, POMIĘDZY MINISTREM KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 
PREZYDENTEM MIASTA TORUNIA ORAZ FUNDACJĄ TUMULT, ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA O WSPÓLNYM 
UTWORZENIU I WSPÓŁPROWADZENIU PAŃSTWOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ EUROPEJSKIE 
CENTRUM FILMOWE CAMERIMAGE (ECFC). JEJ CELEM JEST W SZCZEGÓLNOŚCI PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
O CHARAKTERZE WYSTAWIENNICZYM, KULTURALNYM, NAUKOWYM I EDUKACYJNYM Z ZAKRESU SZTUKI 
AUTORÓW ZDJĘĆ FILMOWYCH, A TAKŻE EDUKACJI W DZIEDZINIE DOROBKU POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ KULTURY 
AUDIOWIZUALNEJ. ORGANIZATORZY FESTIWALU MAJĄ NADZIEJĘ, ŻE BUDOWA STAŁEJ SIEDZIBY FESTIWALU 
WYPEŁNI LUKĘ, JAKA ISTNIEJE W POLSKIEJ INFRASTRUKTURZE KULTURALNEJ I POZWOLI W PEŁNI 
ROZWINĄĆ SKRZYDŁA TEJ NAJWIĘKSZEJ MIĘDZYNARODOWEJ IMPREZIE FILMOWEJ W POLSCE.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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H

       W TORUNIU POWSTANIE EUROPEJSKIE   
      CENTRUM FILMOWE CA MERIMAGE

rzenia centrum festiwalowego, który przez 
dekadę wędrował razem z organizatorami 
festiwalu do Łodzi, Bydgoszczy, aby w 2019 
roku powrócić do ich rodzinnego Torunia. Jak 
argumentują organizatorzy Camerimage pod-

budowanie przestrzeni funkcjonalnych, wy-
korzystywanie przypadkowych lokalizacji 
czy wręcz rozwiązań tymczasowych, jak na-
mioty. W ciągu ostatnich lat wybudowano 
w Polsce wiele budynków poświęconych kul-
turze, żaden z nich nie jest jednak na tyle uni-
wersalny, aby spełniał wymogi organizowa-
nia w nim równocześnie światowych premier 
filmowych, wielodniowego festiwalu, wystaw, 
warsztatów, seminariów, konferencji, czyli 
tego wszystkiego co składa się na taką impre-
zę jak Camerimage. Braki w infrastrukturze 
już teraz są barierą dostępności i rozwoju 
imprezy będącej największym międzynaro-
dowym festiwalem filmowym poświęconym 
sztuce kreowania obrazu. Rozbudowa zaple-
cza i rozszerzenie programu pozwoli utrzy-
mać rosnący trend liczby akredytowanych 
gości i wzrost zainteresowania imprezą na 
całym świecie. Festiwal już zdobył ogromną 
renomę wśród artystów filmowych i najważ-
niejszych producentów technik i technologii 

filmowych. Brakuje mu tylko miejsca, gdzie 
będzie mógł to zainteresowanie filmowego 
świata skonsumować. Obok wymienionych 
wcześniej głównych aktywności, w ECFC 
będzie można realizować szereg działań 
filmowych związanych z promocją Polski 
jako kraju otwartego i przyjaznego dla fil-
mowców – kraju, który wypracował unika-
towy model edukacji filmowej owocujący 
niezwykłymi sukcesami zwłaszcza autorów 
zdjęć filmowych.

Inwestycja rozpocznie się od ogłoszenia 
i przeprowadzenia międzynarodowego kon-
kursu na koncepcję opracowania projektu ar-
chitektoniczno - budowlanego, przy czym stro-
ny umowy powołującej ECFC postanowiły, że 
przyszła nieruchomość powinna posiadać wy-
jątkowe na skalę światową walory artystyczne. 
W związku z powyższym inwestycja po jej za-
kończeniu ma szansę wygenerować w Toruniu 
dodatkowy popyt wynikający z tzw. turystyki 
architektonicznej. Wszyscy pamiętamy tzw. 
„efekt Bilbao”, czyli rozwój gospodarczy tego 
hiszpańskiego miasta po wybudowaniu w nim 
Muzeum sztuki współczesnej Guggenheima, 
w budynku zaprojektowanym przez Franka 
O. Gehry'ego. W wypowiedziach założycieli 
nowej instytucji kultury ewidentnie słychać 
nuty pragnień, aby ta historia powtórzyła się 
właśnie w Toruniu, być może też przy pomocy 
przywoływanego już amerykańskiego archi-
tekta, który nie dłużej niż dekadę temu stwo-
rzył futurystyczną wizję centrum festiwalowe-
go Camerimage dla Łodzi.

Jeśli chodzi o działalność w projekto-
wanym budynku, organizatorzy festiwalu 
Camerimage mają bardzo ambitne plany. 
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Program całoroczny nowopowstałej instytu-
cji będzie budowany w oparciu o współpracę 
między innymi z gośćmi festiwalu, a partne-
rami ECFC do współpracy będą m.in. Euro-
pejska i Amerykańska Akademia Filmowa 
oraz stowarzyszenia filmowe z kraju i zagra-
nicy, archiwa i centra kulturalne, a także ga-
lerie z całego świata. Ponadto, przestrzenie 
centrum ECFC będą dostępne dla wynajmu 
komercyjnego na organizację wielkich wyda-
rzeń z różnych dziedzin nauki i biznesu np. 
zjazdy i sympozja dla kilku tysięcy zaintere-
sowanych. Będą one uzupełniały ofertę lo-
gistyczno-organizacyjną dla tych wydarzeń 
i instytucji, które będą mogły pomieścić 
lub realizować swe wydarzenia w Toruniu. 
Wspólny efekt synergii zlokalizowanych 
obok siebie ECFC, Centrum Sztuki Współ-
czesnej i Centrum Kulturalno-Kongresowe-
go Jordanki przyniesie miastu i jego miesz-
kańcom nową jakość działań kulturalno 
– edukacyjno - rozrywkowych przez cały rok.

Czekają nas zatem ciekawe lata i będzie-
my bacznie obserwować rozwój toruńskiej 
inwestycji i instytucji. Marek Żydowicz, dy-
rektor festiwalu EnergaCAMERIMAGE na 
gali zakończenia 27 edycji w 2019 roku powie-
dział: „Nie wyobrażam sobie, żeby budynek 
Europejskiego Centrum Filmowego Cameri-
mage nie był arcydziełem architektury. Mó-
wię to z pełną odpowiedzialnością. To nie ma 
być dzieło architektury, ale arcydzieło". Bę-
dziemy trzymać dyrektora festiwalu za słowo. 
ECFC ma szansę spełnić wszystkie warunki, 
aby stać się jedną z największych atrakcji kul-
turalno - turystycznych naszego kraju. I za to, 
z kolei, będziemy trzymać kciuki. 

stawą rozpoczęcia prac związanych z budową 
centrum festiwalowego w Toruniu jest ko-
nieczność corocznego, kosztownego dostoso-
wywania lokalizacji do celów imprezy, wypo-
sażania w technikę projekcyjną, tymczasowe 

F E S T I WA L  J U Ż  Z D O BY Ł  O G RO M N Ą 
R E N O M Ę  W Ś RÓ D  A RT Y S T ÓW 
F I L M OW YC H  I   N A J WA Ż N I E J S Z YC H 
PRO D U C E N T ÓW  T E C H N I K 
I   T E C H N O L O G I I  F I L M OW YC H . 

Fot. Maria Kowalska, archiwum Camerimage
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EUROPEAN FILM CENTER 
CAMERIMAGE WILL BE CREATED  
IN TORUŃ

On 29 September 2019, in Toruń, the Minister 
of Culture and National Heritage, the Mayor of 
Toruń and the Tumult Foundation concluded 
an agreement for the joint establishment and 
co-operation of a national cultural institution 
under the name CAMERIMAGE European Film 
Centre (ECFC). The centre will focus, in particular, 
on exhibition, cultural, scientific and educational 
activities in the art of film-making, as well as 
educational activities related to the heritage of 
Polish and international audio-visual culture. The 
festival organisers hope that the construction of 
its permanent seat will fill the existing gap in the 
Polish cultural infrastructure and facilitate the 
development of this biggest international film 
event in Poland.

After about 20 years, the idea for establish-
ing the Camerimage Film Festival Centre 
circled back to Toruń, where it originated 
in 1999. For two decades, it had been fol-
lowing the festival organisers to cities like 
Łódź and Bydgoszcz only to return to their 
home Toruń in 2019. According to the or-
ganisers, the need for the construction of 
the festival centre in Toruń results from 
costly adaptation of venues for the event 

every year, providing them with projec-
tion equipment, building temporary func-
tional facilities, using random venues or 
even opting for temporary solutions, such 
as tents. In recent years, many cultural 
establishments have been constructed in 
Poland, none of them, however, is univer-
sal enough to satisfy the requirements of 
such a big event as Camerimage, involving 
international film premieres, a multi-day 
festival, exhibitions, workshops, seminars, 
conferences and so on. The lack of appro-
priate infrastructure creates barriers to 
the accessibility and development of the 
event, which is the biggest international 
film festival dedicated to the art of image 
creation. Expanding the infrastructure 
and the programme will make it possible 
to maintain the growing trend in the num-
ber of accredited guests and the popularity 
of the event all over the world. The festival 
has already earned an excellent reputation 
among film artists and major producers of 
film techniques and technologies. What it 
needs now is a venue to consume its pop-
ularity in the film circle. Apart from the 
main activities of the centre listed above, 
the ECFC will carry on a lot of activities re-
lated to the promotion of Poland as an open 
and film-making-friendly country, which 
has developed a unique model of film edu-
cation, bringing the success of cinematog-
raphers in particular.

The investment will begin with announc-
ing and holding an international contest for 
the development of an architectural and 
structural design of the centre, while the par-
ties to the ECFC agreement decided that the 
future building should have world-unique ar-
tistic values. Given the above, it is very likely 
that the investment will generate additional 
benefits in Toruń, related to the so-called ar-
chitectural tourism. We all remember ‘the 
Bilbao effect’, namely the economic develop-
ment of this Spanish city after the construc-
tion of the Guggenheim Museum of Modern 
and Contemporary Art designed by Frank 
O. Gehry. It seems clear that the founders 
of the new cultural institution wish that this 
story repeats in Toruń, perhaps thanks to the 
American architect, who created a futurist 
vision of the Camerimage Festival Centre in 
Łódź a decade ago.

The Camerimage Festival organisers 
have very ambitious plans for the activities 
to be carried on in the centre. The all-year 
programme of the newly-established institu-
tion will be based on the co-operation with, 
among others, festival guests, while the 
ECFC’s partners will include the European 
and the American Film Academies as well as 
Polish and international film associations, 
archives, cultural centres and art galleries 
from all over the world. Moreover, the ECFC 
will offer space for commercial rent for huge 

scientific and business events, for example, 
conventions and symposia for several thou-
sand participants. They will complement the 
logistic and organisational offer of events and 
institutions which will be able to hold their 
events in Toruń. The synergies between the 
ECFC, the Centre of Contemporary Art and 
the Cultural and Congress Centre Jordanki 
will result in a new quality of cultural, educa-
tional and entertainment activities available 
in the city throughout the year.

Therefore, there are exciting things to 
come, and we will be closely following the 
development of Toruń investment and insti-
tution. During the Closing Gala of the 27th 
festival edition in 2019, Marek Żydowicz, 
Director of Energa CAMERIMAGE Festival, 
said, ‘I  can’t imagine the building of the 
Camerimage European Film Centre to be 
anything but an architectural masterpiece. 
And I’m being serious. It shouldn't be an ar-
chitectural work but a masterpiece.’ We will 
take the Director at his word. The ECFC has 
a chance to become one of the greatest cul-
tural and tourist attractions in Poland. And 
we will keep our fingers crossed for that. 



dzie dostaniemy najlepszą gęsinę? Do-
brym kierunkiem jest Muzeum Kultury 
Ludowej Pomorza w Swołowie, gdzie co-

rocznie w listopadzie odbywa się jedna z najwięk-
szych imprez regionalnych z gęsiną w roli głów-
nej. Niestety, z powodu pandemii w tym roku 
wydarzenie nie odbędzie się. Mimo wszystko, 
warto odwiedzić to klimatyczne miejsce, aby po-
znać liczne wystawy oferowane przez muzeum.

Odwołana impreza w Swołowie nie oznacza 
jednak, że musimy obejść się smakiem. Gęsinę 
możemy zamówić w pomorskich restauracjach. 
Prezentujemy kilka miejsc, gdzie dostaniemy 
gęsinę najlepszej jakości w wersji na wynos. 

GĘSIE UDKO Z BOROWIKAMI 
I CZERWONYM WINEM
Naszą ucztę zaczynamy od gdańskiej restau-
racji Filharmonia, gdzie na wynos zapakują 

HODOWLA GĘSI ROZPOCZYNA SIĘ WIOSNĄ, A KOŃCZY JESIENIĄ. NIE BEZ POWODU MÓWI SIĘ, ŻE NAJLEPSZA 
GĘSINA JEST NA ŚW. MARCINA. POMORSKIE RESTAURACJE CELEBRUJĄ TEN CZAS, SERWUJĄC SWOIM 
GOŚCIOM GĘSINĘ W NAJLEPSZYM MOŻLIWYM WYDANIU AŻ DO KOŃCA LISTOPADA. Z POWODU OBOSTRZEŃ 
ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM, GĘSINĘ WYJĄTKOWO MOŻEMY ZAMÓWIĆ NA WYNOS.

TEKST Mat. Prasowe  ZDJĘCIA Łukasz Unterschuetz
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GPOMORSKA GĘSINA 
NA ŚW. MARCINA 
- GDZIE ZAMÓWIĆ PYSZNĄ KOLACJĘ?

nam aromatyczne udko z gęsi w towarzy-
stwie borowików i  buraka w  czerwonym 
winie. Całość zostanie podana z dodatkiem 
demi-glace z wywaru wołowo-warzywnego, 
oliwy majerankowej oraz kaszy pęczak. Za-
nim mięso trafi na nasze talerze, przechodzi 
długi proces przygotowań. Gęsinę najpierw 
zaprawia się w solance, a następnie poddaje 
obróbce termicznej metodą confit. Taki ze-
staw z pewnością zadowoli najbardziej wyra-
finowanych smakoszy. 

GĘŚ ROZMARYNOWA 
PIECZONA W CAŁOŚCI 
Brovarnia Hotelu Gdańsk oferuje na wynos 
liczne dania z gęsiną w roli głównej. W kar-
cie znajdziemy takie propozycje jak: pie-
rogi z kaszubską gęsiną, udziec z gęsi oraz 
wątróbkę. Jednak największą atrakcją tego 
miejsca jest gęś rozmarynowa pieczona w ca-
łości. Danie zostało nagrodzone Bursztyno-
wym Laurem Marszałka Województwa Po-
morskiego w kategorii „Najlepsze Pomorskie 
Danie Regionalne”. Co decyduje o wyjątko-
wości tej potrawy?

- Gęś już w trakcie ekologicznego cho-
wu, na jednej z lokalnych farm na Pomorzu, 
karmiona jest rozmarynem i ziołami, które 
później nadają mięsu niepowtarzalny smak. 
Sama potrawa przygotowywana jest według 
tradycyjnej gdańskiej receptury. Swój deli-
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katny smak mięso zawdzięcza również 8-go-
dzinnemu pieczeniu – mówi szef gastrono-
mii Jakub Kuszewski.

UDKO GĘSIE 
Z BURACZKAMI 
I KASZĄ JĘCZMIENNĄ
Wielbicieli regionalnego smaku w nowocze-
snym wydaniu zapraszamy do restauracji 
Szafarnia 10, gdzie szef kuchni Rafał Wic-
ki przygotuje niejedno danie z gęsiną w roli 
głównej. Zachęcamy do spróbowania m.in. 
udka gęsiego, zupy na wywarze z gęsi oraz 
pierogów nadzianych gęsią. Szef kuchni 
szczególnie poleca gęsie udko, które pod-
czas kilkugodzinnego marynowania i kon-
fitowania nabiera wyjątkowej delikatności 
w smaku. Tak przygotowana gęsina, w połą-
czeniu z buraczaną kaszą jęczmienną, kwa-
śno-słodkimi owocami, delikatną pianką 
majerankową i gęstym sosem demi-glace 
będzie dostępna w Szafarni 10 przez cały li-
stopad w wersji na wynos. 

GĘSIE UDKO FASZEROWANE 
JABŁKIEM I POREM 
W TOWARZYSTWIE 
KWAŚNYCH JABŁEK
Nasza ostatnia propozycja to wisienka na 
torcie, prawdziwa gęsia uczta, na którą za-
prasza właściciel restauracji Narodowi Mól 

 Szafarnia 10

 Filharmonia
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Marek Hewelt. A w 3-daniowym menu: pasz-
tet z gęsich wątróbek z lekko pikantną konfi-
turą na bazie jabłek i cebuli, zupa z brukwi 
ugniecionej z marchwią, selerem i ziemnia-
kami, okraszona pietruszką i majerankiem 
oraz udo z gęsi faszerowanej jabłkiem i po-
rem w towarzystwie frytek z żółtej brukwi, 
karmelizowanej marchewki z tymiankiem 
oraz puree z kwaśnych jabłek.

• Na św. Marcina najlepsza gęsina, temu ha-
słu w restauracji Nordowi Mól hołdujemy od 
początku swojej działalności, czyli od 14 lat. 
Cyklicznie w listopadzie w restauracji odby-
wa się gęsia uczta, gdzie oprócz specjalnie na 
ten dzień przygotowanych potraw można za-
kupić wszelkie rarytasy z tego cennego mięsa 
– podsumowuje Marek Hewelt. 

Niestety nie będziemy mogli celebro-
wać uczty na miejscu, ale gwarantujemy 
porównywalne doznania smakowe w wer-
sji na wynos. 

Więcej inspiracji na  
www.pomorskie-prestige.eu  
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GOOSE FOR ST MARTIN’S DAY – 
WHERE TO ORDER A DELICIOUS 
DINNER?

Goose breeding begins in spring and ends in 
autumn. A saying goes that the best goose 
is for St Martin’s Day. And it is not without 
reason. Restaurants in Pomorskie celebrate 

olive oil and pot barley. Before it lands on your 
plate, the meat undergoes a long preparation 
process. It is brined and later confit cooked. 
Such a composition will surely satisfy even the 
most discerning foodies. 

WHOLE ROASTED  
ROSEMARY GOOSE 
Brovarnia in Hotel Gdańsk offers several 
goose dishes to go, such as dumplings with 
Kaszuby goose, a goose leg and liver. But the 
highlight is whole roasted rosemary goose. 
The dish has been awarded the Amber Lau-
rel of the Marshal of Pomorskie Province in 
the category ‘Best Pomorskie Regional Dish’. 
What makes it so special?

‘Already during organic farming on a lo-
cal farm in Pomorze, geese are fed with rose-
mary and herbs, which later give the meat 
such a unique taste. The dish is made to 
a traditional Gdańsk recipe. The meat also 
owes its tender taste to an eight-hour roast,’ 
says Manager Jakub Kuszewski.

GOOSE LEG WITH BEETROOT 
AND BARLEY
If you are after regional tastes with a mod-
ern twist, visit Szafarnia  10 Restaurant, 
where Chef Rafał Wicki proposes several 
excellent goose dishes. We recommend, 
among others, a goose leg, goose soup and 
goose dumplings. The chef particularly 
recommends the goose leg, which owes its 
exceptionally tender taste to several hours 
of marinating and confit cooking. You can 
have takeaway goose prepared in such a way 
and served with beetroot barley, sweet and 
sour fruit, delicate marjoram foam and 
dense demi-glace sauce in Szafarnia 10 Res-
taurant all November. 

GOOSE LEG STUFFED WITH 
APPLE AND LEEK SERVED 
WITH SOUR APPLES
Our last recommendation is the icing on 
the cake, a real goose feast proposed by the 
owner of Nordowi Mól Restaurant, Marek 
Hewelt. The three-dish menu contains 
goose liver pâté with slightly spicy apple & 
onion chutney, rutabaga soup with carrots, 
celery and potatoes, sprinkled with parsley 
and marjoram, and a goose leg stuffed with 
apple and leek served with yellow rutabaga 
chips, caramelised carrot with thyme and 
sour apple purée.

• ‘Since its opening, that is for 14 years, Nordowi 
Mól Restaurant has followed the saying that the 
best goose is for St Martin’s Day. Every Novem-
ber, the restaurant holds a goose feast, during 
which customers can not only order dishes pre-
pared specially for the occasion but also buy oth-
er goose delicacies,’ summarises Marek Hewelt. 

‘Unfortunately, this year, we cannot cel-
ebrate in the restaurant, but our takeaway 
dishes guarantee an equally excellent culi-
nary experience.’

For more inspiration, visit 
www.pomorskie-prestige.eu. 

this time, serving excellent goose dishes until 
late November. Given the restrictions related to 
coronavirus, the dishes may be ordered to go.

Where will you find the best goose dishes? 
A good starting point may be the Museum 
of Pomeranian Folk Culture in Swołowo, 
which holds one of the biggest regional 
events dedicated to goose every year. Un-
fortunately, due to the pandemic, the event 
has been called off this year. Still, this one-
of-a-kind place offers other attractions, in-
cluding numerous exhibitions.

The fact that the event in Swołowo has 
been called off does not mean that you have 
to leave emptyhanded. You will find excel-
lent goose in restaurants in Pomorskie. Have 
a look at our pick of restaurants which offer 
top quality goose dishes to go. 

GOOSE LEG WITH BOLETI  
IN RED WINE
Let us begin with Filharmonia Restaurant in 
Gdańsk, which proposes an aromatic goose 
leg with boleti and beetroot in red wine, served 
with beef and vegetable demi-glace, marjoram 
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 Szafarnia 10

 Brovarnia

 Nordowi Mól

GWA R A N T UJ E M Y 
P ORÓW N Y WA L N E  D OZ N A N I A 

S M A KOW E  W   W E R S J I  N A  W Y NO S. 



rzeźno reklamowano jako „idyllicznie 
położone” i „gwarantujące spokój” ką-
pielisko. Jego sercem był Dom Zdrojo-

wy i położona obok, oddana około 1899 roku, 
Hala Plażowa. W tym samym czasie zbudowa-
no molo (wkrótce przedłużone), Łazienki na 
plaży i skrzydło hotelowe Domu Zdrojowego. 
Kurhaus oferował 25 pokoi dla letników, w czę-
ści urządzono większe pokoje dla rodzin wypo-
sażone w kuchenki i balkony. Chlubą była duża 
sala koncertowa mieszcząca 400-500 osób.

DIETY I MIEJSKIE  
KĄPIELISKO
Na przełomie XIX i XX wieku na uwagę zasłu-
giwała bogata oferta różnych diet zdrowotnych 
(w tym wegetariańskiej), masaży i kąpieli lecz-
niczych. Był kort do tenisa ziemnego i miejsce 
do gry w krykieta. Regularnie występowały też 
zespoły muzyczne, głównie kapele wojskowe 
miejskiego garnizonu. 

W 1914 roku Brzeźno zostało włączone 
w granice Gdańska, a kąpielisko stało się miej-
skie. Na początku lat trzydziestych Dom Zdro-
jowy oferował 50 miejsc noclegowych. 

ZMIANY PO WOJNIE
Działania wojenne w 1945 roku Dom Zdrojowy 
przetrwał bez większych zniszczeń, w przeci-
wieństwie do pobliskiej Hali Plażowej czy molo. 
W pierwszych powojennych latach w dawnym 
Kurhausie odbyły się kursy szkoleniowe dla 
pielęgniarek, sporadycznie organizowano kon-
certy czy inne wydarzenia. Przez pewien czas 
(na pewno w latach 1948-1950) w Domu Zdro-
jowym działał Hotel Garnizonowy. 

Ostatecznie, w 1959 roku, w Domu Zdro-
jowym urządzono szereg mieszkań socjal-
nych. Funkcję taką pełnił do końca 2016 roku. 
W 1993 roku zespół dawnego Domu Zdrojowe-
go został wpisany do rejestru zabytków. 

W PRZYSZŁYM ROKU 
OTWARCIE
Dawny blask Domowi Zdrojowemu przywró-
ci Hevelianum, dzięki inwestycji finansowa-
nej z budżetu miasta Gdańska. Hevelianum 
to instytucja zarządzająca historyczną zabu-
dową Góry Gradowej, w której dzisiaj miesz-
czą się interaktywne wystawy popularyzują-
ce m.in. nauki ścisłe.

Miasto Gdańsk podpisało umowę na 
przebudowę i zmianę sposobu użytkowania 
Domu Zdrojowego w czerwcu 2019 roku. Bu-
dynek, który powstał pod koniec XIX wieku 
na potrzeby letników, po rewitalizacji stanie 
się nadmorską filią Hevelianum.

Zrewitalizowany Kurhaus otworzy się 
ponownie w 2021 roku jako przestrzeń edu-
kacji ekologicznej, wydarzeń kulturalnych 
i miejsce spotkań mieszkańców. Zabytek jest 
remontowany pod nadzorem Wojewódzkiego 

PIERWSZY ZAKŁAD KĄPIELOWY POWSTAŁ WE WSI BRZEŹNO LATEM 1803 ROKU. BYŁO TO 
PIERWSZE KĄPIELISKO NAD CAŁĄ ZATOKĄ GDAŃSKĄ. W CIĄGU KOLEJNYCH LAT INFRASTRUKTURA 
KILKUKROTNIE BYŁA NISZCZONA, ALE ZAWSZE POWSTAWAŁA NA JEJ MIEJSCU NOWA.

TEKST Zuzanna Gajewska
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DOM ZDROJOWY W BRZEŹNIE 

ODZYSKA DAW NY BLASK

Konserwatora Zabytków, z poszanowaniem dla 
jego dziewiętnastowiecznej architektury i cie-
kawej historii. 

BĘDĄ MIEJSCA NOCLEGOWE 
I RESTAURACJA
Oprócz przestrzeni warsztatowych i miejsc 
noclegowych, na terenie nowego Domu Zdro-
jowego powstanie restauracja z sezonowym 
menu, z ofertą dla wegetarian, wegan oraz osób 
na diecie bezglutenowej. To nawiązanie do 
menu niegdysiejszych kuracjuszy, ale też nowa 
strategia –budowania oferty dla dzieci i do-
rosłych, której głównym celem będzie popula-
ryzacja wiedzy i odpowiedzialności społecz-
nej w dziedzinie ochrony środowiska. 
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THE SPA HOUSE IN BRZEŹNO TO BE 
RESTORED TO ITS FORMER GLORY

The first bathing centre was set up in the 
village of Brzeźno in the summer of 1803. It 
was the first bathing place by the Gdańsk Bay. 
Over the following years, the infrastructure was 
destroyed several times, but a new one was 
built in its place.

Brzeźno was promoted as ‘an idyllic location’ 
and ‘a peaceful’ bathing place. Its heart was 
at the Spa House and the Beach Hall situated 
next to it, opened in about 1899. At the same 
time, several facilities were built in the vicinity, 
such as the pier (which was later expanded), 
the Baths on the beach and a hotel wing of the 
Spa House. Kurhaus offered 25 rooms for vis-
itors, including large rooms for families fitted 
with cookers and balconies. Its showcase was 
a large concert hall that could house up to 400–
500 people.

DIETS AND CITY  
BATHING PLACE
At the turn of the 20th century, the site offered 
a wide selection of various diets (including 
vegetarian), massages and therapeutic baths. 
There was a tennis court and a cricket playing 
area there. It hosted regular music concerts, 
mostly of army bands of the local garrison.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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In 1914, Brzeźno was incorporated into 
Gdańsk and became a city bathing place. In 
the early 30s, the Spa House offered 50 beds. 

CHANGES AFTER THE WAR
The Spa House survived the military opera-
tions of 1945 practically undamaged, as op-
posed to the Beach Hall or the pier. In the 
first years after the war, the former Kurhaus 
hosted training courses for nurses, sporadic 
concerts or other events. For several years 
(certainly in 1948–1950), the Spa House 
housed the Garrison Hotel. 

Finally, in 1959, the Spa House was con-
verted into social housing. It performed this 
function until the end of 2016. In 1993, the 
former Spa House was entered into the regis-
ter of monuments. 

TO BE OPENED NEXT YEAR
The Spa House will be restored to its former 
glory by Hevelianum, as part of an invest-
ment funded by the City of Gdańsk. Heve-
lianum is an institution managing historical 
buildings of Góra Gradowa, which current-
ly house interactive exhibitions promoting, 
among others, science.

The City of Gdańsk has concluded an 
agreement for the reconstruction and change 
of use of the Spa House in June 2019. After the 
renovation, the building, constructed at the 
end of the 19th century for summer tourists, 
will become a seaside branch of Hevelianum.

The renovated Kurhaus will be opened again 
in 2021 as a space of environmental education 
and cultural events and a meeting spot. The res-
toration works are supervised by the Provincial 
Art Restorer, with full respect for the building’s 
19thcentury architecture and intriguing history. 

HOTEL AND RESTAURANT
Apart from the workshop space and beds, the 
new Spa House will house a restaurant with 
a seasonal menu, with vegetarian, vegan and 
gluten-free options. It is a reference to the 
menu of the visitors in the past but also a new 
strategy of building an offer for children and 
grown-ups aimed at promoting knowledge and 
social responsibility in the field of environmen-
tal protection.  

 

 Wizualizacja Domu Zdrojowego po rewitalizacji , Fot . Hevelianum

 Kurhaus w Brzeźnie na początku XX. Wieku. Fotografia ze zbiorów Hevelianum,Fot. arch. Hevelianum



aprzeciw potrzebom wychodzi inter-
net i jego niekończące się możliwości: 
na odbiorców stęsknionych kultury 

w Gdańsku czekają m.in. wirtualne wyciecz-
ki po muzeum, podcasty, filmy edukacyjne 
i transmisje spotkań z twórcami. Każdy znaj-
dzie coś dla siebie!

ZBIORY MUZEUM GDAŃSKA  
ZAWSZE DOSTĘPNE
Niezależenie od tego, czy planujesz wizy-
tę w Muzeum Gdańska, czy też właśnie zwie-

SKUTKI PANDEMII KORONAWIRUSA DOTKNĘŁY KAŻDEJ Z DZIEDZIN 
NASZEGO ŻYCIA. OGRANICZENIA DOTYCZĄ TAKŻE SFERY KULTURY 
– SMUCĄ POZAMYKANE MUZEA I ODWOŁANE IMPREZY. GDAŃSKIE 
INSTYTUCJE WZIĘŁY JEDNAK SPRAWY W SWOJE RĘCE I PRZEŚCIGAJĄ 
SIĘ W POMYSŁACH NA DOTARCIE DO ODBIORCÓW INNYMI ŚCIEŻKAMI.

TEKST Zuzanna Gajewska  ZDJĘCIA Muzeum Gdańska
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GDAŃSKA KULTURA 

DOSTĘPNA ONLINE

 Muzeum Bursztynu jest jednym z dziewięciu obiektów, które Muzeum Gdańska udostępnia do 
obejrzenia on-line. Przez całą dobę, bez biletu ! Fot . Muzeum Gdańska

dziłeś jeden z jego oddziałów, pod adresem 
www.wirtualne.muzeumgdansk.pl możesz 
zobaczyć wnętrza takich miejsc, jak Dwór 
Artusa, Muzeum Bursztynu czy Ratusza 
Głównego Miasta. Dzięki projektowi Mu-
zeum Gdańska można dowolnie (i bez bile-
tu!) zwiedzać sale i pomieszczenia do tej pory 
zamknięte dla ruchu turystycznego, np. kabi-
nę w Wartowni nr 1 na Westerplatte, piwnice 
w Muzeum Poczty Polskiej oraz prochownie 
Twierdzy Wisłoujście. Komplet wycieczek skła-
da się z 70 panoram 360⁰ oraz kilkuset opisów 

domowego teatru. Na kanale Youtube i Facebo-
oku są m.in. odcinki serialu „Papety: z ostatniej 
chwili” i piosenki ze spektakli. Na stronie in-
ternetowego Teatru Telewizji dla Szkół można 
obejrzeć takie spektakle jak „Bajki robotów”, 
„Zostań przyjacielem” i „Krzyżacy”. 

POSŁUCHAJ O SZTUCE 
WSPÓŁCZESNEJ W ŁAŹNI
W  ramach działań online jakie prowadzi 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, moż-
na posłuchać podcastów poświęconych 
sztuce współczesnej ARTCAST. Emitowa-
ne są w ostatnią sobotę miesiąca na ante-
nie internetowej stacji Radio Kapitał, a po 
emisji można je odsłuchać także na kanale 
Spotify instytucji. Nie brakuje też oferty dla 
najmłodszych: Łaźnia wypuściła dwa audio-
booki e-opowieści Łaźniaka, w których edu-
kacyjny bohater instytucji Łaźniak wprowa-
dza najmłodszych adeptów kultury w tajniki 
działania instytucji i sztukę współczesną. 
Audiobooki można odsłuchać i pobrać ze 
strony www.laznia.pl. 
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GDAŃSK CULTURE GOES ONLINE

The COVID-19 pandemic has affected every 
area of life. Culture has not been spared – 
closed museums and cancelled events are 
a pitiful sight. However, Gdańsk institutions 
decided to take matters into their own hands 
and came up with plenty of ideas for reaching 
audiences via different channels.

That is where the Internet comes into play 
with its endless opportunities, offering, 
among others, virtual museum tours, pod-
casts, educational films and broadcasts of 
meetings with artists for all those who yearn 
for contact with culture. Everyone will find 
something to their liking!

THE MUSEUM OF GDAŃSK 
OPEN ROUND THE CLOCK
Whether you want to visit the Museum of 
Gdańsk or you have just visited one of its 
branches, you will find more such places as 
Artus Court, the Museum of Amber or the 
Main Town Hall at www.wirtualne.muze-
umgdansk.pl. The project launched by the 
Museum of Gdańsk allows visitors to browse 
and explore (without a ticket!) the rooms 
which have been closed for tourists, for ex-
ample, the cabin at the Guardhouse No. 1 
on Westerplatte, the Polish Post Office Mu-
seum and the powder magazine at Wisłoujś-
cie Fortress. The set of tours comprises 70 
panoramas 360o and several hundred de-
scriptions of exhibits available in text, audio 
or sign language. It is also accompanied by 
archive and contemporary photos of build-
ings and exhibits.

GAK REVEALS THE  
SECRETS OF ART
The House of Art of the Gdańsk Archipelago 
of Culture (GAK) is making a series of short 
educational videos about basic concepts of 
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art. In each episode of The Ladder of Art 
[Drabina Sztuki], the host of the show, Piotr 
Szymon Mańczak, tries to explain in an ac-
cessible way terms such as colour, composi-
tion, contrast and other secrets of art. The 
Ladder of Art introduces viewers to the spe-
cialised language of artists, curators, art gal-
leries and other people working in the field. 
The episodes are released every two weeks 
on Youtube channel GAK Dom Sztuki.

MINIATURA ONLINE 
FOR CHILDREN
The Miniatura Theatre shares various mate-
rials on its website and social media pages 
as part of the project Miniatura Online for 
Children. The Fun Zone on the website con-
tains riddles, a board game and colouring 
games as well as instructions on how to make 
a puppet or a dummy for home theatre. On its 
Youtube channel and Facebook, children can 
find episodes of the series Puppets: Break-
ing News and songs from performances. On 
the website of the online Television Theatre 
for Schools, children can watch such perfor-
mances as Fables for Robots, Be My Friend 
and The Knights of the Teutonic Order. 

EXPLORE CONTEMPORARY 
ART AT ŁAŹNIA
As part of its online activities, the Łaźnia 
Contemporary Art Centre has shared pod-
casts dedicated to contemporary art – ART-
CAST. They are broadcast on last Saturday 
of the month on online Radio Kapitał, and 
after the broadcast, they are also available 
at the Spotify channel of the institution. The 
centre has also prepared something for little 
art lovers. It has released two audiobooks 
E-stories of Łaźniak, in which an education-
al hero of the institution, Łaźniak, introduc-
es little adepts of culture into the secrets of 
the institution and contemporary art. The 
audiobooks are available at www.laznia.pl. 

 

eksponatów dostępnych w formie tekstowej, 
nagrań audio bądź tłumaczeń na język migo-
wy. Całość uzupełniają archiwalne i współcze-
sne zdjęcia budynków i eksponatów.

GAK ZDRADZA TAJNIKI 
SZTUKI
Dom Sztuki Gdańskiego Archipelagu Kultury 
realizuje z kolei dla swoich widzów cykl krót-
kich filmów edukacyjnych poświęconych 
podstawowym pojęciom plastycznym. W każ-
dym odcinku „Drabiny sztuki”, prowadzący 
program Piotr Szymon Mańczak stara się 
w przystępny sposób pokazać czym jest kolor, 
kompozycja, kontrast i inne tajniki sztuk pla-
stycznych. „Drabina sztuki” przybliża sferę 
specjalistycznego języka artystów, kuratorów, 
galerii i innych osób działających w polu sztuki. 
Odcinki ukazują się co dwa tygodnie na kanale 
Youtube GAK Dom Sztuki.

MINIATURA DZIECIOM W SIECI
Teatr Miniatura udostępnia zróżnicowane ma-
teriały na swojej stronie internetowej i w me-
diach społecznościowych pod hasłem „Mi-
niatura dzieciom w sieci”. Na stronie w Strefie 
Zabaw można znaleźć zagadki, grę planszową 
oraz związane ze spektaklami kolorowanki 
oraz instrukcje, jak zrobić pacynkę czy kukłę do 

 Wnętrze Dworu Artusa należy do najchętniej oglądanych w sieci obiektów Muzeum Gdańska, Fot . Muzeum Gdańska 

 Dom Uphagena także można obejrzeć online przez całą dobę, bez wychodzenia z domu.
Fot . Muzeum Gdańska
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nie tak, że pisanie odeszło do lamusa. Piszemy 
codziennie, ogromne ilości tekstu. Każdego 
dnia na całym świecie wysyła się łącznie trzy-

sta miliardów maili. Co minutę napisanych zostaje szesna-
ście milionów SMSów. Co sekundę w polu wyszukiwarki 
Google’a wpisuje się sto tysięcy haseł. Piszemy tweety, 
posty na Facebooku, wiadomości na tinderowym chacie. 
Zamiast długopisem i kartką posługujemy się klawiatu-
rą - stąd pewnie milenijne pokolenie nieco pogardliwie 
określa się „pokoleniem kciuka”.  Ale czy możemy inaczej? 
Jakie byłyby konsekwencje, gdybyśmy od dziś zamiast 
maili wysyłali do szefa listy polecone, a do mamy, zamiast 
porannych SMS’ów – depesze? W najlepszym wypadku 
– utrata pracy, w najgorszym – obrażona mama. Żyjemy 
w post-kaligraficznej rzeczywistości, w której podstawowe 
nośniki informacji są cyfrowe. I chociaż okazji do ręcznego 
kaligrafowania jest coraz mniej, to jedna pisarska tradycja 
przetrwała próbę czasu - pisanie pamiętnika.

JAK UGRYŹĆ DZIENNIK
Jocko Willink, dowódca jednostki sił specjalnych SEAL 
i mistrz samodyscypliny, radzi, aby pierwszą rzeczą jaką 
zrobicie po przebudzeniu, było pościelenie łóżka. Wtedy 
nawet jeśli przez resztę dnia nic nie pójdzie zgodnie z pla-
nem, to na waszym koncie i tak będzie przynajmniej jed-

To

OLA 
GARLEJ
 
redaktorka For Her, psycholożka, która nigdy 
nie pracowała w zawodzie i historyczka sztuki 
bez dyplomu. Gromadzi więcej książek, niż jest 
w stanie przeczytać. W każdym mieście, do 
którego trafi (czy to Nicea, czy Radom) szuka 
galerii sztuki, którą mogłaby odwiedzić. Kilka razy 
w miesiącu chodzi do studyjnego kina (czasami 
jest jedynym widzem, dla którego wyświetlany 
jest film). Gra na pianinie, recytuje z pamięci 
„Dziady” Mickiewicza i często śni świadomie. Ma 
syna Stasia, z którym lubi układać klocki LEGO.

na, zakończona sukcesem misja – idealnie pościelone łóż-
ko. W ten sposób nigdy nie wyjdziecie na całkowicie bez-
produktywnych leni. A jeśli porannymi rytuałami chcecie 
nie tylko podnieść swoją samoocenę, ale i pobudzić kre-
atywność, to spróbujcie podążyć wyznaczoną przez Julię 
Cameron „Drogą artysty”.

Nie chodzi o wpatrywanie się godzinami w stado pa-
sących się krów (jak robiła to Gertrude Stein), przesia-
dywanie nago w oknie (co było zwyczajem Benjamina 
Franklina) czy (jak Balzac) picie pięćdziesięciu fili-
żanek kawy dziennie. Żeby wyzwolić twórczą energię 
wystarczy, że zaopatrzycie się w gruby notes, w którym 
codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, będziecie zapi-
sywać (odręcznym pismem) trzy strony. Tylko na pozór 
wydaje się to karkołomnym, angażującym na pół dnia 
zajęciem. W rzeczywistości przygotowanie takiej ilości 
tekstu zajmie Wam nie więcej niż pół godziny. Nie cho-
dzi o uprawianie górnolotnej poetyki, ale notowanie luź-
nych myśli ze strumienia świadomości. Piszcie o czym-
kolwiek – najlepiej o wszystkim, co akurat przyjdzie 
Wam do głowy. O pejzażu za oknem, planach na nadcho-
dzący dzień czy intrygującym zacieku na ścianie. Jaki 
w tym sens? Przelanie na papier „wszystkiego, co kłębi 
się w waszej podświadomości i zamula dzień” uwolni was 
od spod jarzma negatywnych myśli. Odciąży umysł i od-
blokuje pokłady kreatywności. 

Nie chodzi o to, żeby po kilku miesiącach prowadze-
nia dziennika z marszu napisać pięcioaktową sztukę 
teatralną albo naszkicować z pamięci panoramę ską-
panego w zachodzącym słońcu Rzymu (chociaż nic nie 
wyklucza takiej możliwości). Możecie być jednak pewni, 
że prędzej czy później codzienne przerzucanie myśli 
z przemęczonej głowy na papier (który przyjmie wszyst-
ko) zaowocuje mentalnym luzem. Swobodą, która po-
zwoli dostrzec i cieszyć się błahostkami. A stąd już tylko 
krok do prawdziwie twórczego działania.

SPISUJ NA GORĄCO, 
CZYTAJ NA ZIMNO
Trzymaj się zasady, że twoje dzienniki są przeznaczone 
wyłącznie do twojego wglądu. To jedyny sposób, żeby 
nie wpaść w sidła autocenzury. Bądź swoim jedynym, 
ale wiernym czytelnikiem. Nikomu nie pokazuj zapi-
sków, sam jednak regularnie do nich wracaj. Lektura na 
zimno, po tygodniu czy nawet miesiącu, pozwoli ci spoj-
rzeć na wiele spraw z innej, szerszej perspektywy. Być 
może dowiesz się o sobie czegoś, z czego do tej pory nie 
zdawałeś sobie sprawy. 
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Im swobodniej będziesz pisał, tym lepiej. 
Dlatego tak ważne jest uśpienie osobistego 
krytyka – upierdliwego wewnętrznego gło-
su, który nieustannie cię zawstydza, oce-
nia, peszy. Oprócz zasady ekskluzywności 
notatek, pomocny będzie w tym sam spo-
sób prowadzenia dziennika. Decydując się 
na tradycyjną formę (zeszyt plus długopis), 
będziesz mniej skłonny do kompulsy w-
nego doszlifowywania tekstu. Jeśli jakiś 
fragment nie przypadnie ci do gustu, to co 
prawda będziesz mógł go skreślić, ale już za-
wsze zostanie on na papierze. W przypadku 
elektronicznych pamiętników, wystarczy, 
że naciśniesz „Backspace”, a cały tekst nie-
odwracalnie zniknie. 

WYTNIJ-WKLEJ. 
Pewien mój znajomy kryzys twórczy, towa-
rzyszący pisaniu pracy dyplomowej, próbo-
wał przełamywać osobliwym rytuałem. Do 
pisania zasiadał w galowym stroju – garnitu-
rze, białej koszuli i wyjściowych pantoflach. 
Był zdania, że jeśli zadba o odpowiednie wa-
runki, to natchnienie pojawi się samo. Nie 
on jedyny wpadł na taki pomysł. O obrząd-
kach, które miały pomóc w wyzwoleniu li-
terackiej weny, krążą legendy. Franz Kafka 
tworzył dopiero po zmroku – zaczynał o pół-

nocy i kończył o siódmej rano. Alexander 
Dumas powieści pisał wyłącznie niebieskim 
tuszem, wiersze zawsze żółtym, a artykuły 
– różowym. Friedrich Schiller mógł przy-
stąpić do pracy wówczas, gdy szuflada jego 
biurka pełna była gnijących jabłek. 

Pisanie pamiętnika tym różni się od 
pisania powieści, że nie towarzyszy mu 
presja – ani czytelników, ani wydawcy. 
I co najważniejsze - samego autora. Oprócz 
dwóch wyżej wymienionych, prowadzenie 
dziennika nie jest obwarowane żadnymi 
warunkami. Do codziennych notatek nie 
musisz zasiadać we fraku, przy dębowym 
stole, równo ze wschodem słońca. Nie zna-
czy to jednak, że nie możesz określonymi 
narzędziami dodatkowo się zmotywować 
i uprzyjemnić sobie pracy. Jeśli nie do koń-
ca przekuje cię pisanie dla samego pisania, 
to spróbuj nieco podrasować swoje notatki. 
Poeksperymentuj z formą - sięgnij po różne 
techniki. Rysuj, szkicuj, maluj. Wklejaj zdję-
cia, zasuszone kwiatki, bilety z koncertów. 
Wypróbuj kolaże, baw się typografią, zasza-
lej z kolorowymi długopisami. 

Materiałów do tworzenia kreatywnego 
pamiętnika szukaj nie tylko w sklepie papier-
niczym. Poszperaj w antykwariacie – rozglą-
daj się za oldschoolowymi atlasami geogra-

ficznymi i botanicznymi retro albumami, 
z  których możesz mógł przerysowywać 
obrazki lub wycinać fotografie. W pasman-
terii zaopatrzysz się w atłasowe wstążeczki, 
guziczki i samoprzylepne cyrkonie, w skle-
pie zabawkami – w kolorowe stempelki, bro-
katowe mazaki i naklejki w najróżniejszych 
kształtach. Odwiedzaj targi staroci i garażo-
we wyprzedaże – znajdziesz tu klasery pełne 
uroczych znaczków, vintage’owe pocztówki 
i stare czasopisma. 

KRÓLEWSKA LAURKA
Maria Skłodowska-Curie prowadziła żałobny 
dziennik - codzienne pisanie pomagało jej 
uporać się z traumą po śmierci męża. Pisemne 
podsumowywanie dnia Marek Aureliusz 
traktował jak rodzaj medytacji, umysłowe-
go ćwiczenia. Pewnie nie przyszło mu do 
głowy, że jego prywatne notatki dwa tysiące 
lat później będą nadal czytane. Stanisław 
August Poniatowski miał świadomość, że jego 
notatki prędzej czy później staną się publiczną 
lekturą – jego na pozór prywatne pisanie było 
w rzeczywistości przemyślanym środkiem 
autokreacji. 

Niezależnie od tego, jaki cel będzie przy-
świecał tobie, daj się ponieść pisarskiej wenie. 
I zacznij pisać pamiętnik.   
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       ZANIECZYSZCZONA        

DŹWIĘKIEM Do kina chodzę raz na rok. Siadam 
wygodnie w fotelu, gasną świa-
tła, w moim sercu tli się jeszcze 

nadzieja, że miejsca obok mnie pozostaną 
wolne. W ostatniej chwili tuż przed sean-
sem moje życie po raz kolejny zamienia 

Z A N I E C Z Y S Z C Z O N A  D Ź W I Ę K I E M

M I Z OF O N I A  I N AC Z E J 
S S S S  (S E L E C T I V E  S OU N D 
S E N S I T I V I T Y  S Y N DROM) 
Z O S TA ŁY  P O  R A Z 
PI E RWS Z Y  OPI SA N E  PR Z E Z 
AU DIOL O G ÓW  W   20 01  ROK U. 
D O  DZ I S I A J  N I EW I E L E 
J E S Z C Z E  W I A D OMO. 

chot losu. Janina, zawodowa towarzyszka 
w doli i niedoli wykazywała się dojrzałością 
i zrozumieniem. Robiła świetne obiady. Ze 
starannością i zegarmistrzowską precyzją 
przewidywała moment kiedy będzie musiała 
wyprodukować falę dźwięków sprawiają-
cych mi ból. Ostrzegała mnie na tyle wcze-
śnie, że dawałam radę spokojnie opuścić 
pomieszczenie i wrócić kiedy było już bez-
piecznie. Janina ma długie paznokcie, które 
w momentach stresu nurkowały w jej kręco-
nych włosach drapiąc nerwowo skórę głowy. 
Do dzisiaj nie wie, że to drapanie sprawiało, 
że pragnęłam wyrwać jej albo włosy albo pa-
znokcie. Oto moja spowiedź. 

Siorbanie, mlaskanie, chrupanie, żucie 
gumy - to zaledwie wstęp dla mizoamato-
rów, którzy dopiero odkrywają paletę uciąż-
liwości. Najgorzej jest kiedy podczas posiłku 
towarzysząca mi postać bez względu na 
stopień pokrewieństwa postanawia zebrać 
jedzenie nabrane na łyżkę bądź widelec zę-
bami! Szkliwo uzębienia ściera się w okrut-
nym pojedynku z powierzchnią metalowego 
sztućca. Moja głowa pracuje wtedy w nie-
zbadany sposób plotąc mentalny warkocz 
wymyślnych tortur, który zaciskam w wy-
obraźni na szyi twórcy najstraszniejszego 
dźwięku wszechświata. 

Mizofonia inaczej SSSS (Selective 
Sound Sensitivity Syndrom) zostały po raz 
pierwszy opisane przez audiologów w 2001 
roku. Do dzisiaj niewiele jeszcze wiadomo. 
Pierwsze badania odbyły się dopiero w 2013 
roku. Zjawisko nie zostało jeszcze oficjalnie 
ujęte w żadnej istniejącej klasyfikacji zabu-
rzeń. Około trzy procent społeczeństwa na 
całym świecie zmaga się z tą dolegliwością.  

się w  piekło. Obok mnie siada człowiek 
z prowiantem. Człowiek, który postanawia 
przyjąć swój dzienny limit kalorii właśnie tu 
i teraz. Prowiant wniesiony do kina przez czło-
wieka generuje trudne do zniesienia efekty 
dźwiękowe. A ja? Po raz kolejny pluję sobie 
w brodę i poprzysięgam, że już nigdy więcej. 
Odczuwam nienawiść do dźwięków. Bardzo 
konkretnych. Mam je wszystkie szczegó-
łowo skatalogowane. Nie wycofałam się jesz-
cze z życia społecznego, mam przyjaciół, moja 
rodzina mnie lubi. Mam mizofonię. 

Kilkunastoletnia ja i  rodzinny obiad. 
Przełykanie, gryzienie twardych warzyw, 
przesadnie długie mieszanie herbaty ły-
żeczką odbijającą się energicznie od ścia-
nek szklanki. Czuję jak wzbiera we mnie 
fala agresji pomieszanej z paniką i chęcią 
natychmiastowej ucieczki. Nie uciekam. 
Robię za to awanturę. Chwilowe rozładowa-
nie negatywnej energii przechodzi w poczu-
cie rezygnacji i nienawiści do samej siebie. 
Moi rodzice do dzisiaj nie jedzą przy mnie 
jabłek. Kolega z pracy kiedy miewał na nie 
ochotę to wiedział, że musi pokroić je w nie-
wielką kostkę. Minimalizował w ten sposób 
efekty audio powstające przy zderzeniu 
zębów z powierzchnią owocu. Koleżanka 
z którą dzieliłam pokój w miejskiej insty-
tucji kultury przez siedem tysięcy sześćset 
osiemdziesiąt godzin, kulturalnie wyelimi-
nowała z jadłospisu przekąski w postaci mar-
chewek i kalarepy. 

Już sam fakt, że zatrudniłam się póź-
niej w studiu kulinarnym, prowadzącym 
warsztaty gotowania, po których grupy 
siadywały zjeść wspólną kolację z  przygo-
towanych w czasie lekcji dań, to istny chi-
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Psychiatrzy i terapeuci łamią sobie głowę 
nad sposobami na efektywne diagnozo-
wanie. Powoduje ją zaburzone działanie 
ośrodków słuchowych mózgu. Limbiczny 
układ nerwowy, który reguluje zachowania 
i stany emocjonalne w reakcji na określone 
dźwięki jest nadaktywny. Nie ma jeszcze 
dowodów na to, że mizofonia jest wrodzona 
czy też kształtuje się w wyniku określonych 
doświadczeń. Społecznie problem jest mar-
ginalizowany, a próby zwrócenia uwagi na to 
zjawisko w skali kraju czy świata są śladowe. 

Silne reakcje stresowe oraz stany lękowe 
spowodowane wywoływaczami w postaci 
trudnych do zniesienia dźwięków wymykają 
się zrozumieniu na poziomie logiki. Nie ma 
tu żadnej reguły, a do furii może doprowadzić 
zbyt głośnie stukanie w klawiaturę, tykanie 
zegara, oddech czy przelewanie napoju ga-
zowanego z puszki do szklanki. Na grupie 
Mizofonicy, powstałej za pośrednictwem me-
diów społecznościowych codziennie około 1,3 
tysiąca osób wspiera się, szuka poczucia soli-
darności dzieląc się swoimi historiami. Pośród 
zabawnych anegdot i wyścigów na coraz dziw-
niejsze źródła niepożądanych efektów dźwię-
kowych od czasu do czasu dzięki odwadze 
autorów pojawiają się trudne i bardzo osobiste 
wyznania. Studentka, wciąż mieszkająca z ro-
dzicami, nie może dojść z nimi do porozumie-

S I L N E  R E A KC J E 
S T R E S OW E  OR A Z 

S TA N Y  L Ę KOW E 
S P OWOD OWA N E 

W Y WO ŁY WAC Z A M I 
W   P O S TAC I 

T RU D N YC H  D O 
Z N I E S I E N I A 
DŹ W I Ę KÓW 

W Y M Y K A JĄ  S I Ę 
Z ROZ U M I E N I U  N A 

P OZ IOM I E  L O GI K I.

nia. Próby wytłumaczenia swojej przypadłości 
ścierają się z brakiem zrozumienia i okrut-
nymi żartami. Dostaje w twarz i słyszy, że ma 
wypierdalać z domu. O mizofonii prawie się 
nie mówi. Dlatego ludzie z najbliższego oto-
czenia mizofoników często reagują skrajnie, 
szydzą, bagatelizują, obwiniają za wymyślanie 
sztucznych problemów. Tymczasem mizofo-
nia może prowadzić do głębokiego poczucia 
winy, izolacji, zniszczenia więzi, ucieczki 

od życia w społeczeństwie, a w konsekwen-
cji nawet do myśli samobójczych. 

Agnieszka przyznaje się, że dostaje szału 
kiedy jej koleżanka z biura podjada pestki sło-
necznika. Paulina zdziwiona duma nad faktem, 
że jej nigdy nie zwróciłam uwagi, ale wiele razy 
była świadkiem jak krzyczę na moją najbliższą 
rodzinę. „Trzeba nauczyć Twoją mamę jeść pa-
łeczkami. Wtedy nie będzie słychać jak sztućce 
uderzają o naczynia.” - powiedziała dzisiaj zu-
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pełnie nieoczekiwanie kiedy jadłyśmy razem lunch. To 
moja mama odkryła, że moja przypadłość ma nazwę. To 
był początek. Odetchnęłam z ulgą, bo wiedziałam już, że nie 
zwariowałam. Jest nas więcej. Mizofonii nie da się wyleczyć 
ale istnieją skuteczne sposoby na zmniejszenie jej natężenia. 

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje, że dopuszczalny 
poziom hałasu w otoczeniu, w ciągu dnia to pięćdziesiąt 
decybeli. To dla porównania poziom głośności rozmowy 
między dwojgiem ludzi. Dźwięk powyżej osiemdziesięciu de-
cybeli może już powodować uszkodzenie słuchu. Ruchliwa 

ulica przeciętnej wielkości miasta generuje około dziewięć-
dziesięciu pięciu decybeli. A to tylko wierzchołek góry lodo-
wej w krainie miejskiego hałasu i nadwrażliwości. Dlatego 
następnym razem jak będziesz się dziwić, że mam skwa-
szoną minę, że nie uśmiecham się jak na miłą dziewczynę 
przystało, pomyśl, że mój mózg to nieustanne pole bitwy. 
Kiedy Ty jesz ze smakiem obiad to ja ciężko pracuję nad tym 
aby przenieść się daleko, do krainy gdzie nie dociera żaden 
dźwięk. A to wszystko dlatego, że jestem zmęczona i zanie-
czyszczona. Zanieczyszczona dźwiękiem.   
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TESTOWAĆ 
KOSMETYKI 
W DROGERII?

PRZEWODNIK DOTYCZĄCY MIEJSC, W KTÓRYCH WARTO ROBIĆ ZAKUPY KOSMETYCZNE JUŻ NA PEWNO 
CZYTALIŚCIE. TERAZ TRZEBA IŚĆ O KROK DALEJ I DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK KUPOWAĆ ODPOWIEDNIE DLA CIEBIE 
PRODUKTY DO MAKIJAŻU I PIELĘGNACJI – NIC NIE BOLI KOBIETY TAK, JAK NIETRAFIONY KOSMETYK!

JAK

rzewodnik dotyczący miejsc, w któ-
rych warto robić zakupy kosmetyczne 
już na pewno czytaliście. Teraz trzeba 

iść o krok dalej i dowiedzieć się jak kupować 
odpowiednie dla ciebie produkty do makijażu 
i pielęgnacji – nic nie boli kobiety tak, jak nie-
trafiony kosmetyk!

Jedną z  pierwszych i  podstawowych 
kwestii dotyczących zakupu kosmetyków 
w drogeriach są…testery. Szczególnie teraz, 
w czasach koronawirusa budzą kontrower-
sje, a kobiety boją się z nich korzystać. Moja 
rada? Niestety, ale staraj się nie używać te-
sterów kosmetycznych, jeśli nie musisz. To 
istotnie siedlisko bakterii, po których na 
twojej skórze może nawet powstać nieprzy-
jemna wysypka.

Co zrobić, kiedy chcesz sprawdzić kolor 
albo działanie produktu przed zakupem? 
Jeśli musisz wybrać kolor pomadki lub pod-
kładu, zawsze poproś o zdezynfekowanie 
– pracownik sklepu ma obowiązek posiadać 
odpowiedni preparat. Na rynku dostępne są 
specjalne produkty przeznaczone do dezyn-
fekcji kosmetyków, ale możesz również użyć 
99% alkoholu zwanego też IPA – alkohol izo-
propylowy (tak, ten sam, którego używają 
mechanicy samochodowi!). Warto nosić go 
przy sobie i po prostu dezynfekować testo-
wany kosmetyk (oczywiście uprzednio spytaj 
o to obsługi). Możesz używać go do pomadek, 
cieni, a także każdego innego produktu kolo-

P

J A K  T E S T O W A Ć  K O S M E T Y K I  W  D R O G E R I I ?

Ś W I AT Ł O  W   DRO GE R I I  LU B 
PE R F U M E R I I  T O  Ś W I AT Ł O  S Z T UC Z N E , 
Z A Z W YC Z A J  Z BY T  C I E PŁ E ,  KT ÓR E 
N I E  DA J E  OB I E KT Y W N E G O 
S P OJ R Z E N I A  N A  W Y B R A N Y  KOL OR .

rowego. Przydaje się też w domu, bo kiedy 
na ustach pojawi się opryszczka, warto przed 
i po każdym użyciu zdezynfekować produkt. 
Podobnie z kredkami do oczu, tuszami i cie-
niami do oczu – zapalenie spojówek lubi 
wracać! Jeśli chodzi o kolorystykę poma-
dek warto pamiętać, że szminka testowana 
na dłoni będzie wyglądała zupełnie inaczej 
niż na ustach. Kolor twojej czerwieni wargo-
wej jest wyjątkowy – każda kobieta ma inną 
barwę ust, a to wpływa na wygląd pomadki, 
która po nałożeniu na usta może okazać się 
jaśniej- sza lub ciemniejsza.

Trochę inaczej wygląda sprawa z podkła-
dami, czy korektorami. Przede wszystkim 
nigdy nie testuj podkładów na wierzchu 
dłoni, czy przegubie, nie ma to najmniejszego 
sensu. Skóra jest tam w zupełnie innym kolo-
rze niż na twarzy, jest cienka i prześwitująca. 
Najlepiej iść do sklepu bez makijażu i nało-
żyć odrobinę zdezynfekowanego produktu 

na styku żuchwy i szyi. Podkłady często są 
w aplikatorach, co sprzyja higienie. Wtedy 
należy odkazić tylko końcówkę dozownika 
i wydobyć podkład na skórę.

Światło w drogerii lub perfumerii to świa-
tło sztuczne, zazwyczaj zbyt ciepłe, które nie 
daje obiektywnego spojrzenia na wybrany 
kolor. Zanim zdecydujesz się na zakup pro-
duktu, wyjdź z centrum handlowego lub 
sklepu i zerknij na kolor w świetle dziennym.

Poziom pH skóry jest kwestią bardzo 
indywidualną i to on sprawia, że ten sam 
puder u  każdej kobiety może wyglądać 
inaczej. Podkład nałożony na twarz już 
po kilku minutach ciemnieje – czyli utle-
nia się, również pod wpływem pH twojej 
skóry. Podobnie jest z pudrami, różami, 
pomadkami… Testując produkt na skórze, 
pozwól mu pozostać na niej przynajmniej 
pół godziny, dopiero wtedy zobaczysz, jaki 
naprawdę ma kolor. Powodzenia!   
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esthetic Studio Szafarnia to miejsce, 
w  którym kosmetologia wkracza 
na kolejny etap, a zabiegi są wyko-

nywane w holistycznym ujęciu człowieka. 
To tutaj dobrostan ciała i umysłu łączą się 
w jedność, zapewniając nowoczesne uczu-

KOSMETYCZNA REWOLUCJA 
– GDZIE CIAŁO I UMYSŁ ŁĄCZĄ SIĘ W JEDNOŚĆ
TEKST Katarzyna Paczóska  ZDJĘCIA Mat. Prasowe 
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A cie komfortu. W Studio kierują się nurtem 
slow-aging i  smart-aging wykorzystując 
najnowszą, medyczną technologię hi-tech, 
łącząc fizjoterapię z  estetyką, tworząc 
FIZJOESTETYKĘ oraz zapobiegając i redu-
kując widoczne objawy starzenia.

Studio jest nowym miejscem na mapie 
Trójmiasta, znajduje się tuż przy Kanale na 
Stępce, przy ul Szafarnia 5/u9 w Gdańsku. 
Jeszcze przed wejściem do środka, można 
zauważyć duży logotyp, przedstawiający prze-
nikanie kropli wody w pojedynczą komórkę, 

   WIĘCEJ INFORMACJI 
można zasięgnąć pod numerem  
telefonu 511335535 lub poprzez strony:
www.instagram.com/aesthetic.szafarnia/
www.facebook.com/aesthetic.szafarnia
www.aestheticszafarnia.pl  

cze. Wywołuje selektywnie, czyli wybiórczo, 
ponad maksymalne skurcze mięśni do niein-
wazyjnego liftingu i modelowania pośladków, 
ramion i brzucha, a zastosowana w rejonie 
brzucha – jak żadne inne urządzenie – rzeźbi 
mięśnie i sylwetkę. W trakcie jednego zabiegu 
energia HIFEM wywołuje ok. 20 tysięcy supra-
maksymalnych skurczów.

BTL Innofacial lub Infuzja Tlenowa WellOxy 
to nieinwazyjne sztuki upiększania. Autorskie 
procedury oraz użycie poprzez wtłaczanie pod 
ciśnieniem w głębsze warstwy skóry składni-
ków aktywnych m.in na bazie opatentowanej 
magnetyzowanej wody, takich jak kwas hia-
luronowy, kolagen lub złoto koloidalne, czy 
w cenne witaminy młodości: A, C, E, PP, H. 
zapewniają oczyszczenie skóry i jej pełną rege-
nerację, dzięki czemu cera zyska młodzieńcze 
nawilżenie oraz wyrównany koloryt. 

Indywidualne podejście oraz stosowanie 
zabiegów, których skuteczność poparta jest 
badaniami klinicznymi (przykładowo po wy-
konaniu BTL Innofacial, poziom nawilżenia 
cery wzrasta średnio o 34%, a wydzielanie 
sebum neutralizuje się o ok. 22%, a wykorzy-
stanie tlen o stężeniu ok. 93% - pozyskiwany 
z otoczenia umożliwia przepływ maksymalny 
hiperbarycznego tlenu 5l/min przy zachowa-
niu parametru stężenia ok. 93%) sprawia, że 
Studio jest pewnym i bezpiecznym wyborem.  

To nowy etap dla kosmetologii, czas, 
w którym inwazyjne zabiegi kosmetyczne, 
których efekty są imponujące jedynie na 
początku znajdują swój kres, a ich miejsce 
przejmuje kosmetologia hi-tech. To miejsce, 
w którym zaznasz pełni komfortu, a piękno, 
które w sobie masz, zostanie.   

która symbolizuje zmiany nowej generacji, 
następujące po przekroczeniu progu.

W środku można zadbać zarówno o twarz, 
jak i  o  pielęgnację całego ciała. Oparte 
o  system Proionic® zabiegi przywracają 
równowagę już na poziomie komórkowym. 
Autorskie terapie INDIBA® Deep Care popra-
wiają mikrocyrkulację, zmniejszają obrzęki, 
redukują tkankę tłuszczową i  wiotkość 
skóry. Działanie biostymulacji wprowadza 
komórki w stan przyjazny wzrostowi po-
ziomu kolagenu, który pomaga uelastycznić 
ciało i jednocześnie zapewnić jego prawi-
dłowe nawodnienie. 

BTL Embody, to urządzenie medyczne 
wykorzystujące energię HIFEM (zognisko-
wana energia elektromagnetyczna o wysokiej 
intensywności) potrafi wywołać i utrzymać 
przez wiele sekund supramaksymalne skur-
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COSMETIC REVOLUTION  
– WHERE BODY AND MIND  
BECOME ONE

Aesthetic Studio Szafarnia is a place where 
cosmetology moves onto the next level and 
treatments are performed holistically. Here, 
the well-being of the body and mind be-
come one, bringing an immediate modern 
feeling of comfort. The Studio focuses on 
ageing and smart-ageing and uses cutting 
edge high medical technology, combining 
physical therapy and aesthetics as PHYSIO-
AESTHETICS and preventing and reducing 
visible signs of ageing.

It is a brand new place in Tricity, situated 
by Kanał na Stępce, on Szafarnia 5/u9 in 
Gdańsk. At the entrance, you will see a large 
logo depicting a drop of water penetrating 
a single cell, which symbolises new-genera-
tion changes that happen inside.

The studio offers facial and body treat-
ments. Proionic® System treatments 
restore the balance already at a cellular 
level. Original INDIBA® Deep Care treat-
ments improve microcirculation as well as 
reduce swelling, body fat and skin laxity. 
Biostimulation of collagen production by 
cells makes the skin more elastic and en-
sures proper body hydration. 

BTL Embody is a medical device using 
HIFEM energy (High Intensity Focused 
Electromagnetic Energy) that causes su-
pramaximum contractions and maintains 
them for several seconds. The device causes 
selective supra-maximum muscle contrac-
tions for non-invasive lifting and sculpting of 
buttocks, arms and stomach. When applied 
in the stomach area, it sculpts muscles and 

the body like no other device. During one 
treatment, the HIFEM energy causes about 
20 thousand supra-maximum contractions.

BTL Innofacial or WellOxy oxygen in-
fusion are non-invasive beauty treatments. 

Original procedures and bringing active 
substances based on patented magnetised 
water – such as hyaluronic acid, collagen or 
colloidal gold, or precious vitamins of the 
youth: A, C, E, PP, H – into deep skin layers 
ensure skin cleansing and its full regenera-
tion, which gives the effect of youthful hy-
dration and even skin tone.

What makes the Studio a safe and reli-
able choice is an individual approach and 
treatments whose effectiveness is supported 
by clinical studies (for example, after the 
BTL Innofacial treatment, skin hydration in-
creases by 34% on average, sebum secretion 
neutralises by about 22%, while the use of 
oxygen with a concentration of about 93% – 
sourced from the environment allows for the 
maximum circulation of hyperbaric oxygen 
of 5l/min while maintaining the concentra-
tion parameter of about 93%).

This is a brand new chapter for cosme-
tology – a time when invasive beauty treat-
ments, whose effects are impressive only at 
the beginning, are coming to an end, to be 
replaced by hi-tech cosmetology. It is a place 
where you can enjoy maximum comfort and 
maintain youthful beauty.   
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   FOR MORE DETAILS, 
call 511335535 or visit :
www.instagram.com/aesthetic.szafarnia/
www.facebook.com/aesthetic.szafarnia
www.aestheticszafarnia.pl 

https://booksy.com/pl-pl/76263_aesthetic-studio-szafarnia_medycyna-estetyczna_20383_gdansk


 

ybierając się w podróże do różnych zakątków 
świata, oprócz kultury, często pragniemy odkryć 
również nieznane nam smaki. W dobie pandemii 

wycieczki te są utrudnione, jednak nie niemożliwe.
Z odpowiedzią na nasze potrzeby przychodzi bowiem 

Vita Diet Catering Dietetyczny! Wykwalifikowani kucha-
rze przygotują posiłki, które sprawią, że zaznasz słonecznej 

ODKRYJ 
SMAKOWE 
ZAKĄTKI 
ŚWIATA 
Z VITA DIET!
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W

jest również dieta bezglutenowa oraz wegeta-
riańska. Jeśli natomiast nie przepadasz za 
konkretnymi produktami, zawsze możesz wy-
brać dietę indywidualną, w pełni dopasowu-
jąc ją do własnych preferencji. Doświadczenie 
kucharzy i dietetyków Vita Diet pozwala na od-
powiedne dobranie diety do stanu Twojego or-
ganizmu. Jest to także jedyna firma na mapie 
Polski, która proponuje dietę onkologiczną, 
moderowaną pod indywidualne przypadki 
choroby. W „menu" Vita Diet znajdziemy 
także diety rekomendowane przy chorobach 
tarczycy, cholesterolu czy cukrzycy. 

Różnorodne posiłki zapewnią naszemu 
organizmowi niezbędną dawkę witamin i mi-
nerałów. Dieta w tym przypadku nie oznacza 
pożegnania się na dobre ze słodkościami, ale 
zastępowaniem ich zdrowymi smakołykami. 
Posiłki są zbilansowane w taki sposób, aby 
czerpać z nich jak najwięcej przyjemności, 
nie czując potrzeby sięgania po niezdrowe 
przekąski. Co najważniejsze, dieta w tym 
przypadku to świeże spojrzenie na odżywia-
nie i nowy etap w życiu. Staje się ona więc 
znajomością, która pozostanie na długo. 
Celem przyświecającym Vita Centrum jest 
bowiem przede wszystkim wypracowanie do-
brych nawyków żywieniowych, które zostaną 
z nami na dłużej, niosąc zdrowie, nową ener-
gię i płynącą z niej radość. 

Aby przyVITAć się z nowym przyjacie-
lem, wystarczy umówić się na konsultację, 
bądź wybrać dogodną dietę poprzez stronę 
www.vitacentrum.eu. W przypadku drugiej 
opcji, dostawca może zapukać z niespodzianką 
do Twoich drzwi już kolejnego dnia!   

w zależności od konkretnego stanu zdrowot-
nego. Konsultacja z ekspertem pomoże Ci po-
znać potrzeby Twojego organizmu, by wybrać 
optymalną dla Ciebie dietę, współgrającą jed-
nocześnie z Twoimi oczekiwaniami. W ofercie 

K O S M E T Y C Z N A  R E W O L U C J A
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KO N S U LTAC JA  Z   E K S PE RT E M 
P OMOŻ E  C I  P OZ N AĆ  P O T R Z E BY 
T WOJ E G O  ORG A N I Z M U,  BY  W Y B R AĆ 
OP T Y M A L N Ą  DL A  C I E B I E  DI E T Ę...

Toskanii, zawitasz w wykwintnym, acz lekko 
nonszalanckim, Paryżu oraz zasmakujesz oliw-
kowego, greckiego Edenu. Dzięki starannie 
wyselekcjonowanym produktom z lokalnych 
źródeł, dania Vita Diet są zawsze świeże, przez 
co zdrowe odżywianie nigdy nie smakowało 
tak dobrze! Każdy posiłek dopracowywany 
jest w najdrobniejszym szczególe, co sprawia, 
że firma staje się manufakturą, a nie fabryką 
posiłków. Jedną z osób, która przekonała się 
o niezwykłym charakterze dań jest, słynąca 
z wyrafinowanych smaków, Joanna Kurowska. 

W Vita Diet zasięgniesz również profesjo-
nalnej porady na temat sposobów żywienia, 

  Fot: Jakub Beyer-Knitter

TEKST Jakub Wejkszner

  Fot: Jakub Beyer-Knitter   Fot: Paulina Pawłowska

  Fot: Paulina Pawłowska   Fot: Paulina Pawłowska

   VITA CENTRUM PERFECT DIET
kontakt@vitacentrum.eu  |  www.vitacentrum.eu
tel.500490046
84-240 Reda, ul. Obwodowa 29B/U2
www.facebook.com/VitaDietCatering
www.instagram.com/vitacentrum/

https://vitacentrum.eu/?fbclid=IwAR1VJA43CAlsmozgq9oDGJHZ_kFei-cRNaYcz-0oq_41iCwJsU15zJ_U2y4
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Uwielbia pracować z ludźmi i dla ludzi 
– pomaga spotkać swoją „drugą połówkę” 
jako dyrektor zarządzająca polskiego biura 
ekskluzywnej, międzynarodowej agencji 
kojarzenia par Berkeley International. Doktor 
habilitowana sztuk muzycznych, wykładowca 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie, gdzie oprócz gry na flecie 
uczy młodzież podejścia i rozumienia sztuki, 
wrażliwości i dobrego smaku. Koncertowała 
w ponad 40 krajach na świecie i do dziś pozostaje 
czynnym muzykiem, a sama pogłębia swoją 
wiedzę  na Uniwersytecie Harvarda.

oniec wakacji. Koniec lata. Chociaż 
drzewa zaczynają mienić się kolora-
mi to jednak wzdychamy do słonecz-

nych, długich dni i beztroski wypoczynku. 
Hołubimy wspomnienia i często już teraz 
planujemy przyszłoroczne lenistwo wyry-
wające nas ze skrupulatnie trzymającej 
w ryzach codzienności. Ach te urlopy – re-
laks, luz, śmiech, świeże powietrze, słoń-
ce, czas na wszystko to, co kochamy. Jak 
zresztą nie mamy kogo kochać, to ta osoba 
zazwyczaj w magiczny sposób pojawia się 
na horyzoncie np. w wąskiej, krętej, białej 
uliczce jednej z greckich wysp, czy na jed-
nym z bieszczadzkich szczytów (no dobrze, 
tam zdecydowanie mniej tłocznie).

Nie jestem psychologiem i nie czuję 
się kompetentna, by głosić teorie na te-
mat letnich romansów, mogłabym jedynie 
opierać się na zasłyszanych historiach. 
Niemniej, ciekawym aspektem jest to, że 
często to okoliczności sprawiają, że nasza 
wrażliwość na pewne cechy u drugiej oso-
by się wyostrza, a opalenizna i rozluźniona 
odpoczynkiem mimika twarzy jakoś czyni 
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ludzi atrakcyjniejszymi w oczach poten-
cjalnych partnerów.

Od lat prowadzone są badania nad ce-
chami, które bierzemy pod uwagę przy 
doborze partnera. Jak się okazuje, te pro-
wadzone w latach 80-tych nie różnią się od 
tych najbardziej aktualnych. Niezależnie 
od stopnia rozwoju świadomości, panowie 
wciąż najbardziej pragną pań atrakcyjnych 
(szczęśliwie okazuje się to być niesamo-
wicie szeroką definicją), a panie ponad 
wszystko przedkładają stabilność, również 
tę finansową. Z własnego doświadczenia 
w pracy z klientami, zauważam, że jednak 
niezależnie od deklaracji dotyczących tego, 
jak ważnymi aspektami są charakter i oso-
bowość to zarówno panie, jak i panowie, 
mają bardzo mocno zdefiniowane swoje 
„typy” i niechętnie decydują się na spo-
tkania z osobami od nich odbiegającymi. 
Tymczasem okazuje się, że w zetknięciu 
z żywym człowiekiem preferencje często 
się zmieniają, co szczególnie daje się zauwa-
żyć w kwestii randkowania on-line, gdzie 
wyobrażenie osoby na podstawie zdjęcia 
często znacząco odbiega od rzeczywisto-
ści, w której obraz dopełniają inne aspekty. 

Istnieją równocześnie dowody na to, że 
ludzie bardziej pozytywnie oceniają swoich 
prawdziwych partnerów i są mniej skłonni 
do rozwodu, gdy ci posiadają więcej cech 
osobowości i charakteru ważnych dla dru-
giej strony. 

W emocjach chwili, gdy spotykamy ko-
goś nowego, łatwo zapomnieć o swoich ide-
ałach i przeżyć cudowną przygodę – jed-
nak na dłuższą metę mogą one znów stać 
się ważne. Szczególnie gdy myślimy o po-
ważnym i  szczęśliwym związku. Warto 
o tym pamiętać.   

ENGLISH

SUMMER LOVE AND AUTUMN  
RELATIONSHIPS

The end of the holidays. The end of the sum-
mer. Although the trees start to change 
colors, we still seek sunny, long and care-
free summer days. We hold memories and 
many times plan our next year laziness that 
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snatches us out from our strict reality. Oh, 
the vacations – relax, letup, laughter, fresh 
air, sun, time to do everything we love. And 
who not to love when people magically ap-
pear on our horizon, preferably in a narrow, 
winding, white street of some Greek island 
or one of the peaks of Bieszczady Mountains 
(well, it’s probably less crowded).

I’m not a  psychologist and I  don’t feel 
competent to put out some theories about 
summer romances, I can only base my judg-
ment on the stories I’ve heard. Nevertheless, 
it’s an interesting thing, that mostly the en-
vironment makes our sensitivity to some 
aspects of another person clearer and sun-
tan mixed with relaxed facial expressions 
make people more attractive in the eyes of 
potential partners.

For years, there have been studies on 
what makes people attractive to each oth-
er. As it turns out, those from the 80s are 
still not that far from the most recent. 
Independently of the stage of life, men 
tend to seek attractive ladies (thankfully, 
it’s rather wide definition) and women tend 
to value stability, also – the financial one. 
From my experience in working with cli-
ents, I also noticed that, despite the decla-
rations made by people on how important 
the character and personality are, men and 
women have defined “types” and rarely 
decide to go against them. As it turns out, 
upon meeting someone in real life, peo-
ples preferences tend to shift, especially 
in online dating times when the person on 
the photo may be quite different from the 
reality, where it is complemented by other 
features.

There is also proof, that people tend to 
judge other in positive light and are less 
likely to get a divorce, when the other half 
have more personality and character fea-
tures important for the other person.

In the moment, when we meet some-
one new, it’s easy to forget our ideal type 
and live through a wonderful adventure, 
but in the long run – they can be really im-
portant. Especially, when we want a seri-
ous and happy relationship. It’s good to 
remember that.   

LETNIE ROMANSE   
I JESIENNE ZWIĄZKI
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P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O CO Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .  
T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M OŻ E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P OZ W A L A O D M I E N I Ć 
N I E T Y L KO W YG L Ą D,  A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A .  P R O B L E M Y 

E S T E T Y K A P R O W A DZ Ą D O Z A I N T E R E S O W A N I A 
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R OZ W I Ą Z A N I E 
Z N A J D U J E L E K A R Z S T O M AT O L O G D A R I U S Z S R O KO W S K I .

Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

-
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie 
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom 

-
-

micznym. Nierzadko potrzeba zobrazowania trójwymiarowego, 
czyli wykonania tomografu. Propozycji leczenia może być kilka, 

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

Innym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach 
protez akrylowych mocowanych na zaczepach. 

-
wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapew-
ne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo. 

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

Utrudnieniem przed omawianym zabiegiem bywa mała ilość 
masy kostnej. Obecne metody pozwalają jednak na zwiększenie jej 

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E NTA L I M PL A NT AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

I M P L A N T Y
S T O M AT O L O G I A  E S T E T YC Z N A
S T O M AT O L O G I A  Z A C H O W A W C Z A

Z A B I E G I  P E R I O D O N T O L O G I C Z N E
C H I R U R G I A  S T O M AT O L O G I C Z N A

P R O T E T Y K A
P R O F I L A K T Y K A

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W



M O D A  /  F A S H I O N5 4 – 5 5 F I S H  A N D  C H I P S

F I S H
a n d  c h i p s



M O D A  /  F A S H I O N5 6 – 5 7

ART DIRECTION, ZDJĘCIA I POSTPRODUKCJA: Karolina Orzechowska 

MIEJSCE: Shipyard Studio / Gdańsk Stocznia 

MODELKA: Julia Okoń – TRANCE Model Management 

WIZAŻYSTKA (MAKIJAŻ I WŁOSY) : Oliwia Pawłowska 

STYLISTKA: Katarzyna Bukowska 

PROJEKTANCI: Różowe buty i body: Adrian Krupa 

Tiulowe suknie: Aleksandra Szcząchor 

Futro, marynarka, rękawiczki, top, spodnie, kapelusz: BOLA

F I S H  A N D  C H I P S
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  Strzyżenie damskie i męskie
  Koloryzacje / dekoloryzacje
  Rytuały pielęgnacyjne włosów

  Czesanie i stylizacje
  Diagnoza skóry głowy i włosów
  Koki i upięcia

 FORUM GDAŃSK |  poziom -1, Targ Sienny 7, 
Gdańsk   tel. 888 922 964 & 58 732 61 75

  GALERIA MOKOTÓW | ul. Wołoska 12, 
Warszawa  tel. 794 900 680 & 22 161 36 44

  CEDET | ul. Krucza 50, 

Warszawa  tel. 780 107 920 & 22 290 41 80

http://www.klgaleria.pl


STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ

REGULAR SECTION OF LODZ AIRPORT

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

fot. Marcin Bryjatakie dni, kiedy nie czujesz się najlepiej i szukasz 
pomocy w poprawieniu sobie samopoczucia. Ja 
zwróciłem się leniwie z tym problemem do Inter-

netu i wpisałem „rady na udany dzień” i trafiłem na artykuł 
Onetu z 2015 roku.

Od razu uprzedzam, żeby nie robić tego w domu, nie ro-
bić tego jak ja i generalnie nie polecam, ale:

1. Naładuj się pozytywną muzyką.
Jest to podobno jedna z pierwszych rzeczy, jaką należy robić 
rano. U mnie na pierwszym miejscu jest zdrowa „dwójeczka”, 
ale zaraz po chwyciłem za słuchawki i włączyłem muzykę.

Na końcu akapitu dopisali co prawda, żeby wybierać te 
pozytywne, ale ja tego nie doczytałem na początku i nie-
ostrożnie zasłuchałem się już w muzyce z „Listy Schindlera”. 

I raz, że zacząłem się zastanawiać, jak bardzo niedocenio-
na w tej produkcji jest rola polskich bohaterów, o których tyle 
się ostatnio mówi, a dwa, że przypomniałem sobie, jak Steven 
Spielberg wspominał kręcenie „Listy Schindlera” w Polsce:

„Ralph Fiennes, szedł ulicą mundurze SS, podeszła 
do niego Polka i powiedziała „jak bardzo kochała ten 
mundur i że chciałaby, ‘żeby oni wrócili i ochronili nas 
wszystkich znów'.”

PAWEŁ 
NOWAK

Urodzony w 1983. Pisze. Scenariusze, sztuki, 
copy i dialogi do gier. Wyższe wykształcenie, 
ale bez przekonania. Pełen nadziei pesymista. 
Chciałby umrzeć w chwale albo katastrofie 
lotniczej. Półżyje i tworzy w Warszawie.

Są
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2. Porozmawiaj ze sobą głośno.
Tutaj chodziło o to, żeby dla poprawienia sobie nastroju sta-
nąć przed lustrem i powiedzieć sobie kilka komplementów.

Widząc wszystkie swoje wady, zarówno te oczywiste, jak 
i te ukryte, bo znam siebie już kilka lat, chciałbym powie-
dzieć, że przynajmniej mam dobry wzrok i potrafię te wady 
dostrzec, ale to nieprawda, bo mam też wadę wzroku.

3. Znajdź chwilę na refleksje nad sobą.
Znalazłem. Stałem i gadałem do lustra.

Nie chcę się dzielić tym, do jakich refleksji mnie to 
doprowadziło.

4. Traktuj kąpiel, jak rytuał.
W artykule doradzano jakiś aromatyczny, najlepiej cytruso-
wy żel pod prysznic, którego nie miałem i jakieś aromatycz-
ne olejki, których nie umiem używać i bardzo rekomendo-
wano powrót do pierwszego punktu, czyli słuchania muzyki.

Tak, stałem pod prysznicem słuchając muzyki z „Li-
sty Schindlera”. 

Dziwne uczucie. 
Bardzo niepokojące.
Nie polecam.

5. Zjedz energetyczne śniadanie.
Dziękuję, po takiej kąpieli jakoś straciłem apetyt.

6. Jedz owoce przez cały dzień.
Czy kawa to owoc?

7. Zainwestuj w notatnik. 
Autor, bądź autorka artykułu zapewnił/a, że „to wszystko, 
czego potrzebujesz, żeby uwieczniać pomysły i inspiracje, 
które wpadają do głowy w trakcie dnia.”

Założyłem i faktycznie zacząłem zapisywać tam swoje 
pomysły i cele, co miało mnie zmotywować do ich później-
szej realizacji.

Pozbyłem się go jednak równie szybko, bo zaczął za bar-
dzo przypominać zeszyty Johna Doe z filmu „Siedem”. A ja, 
nauczony jego doświadczeniem, nie zamierzam zostawiać 
po sobie żadnych śladów.

8. Nie siedź bezczynnie!
Też byście się nie ruszali zbyt żwawo, gdybyście przeczytali, 
co było w tym notatniku.

9. Powiedz „nie”!
Powtarzam to wielokrotnie, oglądając wieczorne serwisy in-
formacyjne - pomyślałem. 

Ale w artykule chodziło o to, żeby powiedzieć „nie” używ-
kom, bo są niezdrowe i stajesz się od nich brzydki.

Cóż, drogi/a, anonimowy/a autorze/autorko, a jeśli ktoś 
zażywa tych używek i faktycznie jest, bądź czuje się przez to nie-
atrakcyjny, to czy w takim razie wciąż powinien stawać przed 
lustrem i żebrać o swoje własne komplementy, jak proponowa-
ne jest w punkcie 2.? Czy od tego poczuje się faktycznie lepiej?

Ja mówię stanowcze ”nie” takim poradom i równie sta-
nowcze „czemu nie” używkom!

10. Pij wodę i śpij.
Dziękuję. 
Dobranoc.  

UDANY 
DZIEŃ

KILKA RAD NA
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LUWR PO ŁÓDZKU
REZ YDENC JA POZNAŃSKICH OLŚNIEWA PO REMONCIE

P
okazowa rezydencja jednego 
z najbogatszych łodzian i rekinów 
bawełnianego biznesu z początku 

nie miała nawet być rezydencją. Izrael 
Poznański, tworząc swoje fabryczne 
imperium przy ulicy Ogrodowe, znane 
dziś jako Manufaktura, kupił istniejącą 
już nieruchomość u zbiegu z dzisiejszą 
ulicą Zachodnią, by prowadzić tam 
skład swoich towarów i farbiarnię, adap-
tując jedynie część domu na funkcje 
mieszkalne. Narożna kamienica nie wy-
różniała się spośród gęstej wówczas za-

budowy okolic Starego Miasta – dopiero 
dziś możemy spojrzeć na to miejsce ze 
środka dużej, miejskiej arterii.

W miarę, jak rosło bogactwo 
fabrykanta, pałac ulegał przebudowom, 
a ostateczny kształt uzyskał dopiero 
w 1903 roku. Prace zakończyły się już 
po śmierci nestora rodu. Za sprawą 
projektu Adolfa Zeligsona powstał 
największy i najbardziej monumentalny 
pałac fabrykancki w Łodzi. Jego neo-
barokową fasadę zwieńczyły kopuły, 
które do dziś niemal wszystkim kojarzą 

L U W R  P O  Ł Ó D Z K U

jak eklektyczna Sala Jadalna i Sala 
Lustrzana. Wrażenie robią też elementy 
secesyjne i przestronna klatka schodowa, 
znana z filmu Ziemia Obiecana. 

Oprócz małej jadalni, gabinetu, 
buduaru i kilku innych pomieszczeń, 
zaadaptowanych dziś na Gabinety Zna-
nych Łodzian, muzeum przybliża nam 
też historię samego miasta. Wystawa 
Na wspólnym podwórku: łódzki tygiel 
kultur i wyznań dokumentuje społeczne 
dzieje Łodzi, kończąc się aranżacją 
przypominającą podwórko kamienicy, 
z którego można wejść do trzech 
mieszkań należących do rodzin różnych 
narodowości: niemieckiej, żydowskiej 
i polskiej. Wystawa Łódź w Europie. Eu-
ropa w Łodzi. Ziemia Obiecana wczoraj 
i dziś przybliża zwiedzającym rys miasta 
jako metropolii, wykorzystując zdobycze 
technologiczne i zachęcając do zgłębiania 
otwartego charakteru opowieści. 

Muzeum upamiętnia też sylwetki 
znanych mieszkańców Łodzi, prezen-
tując unikalną kolekcję pamiątek po 
Marku Edelmanie, Julianie Tuwimie 
czy Arturze Rubinsteinie.
www.muzeum-lodz.pl   

IN ENGLISH —

A LOUVRE IN ŁÓDŹ 
POZNAŃSKI RESIDENCE DAZZLES 
AFTER RENOVATION

In October, Poznański Palace reopened for 
visitors af ter a long period of servicing 
and maintenance works. What has changed, 
and why is it worth visiting?

This showpiece residence of one of the 
richest Łódź inhabitants and cotton 
tycoon was not even supposed to be 
a residence at first. Izrael Poznański, 
while building his empire on Ogrodowa 
Street, currently known as Manufaktu-
ra, bought the estate at the intersection 
with current Zachodnia Street to use it 
as a warehouse and a dye factory, and 
only a part of the building was adapted 
for housing purposes. The corner town-
house did not particularly stand out 
from among the high-density housing 
in the vicinity of the Old Town – only 
today, we can look at the place from the 
middle of a large urban artery.

As the manufacturer’s wealth grew, 
the palace was reconstructed and con-
verted to reach its final shape only in 
1903. The construction works finished 
after the death of the nestor. To the 

design of Adolf Zeligson was built the 
largest and most monumental factory 
palace in Łódź. Its Neo-Baroque facade 
was topped by domes, which bring to 
mind the French Louvre building. On 
the top were put 36 sculptures referring 
to the Renaissance aesthetics although 
some of them have nothing to do with 
the Renaissance; many figures hold 
symbols of the textile industry, such as 
rolls of fabric and sprockets, and one of 
them is a muscular, athletic worker with 
a hammer.

Nowadays, the building houses the 
Museum of the City of Łódź. The inte-
riors are superbly furnished, in particu-
lar the eclectic Dining Room and the 
Mirror Room. Other highlights include 
Art Nouveau features and a spacious 
staircase, which appeared in the film 
The Promised Land. 

Apart from a small dining room, 
a study, a boudoir and a few other 

rooms, currently adapted for the Stud-
ies of Famous Łódź Inhabitants, the 
Museum also presents the history of 
the city itself. The exhibition entitled 
In the Common Backyard: A Cultural 
and Religious Melting Pot traces the 
social history of Łódź and ends with 
an arrangement of a backyard from 
which you can enter three apartments 
of families of different nationalities: 
German, Jewish and Polish. The exhi-
bition entitled Łódź in Europe. Europe 
in Łódź. The Promised Land Yesterday 
and Today presents the city as a me-
tropolis, using modern technologies 
and encouraging visitors to explore the 
open story.

The Museum also commemorates 
figures of famous Łódź Inhabitants, 
presenting a unique collection of 
memorabilia of Marek Edelman, Julian 
Tuwim or Artur Rubinstein.
www.muzeum-lodz.pl   

TEKST I ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE   

W pa źdz ier niku pa ł ac  rodz iny  Poznańsk ich zos t a ł  ponownie oddany 
z wie dzając ym po d ł ugim remonc ie  konser wator sk im.  C o zmieni ło  s ię 

w je go wnęt r zach i  dlac ze go war to  go odwie dz ić ?

się z francuskim Luwrem. Na szczycie 
stanęło 36 rzeźb nawiązujących do rene-
sansowej estetyki, choć część z nich ma 
z Renesansem niewiele wspólnego; wiele 
postaci trzyma w dłoniach symbole 
przemysłowego włókiennictwa, takie 
jak bele tkaniny i koła zębate – jest 
też muskularny, atletyczny robotnik 
z młotem.

We wnętrzach, w których dziś 
znajduje się Muzeum Miasta Łodzi, 
możemy oglądać urządzone z niezwy-
kłym przepychem pomieszczenia, takie 
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ROZKŁ AD LOTÓW Z ŁODZI
TEKST I ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE   

C
zas pandemii odbił się mocno na całej branży 
lotniczej. W związku z ograniczeniami dotyczą-
cymi lotów, z częstymi zmianami dotyczącymi 

obostrzeń w poszczególnych krajach wiele osób zrezy-
gnowało ze swoich planów i odłożyło podróżowanie 
na później. To z kolei ma swoje odzwierciedlenie 
w obłożeniu rejsów i ma wpływ na sytuację zarówno 
przewoźników lotniczych jak i lotnisk. Czasy są 
mocno niestabilne i pomimo wprowadzenia rozkładu 
lotów na sezon zimowy w ostatnią niedzielę  25 
października, linie lotnicze ciągle dokonują korekt 
i zmian aby przystosować się do obecnej sytuacji. 
Podobnie postępuje Ryanair, irlandzki przewoźnik 

lotniczy obecny na naszym lotnisku. Mimo, że nowy 
zimowy rozkład obowiązuje dopiero od kilku dni to 
już wprowadzono w nim korekty. Kilka dni temu 
Ryanair ogłosił, że zawiesza na okres 1 miesiąca 
53 trasy z Polski i do Polski. Jest to podyktowane 
niskim zainteresowaniem lotami i co za tym idzie 
niskimi wskaźnikami obłożenia na tych trasach. Te 
cięcia dotknęły także nasze lotnisko. Port Lotniczy 
Łódź publikuje na swojej stronie rozkład lotów ale 
ze względu na duże poszatkowanie i ciągłe zmiany 
zalecamy sprawdzanie aktualnych dostępnych lotów 
z/do Łodzi na stronie internetowej przewoźnika. 
www.airport.lodz.pl/pl/strefa-pasazera/rozklad-lotow   

R O Z K Ł A D  L O T Ó W  Z  Ł O D Z I

IN ENGLISH —

ŁÓDŹ AIRPORT FLIGHT SCHEDULE

The pandemic has hit hard the whole 
aviation industry. Because of limitations 
imposed on flights and frequent changes 
in restrictions in individual countries, 
many people gave up on their plans and 
put off travelling. This, in turn, is reflect-
ed in the flight occupancy and affects 
both airlines and airports. Times are 

uncertain, and although the winter flight 
schedule was introduced last Sunday, 
on 25 October, airlines are still making 
adjustments and changes to adapt to the 
current circumstances. It is the same for 
Ryanair, an Irish airline present at our 
airport. Although the winter schedule 
has been on for only a few days, several 
adjustments have already been made to it. 
A few days ago, Ryanair announced that 
it was suspending 53 flights from and 

to Poland for one month. It is dictated 
by the low popularity of the flights and, 
in consequence, low occupancy rates. 
These cuts have also affected our airport. 
Although the flight schedule is published 
on Łódź Airport website, due to frequent 
adjustments, we recommend checking 
currently available flights to and from 
Łódź on the airline’s website. 
www.airport.lodz.pl/pl/strefa-pasazera/
rozklad-lotow   

FO
T:

  A
N

D
RZ

EJ
 A

M
ER

SK
I 

FO
T:

  M
A

RC
IN

 B
RY

JA



P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T6 6 – 6 7

65 A, 65B
65 A, 65B

— 67 —— 67 —

T O  M I A Ł  B Y Ć  T E K S T  O  P O Z O R A C H






