
MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

07  (53) / 2015 

WWW.LODZUFLY.COM

POBIERZ  
NA LOTNISKU
LODZAIRPORT MALTA  

W YSPY SZCZĘŚCIA











C
O

 W
 N

U
M

ER
ZE

 
/t

hi
s 

is
su

e

ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
e-mail: biuro@anywhere.pl
tel.: 58 719 23 25
fax: 58 719 39 20

Redaktor Prowadzący:
Jakub Milszewski

Projektant Graficzny:
Katarzyna Gnacińska

ul. gen. S. Maczka 35
94-328 Łódź
www.lotnisko.lodz.pl
www.facebook.com/PortLotniczyLodz

WYDAWCA/Publisher

NA ZLECENIE/At request PARTNERZY/Partners

Autor layoutu:
Justyna Cychowska

Tłumaczenie: Paulina Chojnowska,  
 Stanisław Sipowicz

Zespół redakcyjny:
Sylwia Gutowska, Katarzyna Szewczyk 
Mateusz Kołos, Grzegorz Kapla

Wydawca:
Marcin Ranuszkiewicz

Dział Reklamy:
Dagmara Zielińska  
(dagmarazielinska@anywhere.pl)
Iwona Szczykowska
(iwonaszczykowska@anywhere.pl)

Zdjęcie na okładce: Jakub Milszewski

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i ma-
teriałów redakcyjnych oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności za treść nadesłanych ogłoszeń reklamowych. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania tekstów.

08  .PODRÓŻE:  Wyspy szczęścia 

Travel: The isles of joy 

15. WYWIAD: Płyta moja i koniec

  Interview: My album, that's it! 

26. WYWIAD: Lek na całe zło

 Interview: Cure for all evil

35.  PODRÓŻE: Wszystko w kratkę

  Travel: Liquor, monsters and pines

40. MODA: Melange

 Fashion: Melange

54. POMORSKIE: Zamek po przejściach

  Pomorskie: Castle with past

63. NEW LOOK BY DOUGLAS

 

73.  STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 

   Airport Regular Section

   

Nasz magazyn monitorowany jest przez Instytut Monitorowania Mediów

6 

08

15

40

35





Zaledwie 80 km od włoskiej Sycylii i niecałe 300 km  
od Afryki, pośrodku Morza Śródziemnego mieści się mała 
republika. To nie utopia, to Malta, i warto ją odwiedzić.

TEKST: Sylwia Gutowska  FOT.: pixabay.com
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WYSPY SZCZĘŚCIA



J
eśli kochacie słońce, palmy 
i wszystko to, co wiąże się 
z kulturą śródziemnomorską, ale 
macie potrzebę odkrycia czegoś 
nowego, musicie wybrać się na 

Maltę. Tamtejsze krajobrazy są zjawi-
skowe, ludzie – uśmiechnięci i uczynni, 
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a życie płynie trochę wolniej. Oddycha 
się tam powietrzem nasączonym ciepłem 
i morską wodą. Po co się spieszyć, kiedy 
możemy cieszyć się życiem?

Malta-państwo to trzy wyspy Archi-
pelagu Maltańskiego. Malta-wyspa to 
największa z nich. Ma niecałe 246 km2, 
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JEŚLI MACIE POTRZEBĘ 
ODKRYCIA CZEGOŚ 
NOWEGO, MUSICIE 
WYBRAĆ SIĘ NA MALTĘ. 
TAMTEJSZE KRAJOBRAZY 
SĄ ZJAWISKOWE, 
LUDZIE – UŚMIECHNIĘCI 
I UCZYNNI, A ŻYCIE 
PŁYNIE TROCHĘ 
WOLNIEJ. ODDYCHA 
SIĘ TAM POWIETRZEM 
NASĄCZONYM CIEPŁEM 
I MORSKĄ WODĄ. PO 
CO SIĘ SPIESZYĆ, KIEDY 
MOŻEMY CIESZYĆ SIĘ 
ŻYCIEM?



na jej wschodnim wybrzeżu mieści się 
największe miasto i zarazem stolica kraju 
– Valetta. Krajobraz jest tu podobny do 
tego, który możemy spotkać na przykład 
na Sycylii. Ale o inności świadczy już 

Zejdźmy na ziemię. Do tej oryginalnej 
krainy dostaniemy się na kilka sposo-
bów. Samolotem – do jedynego lotniska 
w kraju, pięć kilometrów od stolicy, 
Valetty i zaledwie kilometr od miasteczka 
Luqui. Promem – jeśli akurat przebywa-
cie na Sycylii. Załóżmy, że przylatujecie 
bezpośrednio. Aby wydostać się gdzie-
kolwiek dalej, kierujecie się do autobusu 
do Luqui. Nie przejmujcie się lekkim 
chaosem – to nie kraje germańskie! Na 

mowa, którą usłyszycie na ulicach. Język 
maltański miejscami przypomina włoski 
– („przepraszam” - „skuzi”) dlatego, że 
ma wiele zapożyczeń, ale tak naprawdę 
należy do rodziny języków afroazjatyc-
kich. Najbliżej mu do arabskiego, choć 
zapisywany jest (jako jedyny w grupie 
języków semickich) alfabetem łaciń-
skim. Tyle lingwistycznych ciekawostek. 
Wsłuchajcie się w mowę Maltańczyków, 
a naprawdę odkryjecie ich wyjątkowość!

WODA JEST PRZEJ-
RZYSTA, A DNO KRY-
JE NIESAMOWITE 
WIDOKI. MOŻNA TEŻ 
SKORZYSTAĆ Z TURY-
STYCZNEJ ATRAKCJI, 
PŁYWANIA Z DELFI-
NAMI. TAK NAPRAW-
DĘ WIĘCEJ JEST 
DO ZROBIENIA DLA 
MIŁOŚNIKÓW WODY 
NIŻ LEŻENIA „PLAC-
KIEM”, BO PLAŻE SĄ 
TAM KAMIENISTE.
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Malta. Its landscapes are picturesque, 
people - smiling, kind and helpful and 
life is somewhat slower. The air you 
breathe in is warm and soaked with sea 
water. Why hurry if you can enjoy life?

The state of Malta is made up of three 
islands of Maltese Archipelago. The 
island of Malta is the largest of them all. 
It’s area is less than 246km2. The capital 
of Malta, Valetta, is the largest city, 
located on the east coast of the island. 
The landscapes are similar to what you’d 
find on Sicily. But the first difference you 

każde niedociągnięcie w rozkładach 
przypadają trzy osoby chętne zaoferować 
swoją pomoc (ale tylko, gdy poprosimy). 
Uwierzcie, brak absolutnej dyscypliny 
zrobi wam dobrze. I czasem możemy coś 
zyskać – na przykład gratisową podróż. 

Gdy bezpiecznie dotrzecie do swoich 
hoteli, pamiętajcie, że grzechem jest nie 
rozejrzeć się po okolicy. Dwie pozostałe 
wyspy archipelagu to Gozo i Comino, ale 
wokół rozsiane są jeszcze małe, mniejsze 
i mikro-wysepki, aż po skały wystające 
z morza. To raj dla nurków – woda jest 
przejrzysta, a dno kryje niesamowite 
widoki. Można też skorzystać z tury-
stycznej atrakcji, pływania z delfinami. 
Tak naprawdę więcej jest do zrobienia dla 
miłośników wody niż leżenia „plackiem”, 
bo plaże są tam kamieniste.

Zwiedzanie też jest wskazane. To małe 
państwo posiada niespotykane nigdzie in-
dziej perełki architektoniczne, jak rzeźbione 
kołatki na drzwiach czy figurki Matki 
Boskiej przy każdym z domów. Najwięcej 
jest do zobaczenia w Valetcie. Tam też 
znajduje się świetny targ rybny ze świeżymi 
produktami regionalnymi i owocami mo-
rza. Kuchnia, jak język, ma duże wpływy 
włoskie (mnóstwo makaronów) i angielskie 
(steki), ale ma swoją unikatowość. Przy-
kładem jest podsuszany owczy lub kozi ser 
wyrabiany na Gozo. Podaje się go na kilka 
sposobów i ma charakterystyczny, ostrawy 
smak. Specjalnością są tu też zupy rybne. 
Oprócz tego bakłażany nadziewane mięsem 
mielonym i dużo, dużo oliwy z oliwek. 

IN ENGLISH 

MALTA. THE ISLES OF JOY

Only 80 km from the Italian island  
of Sicily and almost 300 km 
from Africa, in the middle of the 
Mediterranean Sea, there is a small 
republic. It’s not Utopia, it’s Malta. 
And it’s worth paying a visit to.

If you love sunshine, palms and anything 
Mediterranean but you feel the need to 
discover something new, you have to visit 
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will notice is the language spoken in the 
streets. Maltese language resembles Ital-
ian to some extent (“I’m sorry” - “scusi”), 
because of the borrowings but is, in reali-
ty, an Afroasiatic language. It’s related to 
the Arabic language, although uses Latin 
alphabet (as the only Semitic language). 
Enough of the linguistic tidbits. Listen to 
the Maltese people speak and you’ll truly 
discover their uniqueness!

Let’s come down to earth. There are 
several ways to reach this amazing place. 

By plane, you’ll arrive to the only airport 
in the country, located 5 km from the 
capital, Valetta, and just a kilometre from 
the town of Luqui. By ferry, if you happen 
to be on Sicily. Let’s assume you’re taking 
a direct flight. To get anywhere else, you 
need to catch a bus to Luqui. Don’t mind 
the slight chaos, this isn’t Germany! Each 
problem you might have with timetables 
will find you three people more than 
willing to help (but only if you ask them). 
Believe it, lack of total discipline will do 

you some good. And sometimes, there are 
perks - such as a free lift.

When you’re safe and sound in your 
hotel remember that not going out 
and exploring the neighbourhood is 
a sin. The two remaining islands of the 
archipelago are Gozo and Comino, but 
there are dozens of small, tiny and mi-
cro-islands scattered around, as well as 
lumps of rocks sticking out of the sea. 
It’s a diver’s paradise, the water’s crystal 
clear and seabed hides amazing views. 
You can also take advantage of the 
local tourist attraction and swim with 
dolphins. The truth is that there’s more 
to do for amateurs of water than beach 
goers - beaches here are rather rocky.

Sightseeing is also advisable. This small 
country has some architectural gems you 
won’t find anywhere else, such as carved 
knockers on doors, or figures of the 
Blessed Virgin Mary next to every house. 
There’s a lot to see in Valetta. You’ll 
find an amazing fish market with fresh 
regional goods and seafood. Cuisine, like 
the language, has visible Italian (lots of 
pasta) and English (steaks) influence, but 
at the same time it preserves its unique-
ness. A great example is dried sheep 
or goat cheese produced on Gozo. It’s 
served in several different ways and has 
characteristic, sharp taste. Among other 
specialties of local cuisine are also fish 
soups, aubergines stuffed with ground 
meat and insane amounts of olive oil. 







Pierwsza dama klimatycznego rocka – 
Anja Orthodox z zespołu Closterkeller – 
zadebiutuje wkrótce w roli prowadzącej 

Cieszanów Rock Festiwal. Ale to tylko jedno 
z czekających ją wyzwań. 

TEKST: Jakub Milszewski  FOT.: Mat. prasowe
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PŁYTA MOJA 
I KONIEC



KIEDY DOSTAŁAŚ PROPOZYCJĘ 
PROWADZENIA CIESZANÓW ROCK 
FESTIWAL MUSIAŁAŚ BYĆ ZASKO-
CZONA.
Zaskoczyło mnie to strasznie, wręcz onie-
miałam. Nawet zaliczyłam lekką panikę.

NIGDY WCZEŚNIEJ CZEGOŚ TAKIE-
GO ROBIŁAŚ?
Robiłam. Zdarzyło mi się kilka razy pro-
wadzić jakąś imprezę, ale nie trzydniową, 
o ratunku! Raz prowadziłam taką dużą 
stadionówkę w Lublinie. Ale to było wie-
ki temu. Nie jestem urodzonym showma-
nem. Owszem, odnajduję się na scenie 
bardzo dobrze, ale jak śpiewam. W innej 
sytuacji nie potrafię jak Skiba czy Konjo 
wejść i sypać humorem z rękawa.

ALE CHYBA NIE ZAWSZE  
O TO CHODZI.
Właśnie się zastanawiam. Podeszłam 
propozycji z Cieszanowa dość niekomer-
cyjnie, bo zaczęłam wyliczać Arturowi, 
który mnie tam zaprosił, wszystkie swoje 
minusy (śmiech). Mówiłam, że potrafi 
mnie czasami zatkać, że nie zawsze potra-
fię skontrować. A on na to, że wcale nie 
oczekują, że wejdę i będę pajacować. Że-
bym to zrobiła tak, jak będę czuła. Że to 
fajna odmiana, bo wiecznie takie imprezy 
prowadzi ktoś wesołkujący. W końcu 
mnie przekonał. Przecież to znakomita 
przygoda, więc spróbuję.

MASZ JUŻ NA TO JAKIŚ POMYSŁ?
Właśnie sobie pomysły opracowuję. 
Jeden naprawdę fajny mi wskoczył ostat-
nio, ale nie chcę go jeszcze przedstawiać 
publicznie (śmiech). 

PRZYGOTOWANIE SIĘ DO TEJ ROLI 
BĘDZIE WYMAGAŁO OD CIEBIE 
TROCHĘ CZASU, A CZY TY GO 
W OGÓLE MASZ? NIE JESTEŚ ZAJĘ-
TA SOLOWĄ PŁYTĄ?
Właśnie na solową płytę nie mam czasu. 
Mam trochę problem ze sobą, bo jestem 
chora na depresję. Wszystko zawalam. 
Jedno po drugim. Obecnie jestem w trakcie 
zawalania jesiennej trasy Closterkelle-
ra, bo przez trzy tygodnie nie tknęłam 
jej załatwiania. Makabra. Ostatnio już 
chodzę na psychoterapię nawet. Dzisiaj 
w nocy dokonałam ogromnych zakupów 
w Stanach Zjednoczonych. Nakupowałam 
całe mnóstwo naturalnych środków na 
depresję. Naturalnych, bo na farmakologii 
jestem od blisko czterech lat. A to wszystko 
dlatego, że już nie mogę dać rady. Także ta 
solowa płyta... W Universalu już wymiękli. 
Mówią: „Anja, próbuj, kiedy dasz radę, 
może chociaż singla...”. Cieszy mnie, że 
mnie rozumieją. Nie powoduje to u mnie 
ataku niechęci do tego solo, której bym 
dostała, gdybym była naciskana. Ja kocham 
tworzenie i granie muzyki, nagrywanie 
płyt to przecież sedno mojej działalności, 
a mam z tym problem w głowie. Mam 
problem z każdą działalnością, a najbardziej 
to uderza w muzykę. Tak kocham to robić, 
a zarazem wszystko we mnie wrzeszczy, 
żebym tego nie robiła. Koszmar jakiś.

ALE JAKIEŚ ZACZĄTKI TEGO MA-
TERIAŁU JUŻ NA PEWNO MIAŁAŚ 
GOTOWE, SKORO OFICJALNE 
INFORMACJE O TEJ PŁYCIE ZOSTAŁY 
OPUBLIKOWANE.
 Mam utwory, znaczącą część śladów, tyl-
ko muszę to ogarnąć, poumawiać studia, 
ustalić z Mariuszem (Kumalą – mężem 
Anji i gitarzystą Closterkeller – przyp. 
J.M.) co on tam ma konkretnie zagrać, 
bo ma nagrać gitary. Tak naprawdę 
niewiele trzeba.

JESZCZE WCZORAJ PRZYSZŁA DO 
MNIE INFORMACJA O SPECJAL-
NEJ WINYLOWEJ EDYCJI ALBUMU 
„DÉJÀ VU”, CZYLI NAJWIĘKSZYCH 
HITÓW CLOSTERKELLER. W IN-
FORMACJI BYŁO TEŻ NAPISANE, 
ŻE TO JEDNA Z KILKU NIESPO-
DZIANEK PRZYGOTOWANYCH NA 
NAJBLIŻSZY CZAS.
„Déjà vu” na winylu jest niespodzian-

ką, moja solowa – która w końcu 
przecież wyjdzie – to kolejna. W tym 
roku jest także 20-lecie płyty „Scarlet”, 
która nawet zdobyła złotą płytę swojego 
czasu. Cały ten album zagramy 12 lipca 
w Węgorzewie. Mamy plan sfilmować 
to i wydać na DVD. Będzie specjalny 
box na to 20-lecie „Scarlet”. Myślę, że 
najlepiej, żeby pojawiła się w nim jakaś 
zremasterowana wersja płyty, ścieżka 
audio z koncertu w Węgorzewie i płyta 
DVD. Tylko nie chce nam się robić 
całej tej edycji, Dolby 5.1, jakieś tam 
rzeczy. Po prostu go fajnie nakręcimy 
i wyjdzie w formie pliku wideo. Tak 
wystarczy, żeby się nie zakopać w całą 
tę robotę edycyjną. Aby był to ładnie, 
dobrze zarejestrowany koncert, a nie 
płyta z jakimiś tam „angle view” i in-
nymi tam kombinacjami.

PRACE NAD SOLÓWKĄ ZEPCHNĘŁY 
CLOSTERKELLER NA DALSZY PLAN?
Właśnie nie! Poza tym jubileuszowym 
wydaniem „Scarlet” będziemy mieli 
też na jesieni trasę z okazji jubileuszu 
takiego łączonego 45-lecia. A będzie to 
20-lecie „Scarlet” plus 25-lecie pierwszej 
płyty „Purple”. Moim zdaniem rocznica 
to nawet ważniejsza, ale jakoś zostało to 
przeoczone w ogniu dyskusji nad reedy-
cją „Scarlet”. A ponieważ uważam, że ta 
pierwsza płyta jest dość słaba – takiej 
jej prawo, w końcu debiutancka – to 
się specjalnie nie przypominałam. Bo 
jeszcze by nie daj Boże w Węgorzewie 
nam ją kazali całą zagrać! Będzie zatem 
trasa z okazji 45-lecia i będziemy grali 
obie jubileuszowe płyty.

JESZCZE ZOSTAŃMY PRZY SOLÓW-
CE. LUDZIE NA TO CZEKAJĄ. OD 
KILKU LAT CO CHWILĘ POJAWIAŁA 
SIĘ PLOTKA, ŻE NAD CZYMŚ TAKIM 
PRACUJESZ.
Niespokojnych uspokajam – ta pły-
ta musi wyjść. Sama sobie założyłam 
(w porozumieniu z firmą Universal) 
kaganiec w postaci po pierwsze kontraktu 
na nią, co już jest zobowiązaniem, po 
drugie wzięcia zaliczki finansowej na nią, 
którą od razu wydałam. Dlatego muszę 
to zrobić. Czasami postępuję sama ze 
sobą w taki sposób, żeby się do czegoś 
przymusić.

W INFORMACJI NAPISANO, ŻE 
ALBUM BĘDZIE „POZBAWIONY 
ROCKOWEGO PAZURA, NA RZECZ 
SUBTELNEJ ELEKTRONIKI, BO TYM 
RAZEM WIODĄCĄ ROLĘ ODEGRAJĄ 
SYNTEZATORY I SAMPLERY”. ZNU-

CZYM SIĘ TA PŁYTA 
BĘDZIE RÓŻNIĆ OD 
CLOSTERKELLERA? 
PRZEDE WSZYSTKIM 
JA SAMA SIĘ TAM 
WSZYSTKIM ZAJMUJĘ. 
UTWORY SAMA 
SKOMPONOWAŁAM, 
TEKSTY TO WIADOMO. 
WSZYSTKO ZROBIŁAM 
SAMA OD POCZĄTKU, 
BEZ KOMPROMISÓW 
Z ZESPOŁEM. TO 
OGROMNA RÓŻNICA.
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DZIŁY CI SIĘ GITARY?
Nie. Tam będą gitary. Ta płyta to taki 
Closterkeller w klimacie ale bez pier-
wiastka rockowego.

JA TŁUMACZYŁEM SOBIE, ŻE TO 
DLATEGO, ŻE NAGRYWANIE 
KOLEJNEJ PŁYTY CLOSTERKELLE-
RA TYLKO BEZ CLOSTERKELLERA 
BYŁOBY BEZ SENSU.
Nie, nie. To nie jest tak. Czym się ta pły-
ta będzie różnić od Closterkellera? Przede 
wszystkim ja sama się tam wszystkim 
zajmuję. Utwory sama skomponowałam, 
teksty to wiadomo. Wszystko zrobiłam 
sama od początku, bez kompromi-
sów z zespołem. To ogromna różnica. 
W Closterkellerze jednak cały czas 
idziemy na kompromis, bo zespół to zbiór 
pięciu osobowości, które współtworzą, 
albo przynajmniej każdy coś od siebie 
wnosi, stawia jakieś weto. Na dodatek te 

osobowości w Closterkellerze są i były 
zawsze dość silne i wybujałe. Tutaj robię 
wszystko ja, bez żadnego cackania się. 
Nawet jeśli są tam partie gitar, a są dosyć 
niedominujące, nie stoją na nich kawałki, 
to mówię szanownemu ewentualnemu 
gitarzyście „zagraj to tak!”. Ja tu rządzę. 
Sama odpowiadam za produkcję, za 
miks. Wprowadzam też coś, co nie wiem 
czemu jest w rockowych kapelach przez 
perkusistów uważane za niedopuszczal-
ne – jeżdżę głośnością perkusji. Robię na 
jej ścieżce fade'y. Ja i perkusja jesteśmy na 
dwóch przeciwległych krańcach tematu, 
więc dobieram bardzo proste, wręcz sym-
boliczne partie. Mam zupełnie inne podej-
ście do komponowania tych utworów niż 
jest w Closterkeller. To bardzo moja płyta. 
Moja i koniec. Jest tam jeden kawałek, 
który dał mi Mariusz – na jego motywie 
gitarowym ułożyłam cały utwór. Ale jak 
wpadłam na pomysł, żeby tu zmienić to, 
a tam tamto, to już była jakaś dyskusja. 
Powiedziałam: „ej, moja płyta i sobie będę 
ją robić jak mi się będzie chciało”. „Ale to 
moja gitara!”. „To się w zad pocałuj z tą 
gitarą!”. I już żeśmy dyskutowali. W końcu 
uznał, że dał mi tę partię w prezencie, więc 
mogę sobie z nią robić co chcę. I dlatego 
też, żeby uniknąć takich sporów, nad 
muzyką pracowałam sama.

ALE PRĘDZEJ CZY PÓŹNIEJ BĘDZIESZ 
CHCIAŁA TEN MATERIAŁ ZAGRAĆ 
NA ŻYWO. KOGOŚ TAM BĘDZIESZ 
MUSIAŁA MIEĆ DO POMOCY.
Od 2000 roku cały czas miałam demo 
tych utworów bez wokalu. Jeździłam na 
sporadyczne, nader elitarne koncerty dla 
takich zupełnych koneserów i śpiewałam 
po prostu do podkładu. Super się spraw-
dzało. I tak by chyba było najlepiej. Potem 
miałam kilka występów z gitarzystą i pod-
kładem – też spoko. Działało. Nie wiem, 
czy będę potrzebowała więcej. Perkusja 
jest z automatu. Dogadałam się z moim 
synem, który obecnie gra w Closterkeller 
i jest fajnym bębniarzem, który – co lubię 
– rozumie o co mi chodzi, bo się w końcu 
dosyć długo znamy (śmiech). Opracuje mi 
te bębny jak zrobię coś kiepsko albo czegoś 
będzie brak. W kwestii gitar basowych 
– jeżeli w ogóle są, bo nie we wszystkich 
utworach występują – pomoże mi Ma-
riusz. Mój kolega Maciek z zespołu The 
Gate też wspomoże mnie na gitarach, bo 
z nim wcześniej kilka utworów opracowa-
łam. Klawisze, sample – to wszystko ja, 
a bardzo dużo jest tam tego. W informacji 
było napisane, że płyta idzie w stronę 
elektroniki i niektórzy myślą, że ja tam 
jakimś „umc umc” postraszę, a przecież 
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 Anja Orthodox  
będzie prowadzącą te-
gorocznego Cieszanów Rock 
Festiwalu, który odbędzie się 
20-23 sierpnia w Cieszanow-
ie na Podkarpaciu. Podczas 
specjalnego koncertu grupa 
zagra w całości krążek „Wielka 
radość”. Na tegorocznej edycji 
festiwalu wystąpią także Krea-
tor, Helloween, The Animals 
& Friends, Pidżama Porno, 
Coma, Vavamuffin, Pablopavo 
i Ludziki, Zjednoczenie Sound 
System, Dezerter. „Live&Travel” 
i Anywhere.pl są patronami 
medialnymi festiwalu.
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elektronika to nie tylko to. Elektronika to 
są samplery. Pytanie, co w ten sampler się 
wrzuci. Ja wykorzystuję dużo klasycznych 
brzmień – fortepiany, orkiestry, skrzypce, 
altówki, flety. Jest też trochę takiej mecha-
nicznej elektroniki, ale z dyskoteką to nie 
ma nic wspólnego. 

 IN ENGLISH 

MY ALBUM, THAT’S IT!

The first lady of atmospheric rock, 
Anja Orthodox from Closterkeller, will 
soon make her debut as the host of 
Cieszanów Rock Festival. But it is only 
one of the challenges that await her.

YOU MUST HAVE BEEN SURPRISED 
WHEN YOU WERE OFFERED TO 
HOST CIESZANÓW ROCK FESTIVAL.
I was terribly surprised, totally speech-
less. I even felt a bit of a panic.

YOU HAVE NEVER DONE SOME-
THING LIKE THAT?
I have. I happened to host some events 
several times, but never a three-day one. 
Help! I was leading a large pre-gradu-
ation ball in Lublin once. But it was ages 
ago. I’m not a born showman. I certainly 
feel very good on the stage, but only 
when I sing. Otherwise, I can’t jump on 
the stage and crack jokes all the time like 
Skiba or Konjo.

BUT I GUESS IT IS NOT ALWAYS 
ABOUT IT.
That’s what I’m thinking about now. 
I approached the offer from Cieszanów in 
a rather non-commercial manner because 
I listed all my drawbacks to Artur, who 
invited me there. (Laughs) I said that 
I might be stumped or that I can’t co-
unter sometimes. And he said they don’t 
expect me to step on the stage and clown 
around at all. He said I’m supposed to 
do what I feel like doing. And that it will 
be a nice change because such events are 
always hosted by jesters. And he finally 
convinced me. After all, it’s a great adven-
ture, so I’m going to give it a try.

DO YOU ALREADY HAVE ANY IDEA 
FOR THAT?
I’m currently working on my ideas. I’ve 
recently come up with a really nice one, 
but I don’t want to publically present it 
yet. (Laughs)

PREPARING FOR THIS ROLE WILL 
DEMAND SOME TIME FROM YOU, 

BUT DO YOU ACTUALLY HAVE ANY 
TIME AT ALL? AREN’T YOU BUSY 
WITH YOUR SOLO ALBUM?
I actually don’t have time for my solo 
album. I’ve got a bit of a problem with 
myself because I suffer from depression. 
I bungle everything. One thing after 
another. I’m currently at the point of 
bungling Closterkeller’s autumn tour 
because I haven’t touched the issue for 
three weeks at all. It’s a nightmare. I’ve 
even had a psychotherapy lately. I did 
some huge shopping in the USA last 
night. I bought a whale of natural anti-
-depressants. Natural ones because I’ve 
been using pharmacology for almost four 
years. And it’s all because I can’t manage 
any more. So this solo album... They’ve 
already capitulated a bit in Universal. 
They say, “Anja, keep trying when you 
can, perhaps just a single...”. I’m happy 
they understand me. It prevents this re-

JA WYKORZYSTUJĘ 
DUŻO KLASYCZNYCH 
BRZMIEŃ – 
FORTEPIANY, 
ORKIESTRY, 
SKRZYPCE, ALTÓWKI, 
FLETY. JEST TEŻ 
TROCHĘ TAKIEJ 
MECHANICZNEJ 
ELEKTRONIKI, 
ALE Z DYSKOTEKĄ 
TO NIE MA NIC 
WSPÓLNEGO.



luctance I’d have if I were under pressure 
from attacking me. I love creating and 
playing music, recording albums is after 
all the essence of my activities, but I cu-
rrently have a problem in my head with 
that. I have a problem with any activity, 
but it has the strongest influence on 
music. I love doing it so much, but at the 
same time everything inside me shouts 
not to do it. It’s terrible.

BUT YOU MUST HAVE HAD SOME 
BEGINNINGS OF THIS MATERIAL IF 
OFFICIAL INFORMATION ABOUT 
THE ALBUM WAS PUBLISHED.
I have songs, a significant part of traces, 
but I have to grasp it all, arrange studio 
sessions and talk with Mariusz (Mariusz 
Kumala, Anja’s husband and a guitarist 
for Closterkeller – note by J.M.) about 
what he’s supposed to play in particular 
because he’s going to record the guitars. 
Truth to be told, there’s not much left.

Yesterday I received information about the 
special vinyl edition of Déjà vu, the album 
with Closterkeller’s greatest hits. The note 
also said that it was one of several surprises 
prepared for the nearest future.

Déjà vu on vinyl is one surprise, and 
my solo album, which will finally be 
released after all, is another. This year, 
we’re also going to celebrate the 20th an-
niversary of Scarlet, which received a gold 
record in its time. The whole album will 
be played on 12 July in Węgorzewo. We 
have a plan to film it and release it on 
DVD. It will be a special box for the 20th 
anniversary of Scarlet. I think that it wo-
uld be best if it consisted of a re-mastered 
version of the album, an audio from the 
concert in Węgorzewo and a DVD. Only 
we don’t feel like preparing the whole 
edition, Dolby 5.1 and stuff like that. We 
will simply shoot it nicely, and it will be 
published as a video. It should be enough, 
and we won’t bury ourselves in all the 
publishing work. It will be a nice, well-re-
corded concert, not an album with some 
angle views and machinations like that.

DID WORKING ON YOUR SOLO 
PUSH CLOSTERKELLER INTO THE 
BACKGROUND?
Not at all! Before the jubilee edition of 
Scarlet, we will have an autumn tour orga-
nized to celebrate a kind of combined 45th 
anniversary. It will be the 20th anniversary 
of Scarlet plus the 25th anniversary of our 
first album, Purple. In my opinion, the 
first anniversary is even more important, 
but it was somehow overlooked when we 
were discussing the re-edition of Scarlet. 

And because I think that the first album is 
quite poor (and it has every right to be, it 
was our debut after all), I didn’t particu-
larly insist on celebrating it. Otherwise 
they could make us play it in Węgorzewo, 
God forbid! So there will be a tour to 
celebrate the 45th anniversary featuring 
both jubilee albums.

LET US STAY ON THE TOPIC OF YOU 
SOLO ALBUM. PEOPLE ARE WAIT-
ING FOR IT. RUMOURS HAVE BEEN 
GOING AROUND FOR SEVERAL 
YEARS THAT YOU ARE WORKING 
ON SUCH A THING.
I’d like to calm everyone worried down: the 
album has to be released. I muzzled myself 
with it (in consultation with the Universal 
company) as I firstly signed a contract for 
the album, which is already a commitment, 
and secondly I was advanced money for it, 
which I immediately spent. So I have to 
do it. I sometimes treat myself like that to 
force myself to do something.

THE INFORMATION ALSO SAID 
THAT THE ALBUM WILL BE “DEVOID 
OF ROCK FEVER FOR THE SAKE OF 
SUBTLE ELECTRONICS BECAUSE 
THIS TIME IT IS SYNTHESIZERS AND 
SAMPLERS THAT WILL PLAY THE 
LEADING ROLE”. ARE YOU BORED 
WITH GUITARS?
No, I’m not. There will be guitars too. 
The album will be a kind of atmospheric 
Closterkeller without its rock element.

I TRIED TO EXPLAIN IT TO MYSELF 
AND THOUGHT THAT RECORDING 
ANOTHER CLOSTERKELLER ALBUM 
WITHOUT CLOSTERKELLER WOULD 
NOT MAKE SENSE.
No, no. It’s not like that. How will the 
album differ from Closterkeller? First 
of all, I’m working on everything alone. 
I composed the songs myself, not to 
mention the lyrics. I did everything on 
my own from scratch, without compromi-
ses with the band. It’s a huge difference. 
In Closterkeller, we always have to seek 
compromises because the band consists of 
five personalities who create together, or at 
least everyone adds something from them-
selves, places a kind of veto on something. 
And on top of all that, those personalities 
in Closterkeller have always been quite 
strong and exuberant. As regards the solo 
album, I do everything alone, without any 
fuss. Even if it contains guitar parts, which 
aren’t particularly dominant because the 
songs aren’t based on them, I will tell the 
potential guitarist, “play it this way!”. I’m 
the ruler here. I’m responsible for the pro-

duction and mixing myself. I also intro-
duce something that, I have no idea why, 
is considered unacceptable by drummers 
in rock bands – I change the volume of 
percussion. I make fades on its track. I’m 
on two opposite ends of the subject with 
percussion so I choose very simple, almost 
symbolic parts. I’ve got a completely 
different approach to these songs than in 
Closterkeller. This album is truly mine. It’s 
mine, that’s it! There’s one song Mariusz 
gave me. I composed the whole piece on 
his guitar motif. But when I hit upon an 
idea to change something here and there, 
we already had a discussion. I said, “Hey, 
it’s my album, and I’m going to do wha-
tever I want with it.” “But it’s my guitar!”. 
“So kiss my rump with your guitar!” And 
we were arguing. Finally, he admitted 
that he gave me this part as a present so 
I could do everything I wanted with it. So 
to avoid such disputes, I was working on 
music alone.

BUT SOONER OR LATER YOU WILL 
WANT TO PLAY THE MATERIAL LIVE. 
YOU WILL NEED SOME HELP.
I’ve had demos of these songs without 
vocal since 2000. I occasionally went to 
very elite concerts for complete conno-
isseurs and simply sang to background 
music. It was great. And this is probably 
the best solution. Then I had several per-
formances with a guitarist and the bac-
kground, and it was OK too. It worked. 
I don’t know if I’ll need more. Percussion 
is automatic. I’ve reached an agreement 
with my son who currently plays for Clo-
sterkeller. He’s a good drummer and – 
what I particularly appreciate about him 
– knows what I’m talking about because 
after all we’ve known each other for quite 
a long time. (Laughs) He’ll work on the 
drums for me if I get something wrong 
or if the songs lack something. As regards 
bass guitars, Mariusz will help me with 
songs that feature any bass at all because 
it’s not always the case. My friend Maciek 
from The Gate will also help me with 
guitars; I’ve worked on several songs with 
him before. The keyboard and samples 
– it’s all for me, and there’s quite a lot of 
that on the album. The information said 
that the album heads towards electronics, 
and some think that I’m going to scare 
them off with some “untz untz”, but 
electronic music is more than that. Elec-
tronic music is samplers. The question is 
what you will fill them with. I use a lot 
of classical sounds: pianos, orchestras, 
violins, violas, flutes. There is also a bit of 
mechanical electronics on the album, but 
it has nothing to do with discos.    
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STEPHEN KING, „ZNALEZIONE NIE KRADZIONE”
WYD. ALBATROS, WARSZAWA 2015 

Stephen King to jeden z najpłodniejszych amerykańskich pisarzy 
współczesnych. Jego średnia to dwie książki rocznie. Amerykańs-
ka maszyna do zarabiania pieniędzy? Też, ale przede wszystkim 
diabelnie zdolny pisarz. „Znalezione nie kradzione” w oryginale 
ukazało się w czerwcu 2015, a polscy czytelnicy mogli dostać ją 
w przekładzie w tym samym czasie. Powieść jest rozwinięciem 
poprzedniej, zatytułowanej „Pan Mercedes” i kto wie, czy nie 
będzie kolejnego rozwinięcia – wskazuje na to jeden szczegół, 
którego nie zdradzę. King to instytucja wewnątrz instytucji, 
jaką jest amerykańska literatura i właśnie ukłonem w stronę 
amerykańskiej tradycji literackiej jest ta książka. Morris Bellamy, 
fan powieści o Jimmym Goldzie, amerykańskim buntowniku, 
zbyt dosłownie traktuje literaturę. Kiedy autor degraduje moral-
nie jego ulubionego bohatera, ten włamuje się do jego posiadłości. 
Dochodzi do morderstwa, a z domu pisarza znikają rękopisy, 
które zawierają dalsze części kultowej powieści. Sprawca trafia 
do więzienia z zupełnie innego powodu, a tajne notesy po latach 
odnajduje młodzieniec, któremu zmienią one życie. Postać Roth-
steina nasuwa skojarzenia z autentycznymi pisarzami-legendami: 
z jednej strony Philipem Rothem, z drugiej – J.D. Salingerem. 
Opowieść o tym, że bitnikowska legenda jest nadal żywa, 
a zarazem fantazjowanie, co by było, gdyby literatura nie była 
oddzielona od rzeczywistości otoczką umowności. Tak, to już 
było w „Misery”. Ale Kingowi wszystko uchodzi na sucho. 

STEPHEN KING, “FINDERS KEEPERS”
ALBATROS, WARSAW, 2015  
Stephen King is one of the most fertile contemporary American 
writers. His average is two books per year. American profit machine? 
Yes, but most of all - he’s an incredibly talented writer. “Finders Keep-
ers” in English was published in June, 2015. Polish readers were able 
to read it in Polish in the same time. The novel follows the previous 
book, “Mr. Mercedes” , and who knows if it’s not part of a trilogy - 
there is one element of the book that strongly suggest it, but I don’t 
want to spoil the fun. King is a one-man-institution in the world 

KSIĄŻKI W CHMURACH
Books in the clouds
 

of American literature, and the book plays to the American literature 
tradition. Morris Bellamy is a fan of books about Jimmy Gold, Amer-
ican rebel, and he treats literature a bit too seriously. When the author 
degrades Bellamy’s favourite hero the latter breaks into his mansion. 
Murder takes place and Bellamy steals manuscripts of final parts of the 
cult novel. The culprit goes to jail for a completely different reason and 
secret journals are recovered years later by a young man. This event 
will change his life. Rothstein, the fictional author, resembles the leg-
endary authors: Philip Roth and J.D. Salinger. The book tells us that 
the beatnik legend is still alive. At the same time, it’s a fantasy about 
what would happen if literature weren’t separated from reality by a veil 
of conventionality. Yes, we’ve already seen this in “Misery”. But King 
always gets away with murder.  

LARRY MCMURTRY, „CZUŁE SŁÓWKA”  
WYD. PRÓSZYŃSKI I S-KA, WARSZAWA 20155

Książka rozpoczynająca nową serię filmową – powieści, których 
ekranizacje często stały się bardziej znane niż ich pierwowzory. 
A do pierwowzorów warto zaglądać! „Czułe słówka” to opowieść 
o skomplikowanej relacji matki i córki, z których obie szukają 
idealnej miłości. Nadopiekuńcza Aurora Greenway musi poradzić 
sobie z wyborami swojej dorosłej córki, Emmy. Kobiety, choć 
ciągle ze sobą walczą, nie mogą bez siebie żyć. Lekka i wzruszająca 
powieść z psychologicznym zacięciem, do tego dobrze napisana – 
idealna na wakacyjny odpoczynek.  

HANIF KUREISHI,  
‘THE BUDDHA OF SUBURBIA”
PUBLISHED BY PRÓSZYŃSKI I S-KA, WARSAW, 2015

Book that began a new movie series: novels that are less popular 
than their screen adaptations. “Terms of Endearment” is a story 
of complicated relations between mother and daughter, who both 
look for a perfect love. The overprotective Aurora Greenway has 
to deal with the choices of her grown-up daughter, Emma. Both 
women, though fighting each other all the time, can’t without one 
another. Light and moving book with a psychological twist, and 
well written, too, is perfect for holiday relax. 
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PAN TURNER 
reż. Mike Leigh 

S
pora część laureatów największych 
światowych festiwali ze zrozumia-
łych względów nie może liczyć 
na szerszą dystrybucję; bywają 
to dzieła arthouse’owe, niszowe, 

awangardowe. Zdarzają się jednak też 
filmy, które drogi do kin nie znajdują wła-
ściwie bez racjonalnego powodu. Prowa-

i za swoją życiową kreację dostał główną 
nagrodę aktorską. W dodatku na wyspach 
sprzedał się najlepiej z wszystkich dotych-
czasowych dzieł Mike’a Leigha, który 
przecież od kilku dekad należy do sztan-
darowych twórców brytyjskiej kinemato-
grafii. Spall zagrał Turnera brawurowo za 
pomocą zdumiewająco bogatego zestawu 

dzą one wędrowny tryb życia, są dostępne 
jedynie na pokazach specjalnych. Lato jest 
okazją, by na nie polować, by ich czujnie 
wypatrywać w festiwalowych katalogach. 
„Mr Turner” to właśnie taki film: przed 
rokiem podbił serca canneńskiej publicz-
ności nie tylko za sprawą tytułowej roli Ti-
mothy Spalla, który wykosił konkurencję 

TEKST: Wojciech Kuczok  FOT.: Źródło: mongrelmedia.com
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Wojciech Kuczok
 
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając jeden 
obraz wart obejrzenia. 

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

the company of an attractive accompanist; 
vocal abilities and slight ignorance of the 
text do not actually matter – what counts 
are sensitivity and the zeal of performance. 
Like in the case of Leigh, supporting roles 
are played excellently, with the acting style 
partially improvised on set according to the 
director’s technique. Pay particular atten-
tion to the tragicomic plot of the painter’s 
wife, who fights for his money and interest 
in the future of his foster-daughters (once 
again the amazing Ruth Sheen, without 
whom any serious piece by Mike Leigh 
can’t do). The film is like Turner’s painting: 
it is blurred, impressionist, as if static, theo-
retically devoid of dramaturgy but still one 
of the best artist’s portraits in the history of 
the cinema. It is amazing that Leigh, who 
is after all famous for his socially-involved, 
realistic dramas depicting the lives of lower 
classes, manages cinema dressed in a his-
toric costume so well. Plus the cameraman, 
Dick Pope, gorgeously plays with light and 
frames in mirror images, but how could it 
be otherwise in a film about an artist for 
whom “the Sun was God”? 

chrząknięć i pomruków. Największy 
brytyjski malarz nieba i wody w ostatnim 
etapie życia jawi się jako ktoś w rodzaju 
genialnego wieprza. Ale ta rola to nie tylko 
zwierzęca ekspresja – warto przyjrzeć się, 
jak subtelnie ogrywa Spall reakcję swojego 
bohatera na śmierć ojca – to tylko grymas 
twarzy, parę łez i otarcie zasmarkanego 
nosa niczym ostatni ruch pędzlem, który 

prowizowane na planie zgodnie z metodą 
reżysera: warto zwrócić uwagę zwłasz-
cza na tragikomiczny wątek pierwszej 
żony malarza, która walczy o jego forsę 
i zainteresowanie losem przybranych córek 
(znów fantastyczna Ruth Sheen, bez której 
nie może się obejść żaden poważny utwór 
Mike’a Leigh). Ten film jest jak płótna 
Turnera – rozmyty, impresjonistyczny, 
niby statyczny, teoretycznie pozbawiony 
dramaturgii, a jednak to jeden z najlep-
szych portretów artysty w historii kina. 
Zadziwiające, że Leigh, znany przecież 
jako autor zaangażowanych społecznie, 
realistycznych dramatów z życia raczej 
niższych sfer, tak znakomicie radzi sobie 
z kinem w historycznym kostiumie. Do 
tego operator Dick Pope pysznie bawi 
się tu światłem oraz kadrami w lustrza-
nych odbiciach, ale czy może być inaczej 
w filmie o artyście, dla którego „słońce 
było bogiem”? 

IN ENGLISH 

MR. TURNER  
DIRECTED BY MIKE LEIGH

For quite understandable reasons, a great 
part of those who won the biggest world 
festivals cannot count on wider distribution 
because they often produce art-house, niche 
or avant-garde works. But there are also 
films that do not find their way to the cin-
ema actually without any rational reason. 
They lead a nomadic lifestyle and are availa-
ble only during special screenings. Summer 
is a chance to hunt for them and carefully 
browse festival brochures in search for such 
films. Mr. Turner is precisely this kind of 
film. It won the hearts of the audience in 
Cannes last year not only thanks to the 
title role of Timothy Spall, who eliminated 
the competition and won the award for the 
Best Actor for his brilliant creation. More-
over, it was so far the best-selling film on 
the British Isles out of those produced by 
Mike Leigh, who after all has been counted 
among the most prominent authors of 
British filmmaking for several decades. 
Spall played Turner with bravado and with 
the use of an amazingly rich set of hums 
and growls. The greatest British sky and 
water painter seems to be a kind of genius 
pig towards the end of his life. But this role 
is more than just animal expression. It is 
worth taking a closer look at the subtle way 
in which Spall portrays his hero’s reaction 
to his father’s death – it is just a facial 
grimace, several tears and a nose rub resem-
bling the last move of a paintbrush that fix-
es the mourning. It is also priceless to hear 
Spall/Turner sing an aria from Purcell in 

załatwia żałobę. Bezcennym jest również 
usłyszeć, jak Spall/Turner podśpiewuje 
arię z Purcella w towarzystwie apetycznej 
akompaniatorki; co tam warunki głosowe 
i cokolwiek niepełna znajomość tekstu, 
liczy się czułość i żarliwość wykonania. 
Także w drugim planie aktorstwo jest, jak 
to u Leigha, wyśmienite, na poły wyim-



Wystawa „Nowa religia” Brytyjczyk Damiena Hirsta, 
jednej z największych gwiazd sztuki awangardowej, 
dotarła do Polski. Można ją już zobaczyć w gdańskim 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. O idei stojącej 
za wystawą i współegzystencji religii i nauki artysta 

opowiedział Seanowi O'Haganowi.

TEKST: Sean O’Hagan  FOT.: Źródło: Damien Hirst and Science Ltd
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na przykład gołębicę z pierwszej pracy 
(„Cień nadziei przenikający strach przed 
śmiercią”). Gołębicę jako Ducha Świę-
tego. Ale nawet tutaj wszystko zależy 
od tego, co sam wnosisz do takiego 
przedstawienia.

A JAK BYŚ SIĘ CZUŁ, GDYBY 
ODBIORCY MIELI ZNALEŹĆ 
W TWOJEJ PRACY JAKIEŚ 
DUCHOWE POCIESZENIE?
Pomyślałbym, że nie mam z tym nic 
wspólnego (śmiech). Duchowe pociesze-
nie? Wiesz, nie mam żadnego wpływu 
na reakcje widzów. Kiedy decyduję 
się pokazać pracę, ona zaczyna już żyć 
własnym życiem.

ALE NIE CZUŁBYŚ SIĘ URAŻONY, 
GDYBY KTOŚ UZNAŁ JĄ ZA DAJĄCĄ 
SATYSFAKCJĘ DUCHOWĄ CZY 
DODAJĄCĄ OTUCHY, A NIE – 
DAJMY NA TO – SZOKUJĄCĄ CZY 
PROWOKUJĄCĄ?
Nie, nie czułbym się urażony. Ale uznał-
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DLACZEGO ZATYTUŁOWAŁEŚ TĘ 
WYSTAWĘ „NOWA RELIGIA”?
Po prostu nie mogę oprzeć się wrażeniu, 
że nauka stała się dla wielu ludzi nową 
religią – chodzi o tylko tyle i aż tyle.

A JAKIE SĄ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 
TEJ WYSTAWY? I CZY ZAWSZE 
CHODZI CI W GRUNCIE RZECZY 
O TO SAMO?
Jeśli chodzi o sam proces, zawsze 
w pierwszej kolejności zwracam uwagę na 
formalne rozmieszczenie prac – na przy-
kład szafki z lekarstwami są zaaranżo-
wane kolorystycznie. Kiedy ludzie pytają 
mnie, dlaczego wybrałem właśnie taki 
układ, mogę jedynie udzielić staroświec-
kiej odpowiedzi artysty: chodzi o kolor, 
kształt. Trzeba tylko znaleźć sobie jakąś 
przykrywkę, żeby można było podejmo-
wać te staroświeckie artystyczne decyzje 
o rozmieszczeniu koło siebie rzeczy, które 
dobrze wyglądają: kolorów, kształtów, 
form. Wszyscy artyści tak robią.

ODEJDŹMY NA CHWILĘ OD TYCH 
ROZWAŻAŃ FORMALNYCH. CZY TA 
WYSTAWA MA JAKIEŚ POWAŻNE 
PRZESŁANIE? POWAŻNE PRZESŁANIE 
W STYLU DAMIENA HIRSTA?
Hm, pamiętam jak zastanawiałem się nad 
tym, że w życiu ważne są cztery rzeczy: 
religia, miłość, sztuka i nauka. W swoim 
najlepszym wydaniu są to po prostu na-
rzędzia, które pomagają odnaleźć drogę 
w mroku. Żadne z nich tak naprawdę 
nie działa w 100%, ale pomagają. Z tej 
grupy to nauka wydaje się aktualnie być 
na czele. Tak jak religia daje cień nadziei 
na to, że może na końcu wszystko będzie 
dobrze. Chyba chodzi mi tylko o to, żeby 
sprowokować ludzi do myślenia. W tym 
przypadku chciałem po prostu, żeby 
odbiorcy zastanowili się nad połączeniem 
nauki i religii. Zwykle traktuje się je jako 
dwie zupełnie oddzielne rzeczy – jedną 

chłodną i rzeczową, drugą uczuciową, 
kochającą i ciepłą. Chciałem pokonać 
te granice i pokazać coś, co wydaje się 
chłodne i konkretne, a zarazem ma te 
wszystkie religijne i metafizyczne kono-
tacje. Teraz chyba jest na to idealna pora, 
bo kościół strasznie nawala.

W JAKI SPOSÓB „NOWA RELIGIA” 
ROZWIJAŁA SIĘ JAKO WYSTAWA? 
CZY PO PROSTU STOPNIOWO 
TWORZYŁEŚ NOWE PRACE, CZY OD 
SAMEGO POCZĄTKU MIAŁEŚ Z TYŁU 
GŁOWY CAŁOŚCIOWĄ KONCEPCJĘ?
Chyba i to, i to. To jedna z tych wystaw, 
które zaczynają jako naprawdę mały pro-
jekt, a potem nie mogą przestać rosnąć. 
Najpierw stworzyłem pracę zatytułowaną 
„Nowa religia”. Mogę ci opowiedzieć, jak 
to się stało. Punktem wyjścia była tapeta 
w aptece. To dość podobne prace, ale 
zmieniliśmy nazwy firm farmaceutycz-
nych na odniesienia do Biblii. To po pro-
stu powiększone elementy tapety z apteki 
ze zmienionym kolorem tła. Początkowo 
mieliśmy zamiar zrobić trzy wersje 
„Nowej religii”. Potem miałem pomysł 
na zestaw papierków od gumy do żucia, 
które razem tworzyłyby wielką pracę. Po-
tem przeniosłem się na to. W miarę pracy 
koncepcja się rozwija. Tak naprawdę po 
prostu improwizujemy na bieżąco. Nie 
mamy pojęcia, do czego zmierzamy, ale 
wygląda to dobrze. W ogólnym rozra-
chunku to jest właśnie wspaniałe w sztu-
ce – jeśli ładnie się prezentuje w salonie, 
wszystko ujdzie ci na sucho.

TWOJA TWÓRCZOŚĆ ZAWSZE WY-
DAWAŁA MI SIĘ BARDZO ZWIĄZA-
NA Z RELIGIĄ RZYMSKOKATOLICKĄ. 
NIC NA TO NIE PORADZĘ.
No cóż, to też zależy od tego, co sam 
wnosisz do danej pracy. Każda osoba 
wychowana w religii rzymskokatolickiej 
będzie obarczona tym bagażem. Weźmy 

fot. Prudence Cuming Associates
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bym, że to z całą pewnością ma związek 
z tym, co dana osoba wnosi w tę pracę. 
Jeśli masz jakieś, dajmy na to, głęboko 
zinternalizowane poglądy, być może 
zostaną one wystawione na próbę albo 
nawet wzmocnione. Jako artysta jednak 
zawsze uważałem, że najlepszym rozwią-
zaniem jest rozplanowanie wyzwalaczy. 
Może uda ci się spowodować w ludziach 
jakąś reakcję, ale znowu bardzo wiele 
zależy od tego, co wniesie do tego dana 
osoba. Ja jestem niewierzący i to musi 

stanowić fundament wszystkiego, co 
robię. Z całą pewnością. Mam pełną 
świadomość tego, że religia może obrócić 
się przeciwko tobie pod naporem zbyt 
wielu pytań, po prostu wydaje się niedo-
pracowana intelektualnie. Jeśli zaczniesz 
zadawać zbyt wiele pytań na temat religii, 
zacznie się uginać pod ich ciężarem.

Z KOLEI NAUKA CHLUBI SIĘ SWOIM 
RYGOREM, WYŻSZOŚCIĄ DOWODU 
NAD WIARĄ I LOGIKI NAD IRRACJO-

NALNYM PRZESĄDEM. NAUKA TAK 
ŁATWO SIĘ NIE UGNIE, PRAWDA?
Nauka naprawdę robi religię w konia, 
co nie? I to nawet nie specjalnie. Robiła 
ją w konia od samego początku. Kiedy 
nauka pojawiła się na horyzoncie, wszyscy 
myśleli, że to by było tyle dla religii, a wie-
rzący skończą tak jak wyznawcy poglądu 
o tym, że ziemia jest płaska. Ale nie, reli-
gia wciąż przyciąga ludzi. Oto prawdziwa 
tajemnica (śmiech). To niesamowite, ile 
osób tak naprawdę przyciąga religia. Cho-

W
Y

W
IA

D
 

In
te

rv
ie

w
 

28

W ŻYCIU WAŻNE SĄ 
CZTERY RZECZY: RELIGIA, 
MIŁOŚĆ, SZTUKA 
I NAUKA. W SWOIM 
NAJLEPSZYM WYDANIU 
SĄ TO PO PROSTU 
NARZĘDZIA, KTÓRE 
POMAGAJĄ ODNALEŹĆ 
DROGĘ W MROKU. 

  Nowa Religia. Ołtarz
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ciaż moim zdaniem, jeśli ludzie nie mogą 
znaleźć odpowiedzi, których szukają, po 
prostu zaczynają patrzeć na pytania od in-
nej strony. To właściwie dotyczy zarówno 
nauki, jak i religii, ale w o wiele większym 
stopniu religii. Fakty stają się przypowie-
ściami albo metaforami. To, co brano za 
niezaprzeczalną prawdę, staje się prawdą 
metaforyczną i wiara może przetrwać.

ALE JEST COŚ PIĘKNEGO I TRWA-
ŁEGO W SYMBOLIZMIE RELIGIJ-
NYM, PRAWDA? CZY MOŻE TRZEBA 
SIĘ WYCHOWAĆ W OTOCZENIU 
TYCH SYMBOLI I ZWIĄZANEJ 
Z NIMI TAJEMNICY, JAK TO BYŁO 
W MOIM I TWOIM PRZYPADKU?
Człowiek nasiąka tym wszystkim. To ma 
ogromne znaczenie nawet wówczas, gdy 
przestajesz wierzyć. Ma ogromne znacze-
nie, dzięki czemu jest w stanie przetrwać.

W TAKIM RAZIE, CZY W PRZYPAD-
KU SYMBOLI TAKICH JAK CZASZKA 
CZY GOŁĄB, KTÓRE POWTARZAJĄ 
SIĘ W TWOJEJ PRACY I W CAŁEJ 
HISTORII SZTUKI, POSZUKUJESZ 
NOWYCH METAFOR? BIERZESZ 
W TEN SPOSÓB NA WARSZTAT 
JAKIEŚ POJĘCIE I PRACUJESZ NAD 
NIM, DOPÓKI NIE PRZEPRACUJESZ 
JEGO TAJEMNICY?
(Pauza) Nie wiem, czy ktokolwiek 
byłby w stanie przepracować tajemnicę 

z obrazów tego rodzaju. Te symbole – 
gołąb, czaszka, krucyfiks – są w stanie 
przetrwać właśnie przez to, że są tak 
wymowne. Mogą przetrwać nawet 
w formie kiczu. Dla mnie jednak bardzo 
wiele zależy od tego, w jakim akurat jest 
się miejscu. To bardzo instynktowne. 
Tak naprawdę to nie jest całkowicie 
przemyślane. To jak linia: zaczynasz 
nią iść i nie spoczniesz, dopóki cze-
goś sobie nie wyjaśnisz. Jeśli masz na 
punkcie czegoś obsesję, właśnie na ten 
temat tworzysz sztukę. Ja mam obsesję 
na punkcie śmierci i śmiertelności, 
zwłaszcza mojej własnej. Więc chodzi 
raczej o przepracowanie tej obsesji, 
co oczywiście nigdy mi się nie uda 
(śmiech). Poza tym trudno wyjaśnić 
pomysły, bo rozwijają się bardzo 
szybko, w bardzo wielu kierunkach. 
Weźmy na przykład taką prostą myśl, 
że eucharystia wygląda jak aspiryna. 
I nagle łapię się na tym, że myślę: „To 
nie może być przypadek! Używają tego 
patentu, żeby sprzedawać aspirynę”.

NAPRAWDĘ TAK MYŚLISZ?
No raczej! Przecież łatwiej i lepiej byłoby 
zrobić małą okrągłą kulkę, która byłaby 
łatwiejsza do połknięcia. Kiedy ktoś wy-
myślił aspirynę, podświadomie albo i nie 
musiał myśleć, że ten patent już działa. 
Ludzie kupowali to od zawsze i działa. 
No więc kupują ją i biorą.

W TAKIM RAZIE CO Z KAPSUŁ-
KAMI? KAPSUŁKI PRAKTYCZNIE 
ZASTĄPIŁY OKRĄGŁE TABLETKI…
No i widzisz. To przykład tego, że nauka 
zaczyna zastępować religię jako lek na 
całe zło. Magiczny strzał. To właśnie jest 
kapsułka. 

IN ENGLISH 

CURE FOR ALL EVIL

The “New Religion” exhibition by 
Damien Hirst, a British artist and one 
of the greatest stars of avant-garde art, 
has reached Poland. It can be seen in 
the Łaźnia Centre for Contemporary 
Art in Gdansk. The artist told Sean 
O’Hagan about the idea behind the 
exhibition and the coexistence of 
religion and science.

WHY DID YOU CALL THE EXHIBI-
TION “NEW RELIGION”?
I simply can’t help but get the impres-
sion that science has become a new 
religion for many, as much and as little.

WHAT ARE THE MAIN PRINCIPLES 
OF THE EXHIBITION? AND DO 
YOU ACTUALLY ALWAYS MEAN 
THE SAME?
As regards the process itself, I always 
pay attention to the formal arrangement 
of works in the first place; for example 
medicine cabinets are arranged colouris-
tically. When people ask me why I chose 
this or that particular arrangement, 
I can only give them an artist’s old-fash-
ioned answer: it is about the colour, 
the shape. You just need to find some 
cover-up so that you could take all those 
old-fashioned artistic decisions as regards 
arrangement of things that look well next 
to each other: shapes, colours, forms. 
Every artist does that.

LET’S LEAVE FORMAL DELIBER-
ATIONS FOR A MOMENT. DOES 
THE EXHIBITION CONVEY SOME 
SERIOUS MEANING? A SERIOUS 
DAMIEN HIRST-STYLE MEANING?
Hm, I remember I used to reflect on 
the fact that there are four things 
important in life: religion, love, art 
and science. In the best scenario, they 
are simply tools that help us find our 
path in the darkness. None of them 
actually works perfectly well, but they 
are helpful. It is science that seems to 
be on the top of the group now. Just 
like religion, it gives a faint hope that 
perhaps everything will be fine at the 
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end. I guess what I mean is only to pro-
voke people into thinking. In that case, 
I just wanted to make my audience 
think about the combination of science 
and religion. They are usually consid-
ered two completely different things: 
one is cool and concrete and the other – 
emotional, loving and warm. I wanted 
to cross those borders and show some-
thing that seems cool and concrete and 
at the same time has all those religious 
and metaphysical connotations. I think 
now it’s a perfect time for that because 
the church is screwing up a lot.

HOW DID “NEW RELIGION” DE-
VELOP AS AN EXHIBITION? WERE 
YOU GRADUALLY CREATING NEW 
WORKS OR DID YOU HAVE THE 
ENTIRE CONCEPT IN THE BACK OF 
YOUR MIND FROM THE BEGINNING?
I guess both. It is one of those exhibi-
tions that start as a really small project 
but can’t stop growing later on. I first 
created a work called “New Religion”. 
I can tell you how it happened. It 
had its starting point in a wallpaper 
in a pharmacy. They are quite similar 
works, but we changed the names 
of pharmaceutical companies into 
biblical references. It simply consists of 
enlarged elements from the pharmacy 
wallpaper with a different colour in 
the background. In the beginning, 

we wanted to make three versions of 
“New Religion”. Then I had an idea 
for a set of chewing gum wrappers that 
would make a huge work together. And 
then I moved to this. As I work, the 
whole concept changes. We actually 
simply keep improvising. We have 
no idea where we are heading, but it 
looks good. Generally speaking, this is 
precisely what is great about art – if it 
looks nice in the living room, you’ll get 
away with everything.

YOUR WORKS HAVE ALWAYS 
SEEMED CLOSELY RELATED TO THE 
ROMAN CATHOLIC BELIEF TO ME. 
I CAN’T HELP IT.
Well, it depends on how you contrib-
ute to a given work yourself. Everyone 
brought up according to the Roman 
Catholic traditions will carry this 
burden. Take for example the dove 
from the first work (“A Faint Hope 
Beyond the Fear of Death”), the dove 
of the Holy Spirit. But here everything 
depends on how you yourself contrib-
ute to such a presentation.

AND HOW WOULD YOU FEEL IF 
YOUR AUDIENCE WERE TO FIND 
SOME SPIRITUAL CONSOLATION IN 
YOUR WORK?
I would think I have nothing to do with it. 
(Laughs) Spiritual consolation? You know, 
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JAKO ARTYSTA JEDNAK 
ZAWSZE UWAŻAŁEM, 
ŻE NAJLEPSZYM 
ROZWIĄZANIEM JEST 
ROZPLANOWANIE 
WYZWALACZY. 
MOŻE UDA CI SIĘ 
SPOWODOWAĆ 
W LUDZIACH JAKĄŚ 
REAKCJĘ, ALE ZNOWU 
BARDZO WIELE 
ZALEŻY OD TEGO, CO 
WNIESIE DO TEGO 
DANA OSOBA. JA 
JESTEM NIEWIERZĄCY 
I TO MUSI STANOWIĆ 
FUNDAMENT 
WSZYSTKIEGO, 
CO ROBIĘ. Z CAŁĄ 
PEWNOŚCIĄ.

  Stacje Drogi Krzyżowej. Stacja II:  
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

  Stacje Drogi Krzyżowej. Stacja VI: 
Weronika ociera twarz Jezusowi

  Stacje Drogi Krzyżowej. Stacja 
IX: Jezus upada po raz trzeci



I have no influence on my audience’s reac-
tions. When I decide to show my work, it 
begins to live its own life.

BUT WOULDN’T YOU FEEL OF-
FENDED IF SOMEONE CONSID-
ERED IT TO GIVE SPIRITUAL SAT-
ISFACTION OR RAISE SOMEONE’S 
SPIRITS RATHER THAN BE SHOCK-
ING OR PROVOCATIVE?
No, I wouldn’t feel offended. But I’d 
think that it surely has something to 
do with the person’s own contribution 
to the work. If you have for example 
some deeply internalized views, perhaps 
they would be put to the test or even 
strengthened. As an artist, I’ve always 
thought that the best solution is to plan 
the triggers out. Perhaps you will man-
age to cause some reactions in people, 
but still much depends on their own 
contribution. I’m a non-believer, and it 
has to be the foundation of everything 
I do. It surely does. I’m fully aware of 
the fact that religion can turn against 
you under the burden of too many ques-
tions; it simply seems to be intellectually 
half-baked. If you start asking too many 
questions about religion, it will start 
breaking down under their weight.

ON THE OTHER HAND, SCIENCE 
BOASTS ITS RIGOUR, THE DOM-
INANCE OF EVIDENCE OVER 
BELIEF AND LOGIC OVER IRRA-
TIONAL SUPERSTITION. SCIENCE 
WOULDN’T BREAK DOWN SO 
EASILY, WOULD IT?
Science really does take religion for 
a ride, doesn’t it? Even on purpose. It’s 
always done it. When science appeared 
on the horizon, everyone thought 
that it was over for religion and that 
believers would end like the followers 
of the view that the Earth is flat. But 
no, religion still attracts people. That’s 
a true mystery. (Laughs) It’s amazing 
how many people are really drawn by 
religion. Although in my opinion, if 
people can’t find the answers they’re 
looking for, they simply start looking at 
the questions from a different perspec-
tive. It’s true about both science and re-
ligion but much more about the latter. 
Facts become parables or metaphors. 
What was considered to be incontro-
vertible truth becomes metaphorical 
truth, and faith can survive.

BUT THERE IS SOMETHING BEAU-
TIFUL AND STABLE IN RELIGIOUS 

SYMBOLISM, ISN’T THERE? OR 
PERHAPS ONE NEEDS TO GROW UP 
SURROUNDED BY THESE SYMBOLS 
AND THE RELATED MYSTERY, LIKE 
IT WAS IN YOUR OR MY CASE?
People become soaked in all that. It’s 
of great importance even when you 
stop believing. It’s of great importance, 
which is why it’s able to survive.

IN THAT CASE, DO YOU LOOK FOR 
NEW METAPHORS IN SUCH SYM-
BOLS AS THE SKULL OR THE DOVE, 
WHICH KEEP REPEATING IN YOUR 
WORKS AND IN THE WHOLE HIS-
TORY OF ART? DO YOU THIS WAY 
TAKE SOME CONCEPT AND WORK 
ON IT UNTIL YOU GO THROUGH 
ITS MYSTERY?
(Pause) I don’t know if anyone would 
be able to go through the mystery of 
such images. Those symbols – the dove, 
the skull, the cross – are able to survive 
precisely because of the fact they’re so 
meaningful. They can survive even in the 
form of kitsch. In my opinion, however, 
a lot depends on the exact place one finds 
themselves in at a given moment. It’s 
very instinctive. Truth to be told, it’s not 
completely thought-out. It’s like a line: 
you start following it and won’t rest 
until you explain something to yourself. 
If you’re obsessed with something, you 
create art on this very topic. I’m obsessed 
with death and mortality, especially my 
own one. So it’s probably more about 
going through this obsession, with which 
I will never succeed, of course. (Laughs) 
Besides, it’s hard to explain ideas because 
they develop quickly and in many direc-
tions. Take for example a simple thought 
that the Eucharist looks like aspirin. 
And suddenly I catch myself thinking, 
“It can’t be a coincidence! They use this 
patent to sell aspirin”.

YOU REALLY THINK SO?
I do! After all, it would be much easier 
and better to make a small ball that 
would be easier to swallow. When 
someone came up with the idea of 
aspirin, he – consciously or not – had 
to think that the patent was already 
working. People have always bought it, 
and it works. So they buy and take it.

IN THAT CASE, WHAT ABOUT CAP-
SULES? CAPSULES HAVE PRACTI-
CALLY REPLACED ROUND PILLS...
You see, this is an example of science 
beginning to replace religion as the 
cure for all evil. A magic shot. That’s 
what the capsule is. 
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 Fragment tekstu opublikowanego pierwotnie w katalogu wystawy  
Damiena Hirsta “New Religion” wydanym przez Paul Stolper Gallery 
i Other Criteria w 2006 roku. Prawa autorskie - Sean O’Hagan (2006).

A fragment of a text originally published in the catalogue of Damien Hirst’s 
exhibition “New Religion” published by Paul Stolper Gallery and Other 
Criteria in 2006. Copyright – Sean O’Hagan (2006).

  Apostołowie. Rys. 9 Święty 
Piotr

  Apostołowie. Rys. 1 Jezus





WSZYSTKO   
W KRATKĘ

Podróż przez Szkocję może przypominać próbę 
odróżnienia jednego klanowego wzoru od drugiego  

– niby wszystko w podobną kratkę, a jakże różne. Dlatego 
nie dziwcie się za bardzo, jeśli w sąsiadujących ze sobą 
dolinach zastaniecie dwa różne obrazki. Nigdzie chyba 

ciężar kulturowego paradoksu nie jest tak duży.

TEKST: Mateusz Kołos  FOT.: www.flickr.com
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N
ie dalej jak rok temu Szkoci 
wpadli na karkołomny 
pomysł przeprowadzenia 
referendum niepodległościo-
wego i przerwania długiego 

(ponad 300 lat) „małżeństwa z rozsądku” 
z Anglią. Najwyraźniej niewiele przyniosła 
rozszerzana od końca lat 90. autonomia – 
własny parlament, służba zdrowia i wymiar 
sprawiedliwości to za mało, żeby przekonać 

do siebie upartych mieszkańców północnej 
Brytanii. Pomijając fakt, że secesja spaliła 
na panewce, warto spojrzeć na Szkocję wła-
śnie z tej perspektywy. Bo w Szkocji bardzo 
dużo rzeczy jest wewnętrznie sprzecznych.

AUTONOMIA – WŁASNY PARLAMENT, SŁUŻBA ZDROWIA I WY-
MIAR SPRAWIEDLIWOŚCI TO ZA MAŁO, ŻEBY PRZEKONAĆ DO 
SIEBIE UPARTYCH MIESZKAŃCÓW PÓŁNOCNEJ BRYTANII. POMI-
JAJĄC FAKT, ŻE SECESJA SPALIŁA NA PANEWCE, WARTO SPOJRZEĆ 
NA SZKOCJĘ WŁAŚNIE Z TEJ PERSPEKTYWY. BO W SZKOCJI BAR-
DZO DUŻO RZECZY JEST WEWNĘTRZNIE SPRZECZNYCH.



KOLEŚ Z NIZIN
W Szkocji cała zabawa zaczyna się, 
gdy wyjeżdżasz poza miasto. Nie jest 
to trudne, bo termin „poza miastem” 
odnosi się do znacznej większości 
tutejszych przestrzeni. Nie odmawiając 
miastom  niczego (w istocie, na Edyn-
burgu i Glasgow warto zawiesić oko na 
dłużej), całą esencję szkockości znajduje 
się na prowincji. Jeśli coś nie ma tu 
długiej i skomplikowanej historii, 
nie jest szkockie. Innymi słowy – być 
Szkotem, to w jakiś sposób wciąż zma-
gać się z przeszłością. Na tej zasadzie 
wciąż wyraźnie zaznacza się podział na 
mieszkańców Highlands i Lowlands. 

Highlands – to z oczywistych wzglę-
dów tereny położone wyżej, skąd z góry 
patrzy się na ludzi z nizin. Szkoccy 
„górale” mają ku temu solidne podsta-
wy – nie dość, że różnice w językowych 
korzeniach są znaczne (w Highlands 
mówi się dialektami z grupy celtyc-
kiej, w Lowlands germańskim lallans 
scots), to jeszcze niziny, jako centrum 
administracyjne kraju, są nagminnie 
uważane za „pupilków Londynu”. Co 
ciekawe, taka etykietka każe Lowland-
czykom traktować mieszkańców wyżyn 
jako nieokrzesanych, skorych do bitki 
i porywczych. Cóż, według legend 
zamek Makbeta mieścił się w Inver-

ness – dzisiejszej stolicy Highlands. 
W wypadku konfrontacji przedstawi-
cieli tych dwóch obszarów wypadałoby 
więc uważać. Zwłaszcza, jeśli rozmowa 
toczyłaby się o (i przy) whisky.

WHISKY Z GÓR
Narodowy trunek Szkotów jest równie 
często powodem do dumy, co do 
sporów. Wszystko przez historyczny 
podział, uwzględniający oczywiście wy-
mienione wcześniej różnice. Wytyczono 
go już w XIX wieku, gdy tylko zale-
galizowano produkcję whisky. Podział 
miał swoje odzwierciedlenie głównie 
w wysokości podatku, płaconego od 
produkowanego trunku. Nietrudno 
się domyślić, że kwestie pieniężne 
tylko zaogniały sytuację. Dziś zaognia 
ją głównie bukiet produkowanych 
napitków – dla mieszkańca gór whisky 
z nizin, uważana za delikatniejszą i lżej-
szą, jest po prostu mdła. Na nic zda się 
fakt, że tradycyjnie przeprowadzaną na 
niej potrójną destylację stosuje się dziś 
tylko w gorzelni Auchentoshan. Pełnię 
trunku górale odkrywają za to w rodzi-
mych whisky, takich jak Glenmorangie 
czy Ebradour – szczycą się ich bogatym 
kwiatowym aromatem i smakiem oraz 
licznymi akcentami morskimi. Sporu 
nie ratuje fakt, że najbardziej legendar-
ne whisky produkowane są w dwóch 
innych historycznych regionach – Spey-
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side (znajduje się tu połowa szkoc-
kich destylarni produkujących single 
malty) oraz Islay, gdzie do dziś działają 
legendarne zakłady Ardbeg, Bowmore 
czy Caol Ila. Łyżką dziegciu w beczce 
miodu jest w tym wypadku niezależ-
ność produkcji trunku. Z działających 
dziś na terenie Szkocji 101 destylarni 
tylko 5 nie podlega wielkim koncer-
nom. I to jest akurat powód do wstydu 
dla jednych i drugich.

POTWÓR Z JEZIORA
Jeśli z czegoś można się wyśmiewać 
na szkockich nizinach, to z pewnością 
z Nessie. Potwór z Loch Ness, najbardziej 
znana kryptyda w dziejach, dla wielu 
mieszkańców północnej Szkocji jest 
czymś absolutnie realnym. Z pewnością 
przynosi realne zyski – tereny wokół 
jeziora są oblegane niemal przez cały 
sezon. Zresztą, nie tylko na legendach 
mieszkańcy Highlands budują swój 
status. Atrakcją ostatnich lat jest m.in. 
dolina Glencoe, gdzie kręcono znaczną 
większość scen z serii filmów o Harrym 
Potterze. Okazją do żartów są również 
osławione Highland Games. Niegdyś 
średniowieczny sprawdzian siły, dziś 
wielu patrzy na nie jak na rozrywkę 
dla turystów. Nie zmienia to faktu, że 
mieszkańcy wyżyn są dumni z ciągłości 
tradycji – zwłaszcza z konkurencji zwanej 

„caber toss” czyli rzutu sosnowym balem. 
Geneza dyscypliny jest oczywiście zawiła 
– i jak najbardziej praktyczna. W skrócie 
można powiedzieć, że caber toss wywodzi 
się z transportowania sosen z górskich 
lasów do wiosek. Najszybszym sposobem 
było ich rzucanie raz za razem w dół zbo-
cza. Stąd w dzisiejszej odsłonie tego oso-
bliwego sportu nie chodzi o odległość ale 
o precyzję rzutu. Kłoda powinna obrócić 
się w powietrzu o 180 stopni, a następnie 
upaść dokładnie w linii. Tylko kogo stać 
na taki wyczyn? Zapewne nikogo ze 
szkockich nizin. 

IN ENGLISH 

LIQUOR, MONSTERS AND PINES

A journey through Scotland may seem 
like trying to distinguish one clan tartan 
from another. They seem the same, 
but in reality they are different. Don’t 
be surprised if you find two different 
landscapes in two neigbouring valleys. 
It’s safe to say that upon no other place 
does the burden of cultural paradox 
weigh so heavily.

About a year ago, the Scots came up with 
a mad idea of independence referendum 
that would end a long, over 300-year-
long, “marriage of convenience” with 
England. The country’s autonomy, con-
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POTWÓR Z LOCH 
NESS, NAJBARDZIEJ 
ZNANA KRYPTYDA 
W DZIEJACH, DLA 
WIELU MIESZKAŃCÓW 
PÓŁNOCNEJ 
SZKOCJI JEST CZYMŚ 
ABSOLUTNIE REALNYM. 
Z PEWNOŚCIĄ 
PRZYNOSI REALNE 
ZYSKI – TERENY 
WOKÓŁ JEZIORA SĄ 
OBLEGANE NIEMAL 
PRZEZ CAŁY SEZON. 
ZRESZTĄ, NIE TYLKO 
NA LEGENDACH 
MIESZKAŃCY 
HIGHLANDS BUDUJĄ 
SWÓJ STATUS. 
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sistently broadened sine the late 1990s, 
seems to have had little or no effect: 
autonomous parliament, health care and 
judicial system wasn’t enough to convince 
stubborn Scots to stay. Although seces-
sion failed, it’s worth to take a look at 
Scotland from this perspective, as it’s 
a country of many contradictions.

A BLOKE FROM THE LOWLANDS
The whole fun in Scotland begins when 
you leave the city limits. It’s not diffi-
cult as the term “out of town” can be 
used in reference to most of the coun-
try. Not to take away from the Scottish 
cities (indeed, Edinburgh and Glasgow 
are worth the time spent there), the 
essence of the country can be found in 
the countryside. If something doesn’t 
have long and complicated history, it 
basically means it’s not Scottish. In 
other words - to be a Scotsman means 
to face the past in one way or the 
other. This is how the division between 
inhabitants of Highlands and Low-
lands works. Scottish “Highlanders” 
have solid reasons for looking down at 
the inhabitants of Lowlands - for one 
thing, their dialects differ significantly 
(Highlands speak in Celtic dialects, 
whereas Lowlands use the Germanic 
Lallans). Also, Lowlands, being the 
administrative centre of the country is 
treated as “London’s pet”. What’s in-
teresting, this let Lowlander to treating 
inhabitants of Highlands as uncouth, 
prone to violence and hotheaded. 
Well, according to legends, Macbeth’s 
castle was located in Inverness - today’s 
capital of Highlands. So, be careful if 
you see reprepsentatives of these two 
regions confront each other. Especially, 
when their conversation is about (and 
accompanied by) whisky.

MOUNTAIN WHISKY
The national Scottish beverage is their 
reason for pride, as well as it is for 
quarrels. All because of the historical 

division, including the differences 
mentioned before. The division was 
made in the 19th century, when whisky 
manufacturing was legalised and it 
was reflected mainly by tax rate that 
was applied to the beverage production 
process. It’s not difficult to imagine 
that the question of money only made 
things worse. Today, the conflict is 
fueled mainly by the characteristics of 
whisky - for a Highlander, the Low-
lands whisky, which is considered to 
be milder and lighter, will be plain flat. 
And there will be no use in explaining 
that the traditional, triple distilla-
tion process is currently used only in 
Auchentoshan distillery. The fullness of 
the liquor is discovered by Highlanders 
in their own whisky’s, such as Glenmo-
rangie or Ebradour - they boast of their 
rich, floral alroma and taste, as well as 
numerous sea accents. The fact that the 
most legendary whisky is produced in 
two other historical regions - Speyside, 
where half of single malt distilleries 
is located, and Islay, where legendary 
Ardbeg, Bowmore or Caol Ila distill-
eries still function, doesn’t help the 
debate. The question of independence 
of production is a fly in the ointment in 
this case. Only 5 out of 101 distilleries 
operating in Scotland aren’t subject to 
any corporations. And this is a reason 
for shame for both sides.

THE MONSTER FROM THE LAKE
If there’s something to laugh about in 
Scottish Lowlands, it’s Nessie. The Loch 
Ness monster, the most notorious cryptid 
in the history of mankind, is something 
real for many inhabitants of northern 
Scotland. It surely provides tangible 
profit - the area around the lake is under 
tourist siege all year round. However, the 
Highlanders build their status not only 
around legends and myths. In a past few 
years, Glencoe valley has become a real 
attraction. Most of the scenes from “Harry 
Potter” movies was filmed there. Another 
subject of jokes is the famous Highland 
Games, once a Medieval test of might, 
now considered by many to be just a tour-
ist attraction. This doesn’t change the fact 
that locals are proud of the continuity 
of tradition, especially when it comes to 
“caber toss” - which is tossing a pine log. 
The origins of this discipline is, of course, 
complex. And extremely practical at the 
same time. To put it simply, caber toss 
comes from the times when pines had to 
be transported from mountain forests to 
villages. The quickest way to do that was, 
of course, to each time throw them down 
the hill. This is why, the contemporary 
version requires precision, not distance. 
The log should make a 180-degree turn in 
the air and then land precisely on the line. 
But who is capable of doing such a thing? 
Definitely no one from the Lowlands. 
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JAK PAUL PICOT 
OSWOIŁ CZAS 
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Pan Oppenheimer był jednym z najbogatszych w całej krainie. Wokół domu uprawiał 
róże. Miał kolekcję na światowym poziomie. Była to sławna kolekcja. Każdego ranka 

widział swoje kwiaty, kiedy szedł na spacer. I każdego ranka mijał dom pewnej 
wdowy. Róż przed jej domem było tylko kilka, ale były piękniejsze od wszystkich, jakie 

znał. Kiedyś przystanął i zapytał: „Jak pani to robi, że są najpiękniejsze?” „To bardzo 
proste – uśmiechnęła się – tylko to, co kochasz, może być naprawdę piękne”. Tę 

opowieść  znalazłem w książce, którą Paul Picot przygotował dla tych, których ceni. 
Wyjątkowa książka. Tysiąc numerowanych egzemplarzy. 

TEKST: Grzegorz Kapla  FOT.: Mat. prasowe



C
oraz trudniej nadążyć za 
tweetami i za żółtym paskiem 
na dole ekranu. Świat kręci 
się coraz szybciej, ale też coraz 

bardziej powierzchownie. W takim biegu 
łatwo przegapić to, co istotne. A przecież 
liczy się tylko to, co trwałe i wieczne. 

Na przykład czas. Gdyby nie jego praca, 
nie istniałyby doskonałe sery. Albo whisky, 
która potrzebuje nawet dwudziestu pięciu 
lat, żeby stać się naprawdę sobą. Albo 
miłość. To przecież czas sprawdza jakiej jest 
próby. Dziś można oblecieć świat dooko-
ła w dwa dni, ale czy taka podróż może 
się równać z osiemdziesięcioma dniami, 
które przeżył Phileas Fogg. Nie da się tego 
porównać, tak jak nie sposób porównać 
niektórych wytworów sztuki współczesnej 
z obrazami wielkich mistrzów.

Przywykliśmy do tego, żeby wiedzieć 
szybko i żeby szybko mieć. Ale podświado-
mie wiemy, że nie można stworzyć niczego 
wartościowego, ani nie da się niczego 
naprawdę przeżyć albo zrozumieć, jeśli nie 
poświęci się czasu. I nie nauczy go szano-
wać. I nie osiągnie mistrzostwa we własnej 
dziedzinie. I nie dopracuje się wszelkich 
szczegółów do perfekcji. Szczegóły decydują 
o jakości. O szlachetności. A szlachectwo 
zobowiązuje do tego, żeby szczegóły miały 
znaczenie. „Noblesse du détail”. Maksyma, 
którą Mario Boiocchi uznał za swoje credo. 

Była połowa lat siedemdziesiątych. Nie 
najlepszy czas dla Europy, która łapała 
zadyszkę, bo formuła Unii Europejskiej 
przestawała być wystarczającym motorem 
wzrostu i w gospodarczym wyścigu 
z USA i Japonią zostawała w tyle. Ja-
pońskie wynalazki, samochody, zegarki 
elektroniczne, których nie trzeba było 
nakręcać, japońskie filmy.

prawdy i piękna, miłości i pasji. Z tej pasji 
i z tej miłości do prawdy i piękna powstał 
każdy z zegarków zbudowanych w ciągu 
minionych lat. I właśnie dlatego, mimo że 
czasy były niesprzyjające, marka odniosła 
natychmiastowy sukces.

I choć kosztuje znacząco mniej, to do 
budowy mechanizmów stosuje tę samą 
stal, co Longines. Stosuje to samo szafiro-
we szkło, co Rolex, potrafi odliczać split 
seconds, potrafi wybijać minuty, potrafi 
obliczać czas pozostały do kolejnego 
nakręcenia. Potrafi wszystko, co umieją 
koledzy. Potrafi więcej – umie przeko-
nać, że jest wyjątkowy. Jak dzieło sztuki 
z czasów, w których żył Picot. 

IN ENGLISH 

HOW PAUL PICOT TAMED TIME

Mr Oppenheimer was one of the 
richest man in the country. He was 
growing roses. He had a collection 
of world standards. It was a famous 
collection. Every morning he admired 
his flowers when he was taking a walk. 
And every morning he went past 
a widow’s house. There were only 
several roses in front of her house, but 
they were more beautiful than any 
rose he knew. One day he stopped by 
and asked, “What do you do to make 

SP
R

ZĘ
T

Eq
ui

p
m

en
t 

47
 

Pan Boiocchi wiedział, że są interesują-
ce, ale czuł, że brak im czegoś, co stanowi 
o wartościach – nikt nie włożył serca 
w to, żeby powstały. Nikt nie spędził 
setek godzin nad warsztatem, żeby tchnąć 
w nie życie unikalne i niepowtarzalne. 
Każdy był taki sam jak tysiące innych.

A unifikacja nie jest z gruntu europej-
ską ideą. Naszą wartością jest niepowta-
rzalność. Unikatowość. Tradycja.

Postanowił w tym najmniej sprzyjają-
cym czasie zebrać najbieglejszych w swoim 
fachu rzemieślników, właściwie artystów, 
i uruchomić manufakturę, która będzie trak-
towała czas z należytym szacunkiem. Chciał 
stworzyć markę, która stanie się synonimem 
perfekcji, piękna i dbałości o szczegóły. Która 
będzie produkowała najbardziej skompli-
kowane mechaniczne zegarki swojej epoki. 
Takie jakie Paul Picot produkował w swoim 
warsztacie na przełomie XVI i XVII wieku.

Pracowało wówczas wielu mistrzów. Byli 
celebrytami swojej epoki, choć przecież pro-
dukowali po pięć, sześć sztuk rocznie. Czas 
ich zweryfikował. Minęły stulecia i tylko 
kilka z tych nazwisk wciąż świeci dawnym 
blaskiem, bo tylko nieliczne zegarki były tak 
doskonałe, żeby wygrać z czasem.

Paul Picot należy do najsławniejszych. Pod-
pisywał swoje prace jak Leonardo DaVinci, 
pewien, że przyniosą mu nieśmiertelność.

Dlatego właśnie imię Paula Picota pan 
Boiocchi wybrał na nazwę swojej marki.

Jeśli zajrzeć do wnętrza zegarka Paul 
Picot, trudno uwierzyć, że człowiek potra-
fił zaprojektować i wykonać mechanizm 
o takim stopniu skomplikowania. Każdy 
detal, nawet najmniejszy, jest odsłonię-
ty. Czas nie ma dla tej marki żadnych 
sekretów. Ludzie instynktownie poszukują 

NA PRZYKŁAD CZAS. GDY-

BY NIE JEGO PRACA, NIE 

ISTNIAŁYBY DOSKONAŁE 

SERY. ALBO WHISKY, KTÓRA 

POTRZEBUJE NAWET DWU-

DZIESTU PIĘCIU LAT, ŻEBY 

STAĆ SIĘ NAPRAWDĘ SOBĄ. 

ALBO MIŁOŚĆ. TO PRZECIEŻ 

CZAS SPRAWDZA JAKIEJ 

JEST PRÓBY. DZIŚ MOŻNA 

OBLECIEĆ ŚWIAT DOOKO-

ŁA W DWA DNI, ALE CZY 

TAKA PODRÓŻ MOŻE SIĘ 

RÓWNAĆ Z OSIEMDZIE-

SIĘCIOMA DNIAMI, KTÓRE 

PRZEŻYŁ PHILEAS FOGG. 



them so beautiful?”. “It’s very simple,” 
she smiled. “Only the things you love 
can be truly beautiful.” I found this 
story in a book prepared by Paul Picot 
for those he valued. A unique book. 
One thousand numbered copies.

It becomes more and more difficult to keep 
up with tweets and yellow text at the bottom 
of the screen. The world is turning faster 
and faster but more and more superficially. 
Such a rush makes it easy to overlook what is 
important. And the truth is that only perma-
nent and everlasting things count.

For example time. If it was not for its 
presence, we would not have excellent 
cheese. Or whisky, which needs even 
twenty five years to become its true self. 
Or love. Because it is time that proves its 
quality. We can nowadays fly round the 
world in two days, but can such a jour-
ney equal the eighty days experienced 
by Phileas Fogg? The two cannot be 
compared, just like we cannot compare 
some pieces of contemporary art with 
paintings by great masters.

We got accustomed to gaining knowl-
edge quickly and getting things immedi-
ately. But we subconsciously know that we 
cannot create anything valuable or survive 
or understand anything completely if we 
do not devote our time, if we do not learn 
how to respect it, if we do not become 

masters in our field and if we do not bring 
details to perfection. Because quality 
depends on details. Nobility does too. And 
nobility obliges to attach significance to 
details. “Noblesse du détail”. The phrase 
Mario Boiocchi used as his credo.

It was the middle of the seventies, 
not the best time for Europe, which was 
getting short of breath because the Eu-
ropean Union was no longer a sufficient 
driving force and falling behind the USA 
and Japan in the economic race. Japanese 
inventions, cars, films and digital watches 
that didn’t need winding up.

Mr Boiocchi knew they were all in-
teresting but felt they lacked something 
that determined a thing’s value: no one 
put his heart into their production. 
No one spent hundreds of hours in his 
workshop to breathe unique and unre-
peatable life into them. Each of them 
was exactly like the rest.

And unification is not a thoroughly 
European idea. What is valuable about us 
is individuality. Uniqueness. Tradition.

So in this least favourable time Boiocchi 
decided to gather together craftsmen who 
were real experts and who were actually 
artists. And he decided to open a manu-
factory that would treat time with due re-
spect. He wanted to establish a brand that 
would become a synonym for perfection, 
beauty and attention to detail. That would 

produce the most complicated mechanical 
watches in its era, like the ones produced 
by Paul Picot in his workshop at the turn 
of the 16th and 17th centuries.

Many masters were working at that 
time. They were celebrities of their era even 
though they produced five or six watches 
a year. Time vetted them. Centuries passed 
and names of only several of them are 
still up in lights because few watches were 
perfect enough to win with time.

Paul Picot belongs to the most famous 
ones. He signed his works “Leonardo 
DaVinci” because we was sure they would 
give him immortality.

This is why Boiocchi chose Paul Picot’s 
name for his brand.

To look inside a Paul Picot watch, it is 
hard to believe that a man could design 
and produce such a complicated mecha-
nism. Every detail, even the tiniest one, is 
exposed. Time hides no secrets from this 
brand. People instinctively look for truth 
and beauty, love and passion. It is precise-
ly out of this passion and love for truth 
and beauty that the brand created each 
watch it produced in the past years. And 
it is because the times were unfavourable 
that it achieved immediate success.

And although it costs a lot less, it 
uses the same steel Longines does to 
build its mechanisms. It uses the same 
sapphire glass Rolex does and is able to 
count split seconds, strike minutes and 
count time left to the next winding 
up. It can do everything its colleagues 
can. And much more: it can convince 
others that it is unique. Like a work of 
art from the times of Paul Picot. 
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MOŻNA ODNIEŚĆ WRAŻENIE, 
ŻE PRZEZ LATA PAŃSKIEJ PRACY 
DOSZŁO DO NAJWIĘKSZEJ CHYBA 
REWOLUCJI W SPOSOBIE ZAPISY-
WANIA OBRAZU. JAK ZMIENIŁY SIĘ 
PANA NARZĘDZIA PRACY?
Wyjątkowość filmu, który jest najmłodszą 
ze sztuk, polega na tym, że zawsze związany 
był z technologią. Istotą filmu jest zapis 
ruchomego obrazu, a sposoby tego zapisu, 
od chwili kiedy bracia Lumière wymyślili 
kinematograf, ulegają ciągłemu doskonale-
niu. Myślę, że dzięki tej otwartości filmu na 
nowe technologie widzowie ciągle z zainte-
resowaniem i coraz liczniej oglądają filmy. 
Literatura, malarstwo, rzeźba czy nawet 
teatr nie mają aż takich zdolności ewolucyj-
nych i pewnie dla tego ich popularności nie 
da się dzisiaj z kinem porównać.

Rewolucją technologiczną, której 
jesteśmy ciągle świadkami, jest digitali-
zacja sposobów zapisu obrazu. Jeszcze do 
niedawna obrazy rejestrowało się analogo-
wo na taśmie filmowej; obraz skierowany 
przez obiektyw na taśmę światłoczułą 

zapisywany był z częstotliwością 24 klatek 
na sekundę i tak też odtwarzany w ki-
nach. Dzisiaj obraz jest analizowany przez 
cyfrowe matryce, zamieniany na pakiet 
zero-jedynkowych ciągów, które mogą ule-
gać dowolnym komputerowym manipula-
cjom, a potem rzutowany na ekran przez 
cyfrowy projektor albo telewizor.

Wyeliminowany został fizyczny, mate-
rialny nośnik jakim był film, a tym samym 
fizyczne ograniczenia, które limitowały 
rozwój kamer filmowych i ogólniej tech-
nologii filmowej. Ufff! To już koniec teorii! 
Dzięki tej rewolucji dzisiejsze kamery są 
coraz mniejsze, lżejsze, bardziej światłoczu-
łe, bardziej rozdzielcze i w gruncie rzeczy 
sprzęt filmowy rozwija się dziś tak szybko 
jak komputery czy telefony komórkowe.

TRZYDZIEŚCI LAT TEMU TELEWIZOR 
BYŁ NIEZBYT DUŻY, PROPORCJE 
MIAŁ 4X3, DO TEGO TRUDNO MÓ-
WIĆ O POKAZYWANIU KOLORÓW. 
ŻEBY OGLĄDAĆ NAPRAWDĘ DO-
BRY OBRAZ LUDZIE CHODZILI DO 

KIN. JAK TO, ŻE DZIŚ W WIELU DO-
MACH MOŻNA FILMY OGLĄDAĆ 
W LEPSZEJ NIŻ W KINIE JAKOŚCI, 
ZMIENIŁO PRACĘ OPERATORA?
Technika telewizyjna zmienia się równie 
dynamicznie, współczesne telewizory są 
coraz większe, cieńsze, lżejsze i doskonalsze. 
Stanowią coraz częściej alternatywę dla 
projekcji kinowej. Do niedawna robiąc 
filmy telewizyjne stosowaliśmy inne, mniej 
rozdzielcze kamery, ale też nieco inne środ-
ki wyrazu. Kiedyś mówiliśmy o filmach 
telewizyjnych „kino gadających głów”, a to 
dla tego, że bliskie plany aktorów najlepiej 
wyglądały na niedoskonałych ekranach te-
lewizorów. Dziś duże produkcje telewizyjne 
stosują ten sam „kinowy” sprzęt i w sensie 
technologicznym można je z powodzeniem 
pokazywać na ekranach kin.

CZY PAN TEŻ OGLĄDA FILMY NA 
TELEWIZORZE CZY JEDNAK CHO-
DZI DO KINA? JEŚLI JEDNAK NA 
TELEWIZORZE, TO NA JAKIM?
Oczywiście ciągle chodzę do kina, ale muszę 
przyznać, że nie tak często jak kiedyś. Może 
trochę brakuje mi dobrych filmów w kinach, 
może dlatego, że w domu mogę oglądać te 
filmy, na które mam ochotę, ale na pewno 
dlatego, że mam znakomity telewizor, na 
którym oglądanie dobrych wysokorozdziel-
czych kopii filmowych jest czystą przyjem-
nością. Ten telewizor to Samsung SUHD 
JS9500 o przekątnej ekranu 65 cali.

W UBIEGŁYM ROKU POJAWIŁY SIĘ 
W SKLEPACH WYGIĘTE EKRANY 
W TELEWIZORACH. PANA ZDA-
NIEM JEST TO TYLKO ZABIEG DESI-
GNERÓW, CZY TEŻ WIDZ W JAKIŚ 
SPOSÓB Z TEGO KORZYSTA?
Wygięty ekran Samsunga SUHD przy-

pomina mi wielkie panoramiczne ekrany 
kinowe, co jest dobrym skojarzeniem. Mu-
szę się tu przyznać do pewnej słabości, od 
zawsze lubiłem oglądać filmy z pierwszych 
rzędów. Daje mi to poczucie pełniejszego 
uczestniczenia w widowisku, fakt że nie 
ogarniam spojrzeniem całego obrazu, 
a muszę sam wybierać jaki element kadru 
mnie interesuje bardziej, też mnie angażuje 
emocjonalnie. Duży ekran Samsunga daje 
w domu podobny efekt, znakomita roz-
dzielczość 4K sprawia, że obraz w żadnym 
stopniu nie jest ziarnisty a wygięcie ekranu 
wciąga jeszcze bardziej w akcję.

ZGODZI SIĘ PAN Z TYM, ŻE SERIAL 
TELEWIZYJNY ZACZYNA DOGA-
NIAĆ PRODUKCJE KINOWE? 
Seriale telewizyjne wzbudzają w moim 
domu niekończące się kontrowersje. Ja 
reprezentuję w tej sprawie bardzo niepo-

W PIERWSZYM  
RZĘDZIE

Czy kino nadąża za rozwojem technologii? Jak bardzo 
w ciągu ostatnich trzech dekad zmienił się warsztat operatora 

filmowego? Na te pytania poszukujemy odpowiedzi wraz 
z wybitnym operatorem filmowym Pawłem Edelmanem.

ŹRÓDŁO: Mat. prasowe



pularny pogląd: niezależnie od ich jakości 
artystycznej czy profesjonalnej nie lubię 
uczucia zniewolenia, które seriale we mnie 
wywołują. Oglądając kolejne odcinki tro-
chę mi zawsze wstyd przed sobą, że dałem 
się nabrać na te same sztuczki, że pozwalam 
sobą manipulować i że tracę czas, zamiast 
poczytać dobrą książkę. Oczywiście 
w sensie produkcyjnym, warsztatowym, 
aktorskim seriale bywają pierwszą ligą, ja 
jednak wolę zwartą opowieść utrzymaną 
w czasowych rygorach spektaklu kinowego.

PYTANIE, KTÓREGO SOBIE NIE 
MOGĘ DAROWAĆ: JAK TO SIĘ 
DZIEJE, ŻE Z PUNKTU WIDZENIA 
NORMALNEGO WIDZA KINO HOL-
LYWOODZKIE JEST FAJNIEJSZE NIŻ 
EUROPEJSKIE? NA CZYM POLEGA-
JĄ RÓŻNICE W CZASIE PRODUKCJI?
Powiedzmy sobie szczerze, ze poruszamy się 
w sferze daleko idących uogólnień i uprosz-
czeń, ale niech tak na chwilę zostanie. Filmy 
hollywoodzkie są robione dla widza, a filmy 
europejskie są wypowiedzią autorską reżyse-
ra. Filmy hollywoodzkie są produktem prze-
mysłu filmowego, stoi za nimi producent/
studio, który wyłożył pieniądze i liczy na to, 
że za 200 mln dolarów zarobi 1 mld 400 mln 
dolarów, jak ostatni „Jurassic World”, czyli 
że zrobi interes życia. Filmy europejskie są 
w części subsydiowane przez państwo, wielu 
producentom zależy głównie na samym 
kręceniu następnych filmów, bo ich zarobek 
to procent od przerobionego budżetu – to 
jest domena kina artystycznego i autorskie-
go. Nielicznym producentom komercyjnym 
zależy na obniżeniu budżetu do minimum, 
które umożliwi zyski przy małej lokalnej/
krajowej publiczności, a to oznacza, że film 
musi być współczesny, śmieszny i o miłości. 
Czyli filmy hollywoodzkie mają wysokie 
budżety, piękne aktorki, wartką akcję, 

facetów wylatujących przez okna, trzęsienia 
ziemi, gwiezdne wojny i te same sprawdzone 
wielokrotnie fabuły – czyli wszystko to, co 
uwielbiają normalni widzowie z pana pyta-
nia. Filmy europejskie mają niskie budżety, 
facetów wychodzących drzwiami i fabuły, 
których nie da się streścić.

MOŻNA ODNIEŚĆ WRAŻENIE, 
ŻE POLSCY OPERATORZY ROBIĄ 
WIELKIE KARIERY ZA OCEANEM. 
Z CZEGO TO MOŻE WYNIKAĆ?
Sukcesy polskich operatorów są przede 
wszystkim ich indywidualnymi zasługa-
mi (moje wielkie wyrazy uszanowania dla 
Janusza Kamińskiego, Dariusza Wolskie-
go, Sławomira Idziaka, Ryśka Lenczew-
skiego i Łukasza Żala). Oczywiście mamy 
też znakomitą Szkołę Filmową w Łodzi, 
która tradycyjnie dostarcza na rynek 
świetnych fachowców. Myślę, ze inne 
uogólnienia byłyby trochę naciągane.

NA KONIEC NIEŚMIERTELNE PY-
TANIE O PLANY – NAD CZYM PAN 
TERAZ PRACUJE?
Jestem aktualnie w zdjęciach do musicalu 
w reżyserii Agnieszki Glińskiej i jed-
nocześnie przygotowuję film Andrzeja 
Wajdy o Władysławie Strzemińskim. 

IN ENGLISH 

IN FIRST ROW

Does the cinema keep up with 
technological development? 
How much has the work of 
cinematographers changed during 
the last three decades? We look 
for answers to the above questions 
with Paweł Edelman, an outstanding 
cinematographer.
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IT MAY SEEM THAT PROBABLY THE 
BIGGEST REVOLUTION IN THE 
WAY IMAGE IS RECORDED HAS TA-
KEN PLACE DURING THE TIME OF 
YOUR WORK. HOW HAVE YOUR 
TOOLS CHANGED?
The uniqueness of the cinema, which is 
the youngest form of art, consists in the 
fact that it has always been connected with 
technology. Recording moving images is 
the essence of the cinema, and since the Lu-
mière brothers invented the cinematograph, 
recording techniques have been experienc-
ing constant improvement. I think that, 
thanks to the cinema’s openness to new 
technologies, more and more people are 
watching films, and they do it with interest. 
Literature, painting, carving or even the 
theatre do not have such evolutionary skills, 
which is perhaps why their popularity can-
not be compared to the one of the cinema.

We keep witnessing a technological 
revolution in the digitalization of the way 
images are recorded. They were recorded in 
an analogue way on a film stock until quite 
recently; the image was pointed through 
a lens at a photosensitive film stock and 
recorded at the rate of 24 frames per second, 
which is also how it was screened in cinemas. 
Today, images are analysed by digital matri-
ces, changed into a set of zero-one sequences, 
which can undergo any computer manip-
ulation, and then projected on a screen by 
a digital projector or a TV set.

 Paweł Edelman
jeden z najbardziej uznanych polskich 
operatorów filmowych. Współpra-
cował m.in. z Andrzejem Wajdą, 
Romanem Polańskim czy Davidem 
Fincherem. Praca przy „Pianiście” 
przyniosła mu nominację do Oscara. 
Na swoim koncie ma też nagrodę 
Hollywood Film Festival w kategorii 
Operator Roku 2015, nominację do 
nagród BAFTA czy Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Operatorów. Od 
niedawna jest także ambasadorem 
telewizorów Samsung SUHD.

Paweł Edelman 
one of the most recognized Polish 
cinematographers. Among others, 
he cooperated with Andrzej Wajda, 
Roman Polański and David Fincher. 
He was nominated for an Oscar 
for his work on The Pianist. He also 
received the Hollywood Film Festival 
Award Cinematographer of the Year 
2015, a nomination for a BAFTA and 
a nomination from the American 
Society of Cinematographers. He has 
recently become the ambassador of 
Samsung SUHD TVs.
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We have eliminated the film, which 
was the physical, material carrier and thus 
removed physical restrictions, which lim-
ited the development of film cameras and 
film technology in general. Phew! Enough 
of this theory! Thanks to the revolution, 
today’s cameras are smaller, lighter, more 
photosensitive and more resolving. In fact, 
nowadays film equipment develops as 
quickly as computers or mobile phones.

TELEVISIONS WERE QUITE SMALL 
EVEN THIRTY YEARS AGO, WITH 
PROPORTIONS 4:3, PLUS IT WAS 
HARD TO TALK ABOUT COLOURS. 
PEOPLE WERE GOING TO THE 
CINEMA TO SEE TRULY GOOD 
PICTURES. HOW HAS THE FACT 
THAT WE CAN TODAY SEE BETTER-
-QUALITY FILMS IN OUR HOUSES 
THAN IN THE CINEMA CHANGED 
CINEMATOGRAPHERS’ WORK?
Television technology changes equally 
dynamically. Modern TV sets are increas-
ingly bigger, thinner, lighter and more 
perfect. They are more and more often 
an alternative to cinema screening. Until 
recently, we would use different, less resolv-
ing cameras and a bit different techniques 
when we were making TV films. We used 
to call them “the cinema of talking heads” 
because close-ups of actors looked better 
on imperfect TV screens. Today, large 
TV productions use the same “cinema” 
equipment and, in technological sense, can 
be successfully screened in cinemas.

DO YOU WATCH FILMS ON THE 
TV SCREEN TOO OR GO TO THE 
CINEMA? AND IF YOU CHOOSE TV, 
WHAT SET DO YOU USE?
I obviously go to the cinema, but I have 
to admit that I don’t do it as often as some 
time ago. Perhaps it’s because there aren’t 
enough good films in cinemas or because 
I can see all the films I’d like to at home. 
But it’s definitely also because I have an 
excellent television, which makes watching 
high-resolution film copies sheer pleasure. 
The TV set I’m talking about is the Sam-
sung SUHD JS9500 with a 65-inch screen.

CURVED TV SCREENS APPEARED 
IN SHOPS LAST YEAR. DO YOU 
THINK IT IS ONLY A TRICK OF DE-
SIGNERS OR ARE THEY ACTUALLY 
BENEFICIAL FOR THE VIEWER?
The Samsung SUHD curved screen 
resembles huge panoramic cinema screens 
to me, which is a good association. I have 
to admit to one weakness: I’ve always 
liked watching films from first rows. It 
makes me feel as if I took part in a huge 

show, and the fact that I can’t grasp the 
whole image but have to choose which el-
ement of the frame I’m more interested in 
makes me more emotionally involved as 
well. The large screen by Samsung gives 
a similar effect at home, the excellent 4k 
resolution guarantees that the image isn’t 
grainy at all, and the curved screen draws 
me into the action even more intensively.

WILL YOU AGREE WITH THE STA-
TEMENT THAT TV SERIES START 
CATCHING UP WITH CINEMA 
PRODUCTIONS?
TV series are a source of continued 
controversy in my house. I represent a very 
unpopular view in this discussion: regardless 
of their artistic or professional value, I don’t 
like the feeling of enslavement they leave me 
with. When I watch next episodes, I’m al-
ways ashamed that I fell for the same tricks, 
that I let them manipulate me and that 
I lose time watching them instead of reading 
a good book. Of course, as far as production, 
techniques and acting is concerned, TV se-
ries are sometimes in the premier league, but 
I prefer a compact story contained within 
the temporal limits of a cinema show.

A QUESTION I CANNOT SKIP: HOW 
DOES IT HAPPEN THAT, FROM AN 
ORDINARY VIEWER’S POINT OF 
VIEW, THE HOLLYWOOD CINEMA IS 
BETTER THAN THE EUROPEAN ONE? 
WHAT DO THE DIFFERENCES IN THE 
TIME OF PRODUCTION CONSIST IN?
To be honest, we will now use far-reaching 
generalizations and simplifications, but let’s 
leave it like that for a moment. Hollywood 
films are made for the audience, while 
European ones are a way of expression for 
the director. Hollywood films are a product 
of a film industry, backed by producers/
studios that give money for films believing 
they would earn 1bn 400m dollars for 200m 

dollars they have invested, like in the case of 
the last Jurassic World; they believe they’ll 
make a bundle. European films, on the 
other hand, are partially funded by the state. 
Many producers mainly care about shooting 
next films because their earn only a percent 
of the overall budget. It is the domain of 
artistic and auteur cinema. Few commercial 
producers want to reduce the budget to the 
minimum, which would make it easier to 
gain profit with small local/national audienc-
es, which means that films have to be con-
temporary, funny and about love. In other 
words, Hollywood films have huge budgets, 
beautiful actresses, fast-paced plots, men 
rushing out of the windows, earthquakes, 
star wars and the same, well-tried storylines, 
that is everything regular viewers from your 
question like. European films have modest 
budgets, men using doors and storylines that 
can’t be summarised.

IT WOULD SEEM THAT POLISH 
CINEMATOGRAPHERS MAKE BRIL-
LIANT CAREERS IN AMERICA. WHY 
IS THAT?
The credit for the achievements of Polish 
cinematographers goes most of all to 
them (my greatest respects to Janusz 
Kamiński, Dariusz Wolski, Sławomir 
Idziak, Ryszard Lenczewski and Łukasz 
Żal). We obviously have the brilliant 
Lodz Film School, which as usual pro-
vides the market witch excellent profes-
sionals. I think that other generalizations 
would be a bit too far-fetched.

I WOULD LIKE TO END WITH THE 
IMMORTAL QUESTION ABOUT 
PLANS: WHAT ARE YOU CURREN-
TLY WORKING ON?
I currently take part in the filming of 
a musical directed by Agnieszka Glińska 
and at the same time prepare Andrzej Wa-
jda’s film about Władysław Strzemiński. 
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C
złuchów to niewielkie 
miasteczko położone na 
południu województwa 
pomorskiego, na pograni-
czu Kaszub i Wielkopolski. 

Historyczna kraina, w której leży, kolejno 
zamieszkiwana była przez plemiona 
łużyckie, germańskie i słowiańskie. 
Tereny pograniczne są zawsze siedliskiem 
fascynujących zdarzeń z przeszłości, a je-
śli Człuchów mijamy na trasie nad morze, 
grzechem jest nie wysiąść z samochodu 

lub pociągu i nie pozwiedzać. Historii 
miejsc przechodzących z rąk do rąk na 
Pomorzu ci u nas dostatek, ale nie wszę-
dzie można rozpoznać echa wspaniałej 
przeszłości w tak niepozornym dziś 
elemencie. Tak dramatycznego odzwier-
ciedlenia zawirowań historycznych w mu-
rach jednego obiektu nie spotyka się na 
każdym kroku. Może zamek pokutował 
za zarządzających nim chciwych rycerzy, 
którzy na jego terenie dopuszczali się 
aktów zdrady? Ale po kolei.

W 1312 roku Człuchów został wykupio-
ny od polskiego kasztelana i stał się wła-
snością Wielkiego Księstwa Krzyżackiego. 
Wkrótce rozpoczęto budowę zamku, 
którego całkowita powierzchnia objęła 
prawie 3 hektary, czyniąc go drugim po 
Malborku (a terytorialnie największym) 
zamkiem krzyżackim. Osada otrzymała 
prawa miejskie w 1348 roku. Po bitwie 
pod Grunwaldem Człuchów był w rękach 
książąt pomorskich, a w toku wojny 
trzynastoletniej przeszedł w ręce Rzeczpo-
spolitej. Od zakończenia walk, to jest od 
1466 roku, zamek stał się oficjalną siedzibą 
starostwa człuchowskiego i twierdzą 
broniącą granic Królestwa Polskiego od 
północnego zachodu. Tuż przed rozbio-
rami był już mocno zaniedbany, a pod 
koniec XVIII wieku częściowo rozebrany 
za zgodą króla Prus, Fryderyka Wilhel-
ma II. Wówczas cegły zamku posłużyły 
mieszkańcom Schlochau do odbudo-
wania domów zniszczonych w pożarze. 
Na początku kolejnego stulecia wydano 
rozporządzenie o ochronie ruin, a kilka 
lat później, w latach 1826-1828 w miejscu 
dawnej kaplicy zamkowej wybudowano 
kościół ewangelicki – element, który 
dzisiaj widnieje jako przybudówka wieży. 
I właśnie najbardziej wyeksponowaną 
częścią dzisiejszego kompleksu jest wieża 
Zamku Wysokiego – jedyna część świad-
cząca o dawnej świetności tego miejsca. 
To historia oficjalna.

W międzyczasie, bo w początkach 
Rzeczpospolitej szlacheckiej, na zamku 
przebywał niejaki Włodko z Danaborza, 
który dwukrotnie dopuścił się zdrady na 
Polsce, przepuszczając przez Człuchów 
wojska krzyżackie. O ile za pierwszym 
razem król Kazimierz Jagiellończyk daro-
wał mu winy, to za drugim został ścięty 
na rynku w Kaliszu. Podobnych czynów 
dopuścił się jego krewny i następca. Za-
mek wraz z kolejnymi rezydentami, a byli 
wśród nich Radziwiłłowie, Wejherowie 
czy Latalscy, przeżywał perypetie wojen-
no-spiskowe, ale ostatecznie do rozbiorów 
pozostał w granicach Polski.

Niektórzy historycy wskazują zamek 
w Człuchowie jako jedno z miejsc, gdzie 
podczas II wojny światowej Niemcy ukry-
wali legendarną Bursztynową Komnatę. 
Teoria spiskowa czy najbardziej skrywana 
tajemnica III Rzeszy? Być może kiedyś się 
o tym przekonamy. Inna legenda głosi, że 
pod zamkiem znajdowało się podziemne 
przejście łączące Człuchów z Chojnicami.

Zamknięcie zamku dla zwiedzających 
miało miejsce z początkiem rewitalizacji, 
czyli w 2009 roku. Ta z kolei składała 
się z trzech etapów: rewitalizacji wieży 

ZAMEK  
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Wiosną tego roku zakończono trwające kilka lat prace 
rewitalizacyjne na Zamku w Człuchowie. Jako ostatni 
dla odwiedzających otwarto dziedziniec zamkowy. 
Jak na zabudowę krzyżacką przystało, był to ogromny 
kompleks, drugi pod względem wielkości zamek 
na Pomorzu. Był, bo historia tego przybytku jest 
zagmatwana. Ucieszy to na pewno wakacyjnych 
odkrywców zmierzających na Pomorze. 

TEKST: Sylwia Gutowska  FOT.: Mat. PROT
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historical turbulence within the walls of 
one object. Perhaps the castle atoned for the 
errors of the greedy knights who used to 
own it and commit acts of betrayal inside? 
But let’s start from the beginning.

In 1312, Człuchów was sold by a Polish 
castellan and became the property of the 
Teutonic Knights. They soon started build-
ing a castle, which spread over the area of 
nearly 3 hectares. This made it the second 
biggest castle of the Teutonic Knights after 
the one in Malbork (territorially, Człuchów 
was the biggest one). The settlement was 
granted a city charter in 1348. After the 
Battle of Grunwald, Człuchów was in the 
hands of Pomeranian dukes and was later 
transferred to Poland as a result of the 
Thirteen Years’ War. Since 1466, when the 
war was over, the castle became the official 
seat of the royal governor of Człuchów 
and a stronghold protecting the borders of 
the Kingdom of Poland at the north-west. 
Right before the partitions, it had already 
been seriously neglected and partially 
dismantled towards the end of the 18th 
century with the consent of King Frederick 
William II of Prussia. Its bricks were then 
used by the inhabitants of Schlochau to 
rebuild their houses devastated in a fire. 
A regulation designed to protect its ruins 
was enacted in the beginning of the next 
century, and an evangelical church was 
built in place of the old castle chapel in 
1826-1828, an element that today is seen as 
an extension to the tower. And it is precise-
ly the High Castle tower that is the most 
visible part of today’s complex. It is the only 
part that proves the previous magnificence 
of this place. That is the official story.

In the meantime, at the beginnings 
of the Nobles’ Republic, a man called 

Włodko from Danabórz lived in the 
castle. He betrayed Poland by letting 
the army of the Teutonic Knights pass 
through Człuchów twice. While King 
Casimir IV forgave him the first time, 
Włodko was beheaded at the market 
square in Kalisz after his second mistake. 
His relative and successor committed 
similar acts. Together with its residents, 
including the Radziwiłł, the Wejher and 
the Latalski families, the castle expe-
rienced war and conspiracy twists and 
turns but in the end remained within the 
borders of Poland until the partitions.

Some historians suggest that Człuchów 
Castle was one of the places where 
Germans were hiding the legendary 
Amber Room during World War II. Is it 
only a conspiracy theory or perhaps the 
best guarded secret of the Third Reich? 
Perhaps we get to know the answer some 
day. According to another legend, there 
was an underground passage joining 
Człuchów with Chojnice under the castle.

The castle was closed to visitors when 
the revitalization process began, that is in 
2009. The process itself consisted of three 
stages: the revitalization of the castle 
tower, of its surroundings together with 
the park’s illumination and of the castle 
courtyard. Visitors can currently see also 
the glassed-in vault, where archaeological 
research that resulted in surprising effects 
was being carried out quite recently. The 
Człuchów Municipality estimated the 
investment at almost 15 million zlotys 
plus 12 million costs, 70% of which came 
from EU funding. 

zamkowej, otoczenia wraz z iluminacjami 
w parku i dziedzińca zamkowego. Odwie-
dzający mogą obecnie oglądać podziemia 
za przeszkleniami, gdzie niedawno toczyły 
się zaskakujące efektami prace archeolo-
giczne. Gmina Miejska Człuchów wartość 
inwestycji oceniała na prawie 15 milionów 
złotych i 12 milionów kosztów, z czego do-
tacje unijne pokryły ponad 70 procent. 

IN ENGLISH 

CASTLE WITH PAST

Revitalization works at Człuchów 
Castle, which lasted for several years, 
finished in the spring of this year. The 
castle courtyard was the last to be 
opened to public. As befits buildings 
of the Teutonic Knights, it was a huge 
complex, the second largest castle in 
Pomerania. But it no longer is because 
of its tangled history. It is certainly 
a piece of good news for summer 
explorers heading to Pomerania.

Człuchów is a small town located in the 
south of Pomorskie Voivodeship, on the 
border between Kashubia and Greater 
Poland. The historical region it is located 
in was in turn inhabited by Lusatian, 
Germanic and Slavic tribes. Borderland is 
always a nest of fascinating events from the 
past, and if you happen to pass Człuchów 
on your way to the sea, it would be a sin 
not to get out of the car or off the train and 
do a bit of sightseeing. There are plenty of 
stories of places changing hands in Pomer-
ania, but not all of them offer a chance to 
see the traces of great history in such an 
inconspicuous element as it is today. We 
rarely witness such a dramatic reflection of 



JAK TRAFIŁYŚCIE DO TEJ 
KAMPANII?
Znamy Piotrka Mąkosę, właściciela tego 
sklepu, bo często robimy u niego zakupy. 
Pewnym razem, kiedy odwiedziłyśmy go, 
zaproponował nam właśnie tę sesję.

WYBIERAJĄC BUTY NA CO DZIEŃ 
STAWIACIE NA ELEGANCJĘ CZY  
NA WYGODĘ?
U nas wygoda to podstawa! Na co dzień 
ubieramy sie bardziej na sportowo ze 
względu na rodzaj pracy, jaką wykonuje-
my. Szpilki zakładamy raczej okazyjnie, 
na wesele bądź na jakieś wyjście z przy-
jaciółmi. A jeśli chodzi o imprezy... to 
tylko płaskie buty!

WHITE 
STORE 
Rozalia Mancewicz took part 
in photo shoot promoting 
White Store clothes store 
in Białystok. It wasn’t 
a typical session, she was 
accompanied by her sisters, 
Laura and Natalia. It turns 
out that it wasn’t any kind of 
scheme meant to smuggle 
the family into show business, 
but great fun opportunity. 
The girls are friends to the 
store’s owner, too.

TEKST: Sylwia Gutowska  FOT.: White Store
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FOTOGRAF / PHOTOGRAPHER:  
Aleksandra Dargiewicz
MODELKA / MODEL: Rozalia Mancewicz  
/ Natalia Mancewicz / Laura Mancewicz
MAKIJAŻ / MAKE-UP: Paulina Głowacka

URBRANIA / CLOTHES: White Store



CZY TO PRAWDA, ŻE MISS PO-
LONIA NIE WYCHODZI Z DOMU 
BEZ SZPILEK, A SPORTOWE BUTY 
ZAKŁADA TYLKO NA TRENINGI?
Byście siś zdziwili, ale rzadko noszę szpil-
ki! Już się nachodziłam na obcasach! Na 
dodatek teraz na topie jest noszenie spor-
towych butów do eleganckich ciuchów, 
więc bardzo mi to odpowiada.

PYTANIE DO LAURY I NATALII: CZYM 
SIĘ ZAJMUJECIE I CZY TRUDNO 
BYŁO WAS NAMÓWIĆ NA UDZIAŁ 
W SESJI ZE SŁAWNĄ SIOSTRĄ?
Prowadzimy restauracje oraz mamy 
sale weselne i mini zoo. Jest to interes 
rodzinny i mimo, ze jest wiele par rąk do 
pomocy, to i tak jesteśmy w pracy siedem 
dni w tygodniu. Nie trzeba było nas 
długo namawiać do sesji, bo potraktowa-
łysmy to jako zabawę!

POŻYCZACIE OD SIEBIE CIUCHY?
Jak najbardziej tak! Wręcz można 
powiedzieć, że mamy wspólne ciuchy. 
W sumie wychowano nas tak, ze trzeba 
się z innymi dzielić, wiec jest to dla nas 
rzecz normalna. 
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 U NAS WYGODA  
TO PODSTAWA! NA 
CO DZIEŃ UBIERAMY 
SIE BARDZIEJ NA 
SPORTOWO ZE 
WZGLĘDU NA 
RODZAJ PRACY, 
JAKĄ WYKONUJEMY. 
SZPILKI ZAKŁADAMY 
RACZEJ OKAZYJNIE, 
NA WESELE BĄDŹ 
NA JAKIEŚ WYJŚCIE 
Z PRZYJACIÓŁMI. 
A JEŚLI CHODZI 
O IMPREZY...  
TO TYLKO  
PŁASKIE BUTY!



IN ENGLISH 

WHITE STORE

Rozalia Mancewicz took part in 
photo shoot promoting White 
Store clothes store in Białystok. 
It wasn’t a typical session, she 
was accompanied by her sisters, 
Laura and Natalia. It turns out 
that it wasn’t any kind of scheme 
meant to smuggle the family into 
show business, but great fun 
opportunity. The girls are friends to 
the store’s owner, too.

HOW DID YOU END UP IN THIS 
CAMPAIGN?
We know Piotrek Mąkosa, owner of the 
store, because we do shopping here very 
often. Once, when we paid him a visit, 
he suggested this photo shoot.

WHEN CHOOSING SHOES, WHICH 
DO YOU VALUE MORE: ELEGANCE 
OR COMFORT?
Comfort comes first! Normally, we 
dress in sports clothes because of the 
work that we do. We wear high-heels 
every now and then for weddings or 
meetings with friends. And when it 
comes to parties... flat shoes only!

IS IT TRUE THAT MISS POLAND DO-
ESN’T LEAVE HOME WITHOUT HIGH-
-HEELS AND WEARS SPORTS SHOES 
FOR TRAINING SESSIONS ONLY?
You’ll be surprised, but I hardly ever 
wear high-heels! I’ve had enough of it 
in my life! What’s more, wearing sports 
shoes to elegant clothes is on top right 
now, and it’s perfectly fine with me.

A QUESTION TO LAURA AND NATA-
LIA: WHAT DO YOU DO EVERY DAY 
AND WAS IT DIFFICULT TO CONVIN-
CE YOU TO TAKE PART IN A PHOTO 
SHOOT WITH YOUR FAMOUS SISTER?
We own a restaurant, a wedding recep-
tion hall and a mini-zoo. It’s family 
business and even though there are a lot 
of helping hands, we work seven days 
a week anyhow. It didn’t take much 
convincing, we treated it as a great 
opportunity to have some fun!

DO YOU BORROW CLOTHES FROM 
ONE ANOTHER?
Of course! You might even say that we 
don’t have our own clothes. We were 
brought up in the spirit of sharing, so 
it’s nothing unusual to us. 
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YOUR  
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IN BEAUTY
Pe ł n ia    la ta     

w    w y śm i e n i ty c h    c e n ach!
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BEAUTY
TRENDSof

Kosmetyczne 
PREMIERY
NIE TYLKO GARDEROBA 
PODLEGA SEZONOWYM 
TRENDOM. KOSMETYKI 
DO MAKIJAŻU 
RÓWNIEŻ. POZNAJ TRIO 
IDEALNE – NAJNOWSZE, 
NAJMODNIEJSZE, 
NIEZBĘDNE DLA 
PIĘKNEGO LOOKU. 

Unowocześniony brązer, który zdobędzie serce każdej 
kobiety. Lekka, żelowa struktura sprawia, że aplikacja 
kosmetyku jest dużo prostsza, a efekt szykownej opalenizny 
pojawia się natychmiast po nałożeniu. Wyjątkowa formuła 
sprawia, że puder może pełnić także funkcję samoopalacza. 
Dzięki obecności składników odżywczych skóra po 
nałożeniu brązera nie tylko piękniej wygląda, ale także jest 
rzeczywiście wypielęgnowana.   

Phyto-Touche Illusion d’Eté Delikatnie 
brązujący puder-żel, 11 g – 350 zł, nr 790661*

SISLEY
Dla tych, którym nie wystar-
cza upiększanie, zaprojekto-
wano mascarę, która działa 
na rzęsy niemal jak odżywka.  
W  jej skład wchodzą tak uni-
katowe składniki, jak komórki 
macierzyste róży oraz cząsteczki 
lateksu, dzięki którym rzęsy są 
wyjątkowo elastyczne, a  tusz się 
nie osypuje. Kaszmirowa mięk-
kość rzęs jest spełnioną obietnicą. 

Hypnôse Volume-à-
porter Dodający objętości 
i  wydłużający tusz do rzęs,  
6,5 ml – 149 zł, nr 867852
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Jeśli twoim problemem są suche, niekiedy 
spierzchnięte usta – oto upiększające 
rozwiązanie. Błyszczyk, w  którego 
składzie jest głęboko nawilżający olejek 
jojoba, działa na skórę jak kompres. 
Uelastycznia, odżywia, zabezpiecza 
przed utratą wilgoci. Niejako przy 
okazji dodaje ustom barwy, zmysłowości, 
objętości.  

Moisturizing Lip Glos 
Sunshine 46 Błyszczyk z olejkiem 
jojoba, 7 ml, 54,90 zł, nr 851939

ISADORA

Elegancki 
naszyjnik 
w kolorze 
starego złota 

* Marka dostępna w wybranych perfumeriach
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TRUDNO O ROZKOSZE WIĘKSZE NIŻ ODPOCZYNEK 
W SŁOŃCU, DŁUGIE SPACERY WZDŁUŻ PLAŻY CZY 
ZAPACH KWITNĄCEGO OGRODU. MOŻNA JEDNAK 
TE PRZYJEMNOŚCI UCZYNIĆ PIĘKNIEJSZYMI.

Zadbaj o  opaloną skórę 
i  podkreśl wakacyjną 

zmysłowość  uwodzicielskim makijażem.
Po pierwsze, sięgnij po serum Estée Lauder  
– Advanced Night Repair Synchronized 
Recovery Complex II (5). Nałożone 
pod krem pielęgnacyjny, przed kąpielą 
słoneczną, ochroni skórę przed utratą wody. 
Nałożone po opalaniu złagodzi ewentualne 
podrażnienia. 
Jednocze śn ie n ie  zapominaj 
o  nakładaniu serum Advanced Night 
Repair Synchronized Recovery 
Complex II (5) na noc. Zwiększy ono 
naturalną, nocną regenerację skóry. 
Po dniu spędzonym na słońcu czas na 
letni makijaż. Podkreśl opaleniznę, 
nakładając podkład nawilżający Double 
Wear All Day Glow BB Moisture 
Makeup (3), aby zapewnić rozświetlony 
kolor skóry. Następnie muśnij ją pudrem 
brązującym Bronze Goddess (2).  
Nałóż go pod kości policzkowe, 
wykonując pędzlem ruch w  górę, 
w kierunku ucha, w ten sposób pięknie 
wymodelujesz rysy twarzy.
Tak przygotowaną cerę wystarczy 
podkreślić delikatnym makijażem oczu 
i ust z wykorzystaniem twoich ulubionych 
kosmetyków od Estée Lauder, np. mascary 
Sumptuous Extreme (4) lub pomadki Pure 
Color Envy Shine (1). Voilà!
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1. ESTÉE LAUDER 
Pure Color Envy Shine,  
3,1 g – 135 zł, nr 842420

2. ESTÉE LAUDER Bronze 
Goddess, 21 g – 190 zł, nr 723891

3. ESTÉE LAUDER  
Double Wear All Day Glow BB 
Moisture Makeup, 30 ml, nr 
798476
175 zł
139 zł
4. ESTÉE LAUDER  
Sumptuous Extreme, 8 ml – 140 
zł, 
 nr 569549

5. ESTÉE LAUDER  
Advanced Night Repair 
Synchronized Recovery Complex 
II, 50 ml – 439 zł, nr 759918

OFERTA OBOWIĄZUJE OD �. �� DO 3�.��.���5 LUB DO WYCZERPANIA 
ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE.
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Jaśminowa wariacja na temat kultowego już zapachu Acqua 
di Gioia. Ujmująco świeża, wręcz dziewczęca kompozycja 
otwiera się silną nutą zielonego jabłka, którą intensyfikują 
akordy galbanum i  mrożonej herbaty. Sercem zapachu 
jest jednak wyjątkowy jaśmin. To ten składnik, wraz  
z towarzyszącym mu piżmem i brązowym cukrem,  sprawia, 
że pozornie lekki zapach w istocie jest nad wyraz zmysłowy. 

ACQUA DI GIOIA JASMINE Limitowana 
edycja wody perfumowanej, 30 ml – 199 zł, nr 847302

GIORGIO  
ARMANI

Zamknięty we flakonie unikatowy zapach zroszonego 
deszczem tropikalnego lasu. Przywodzi na myśl przygodę, 
niespotykane krajobrazy i  nieznane dotąd nuty. Duża  
w tym zasługa niebanalnych składników. Egzotyczne kwiaty, 
cytrusy i piżmo ambrowe tworzą kompozycję, wobec której 
nie sposób być obojętną. I choć stworzono je do noszenia 
wieczorem, doskonale sprawdzają się także w dzień – pod 
warunkiem zachowania umiaru podczas aplikacji. 

EAU TROPICALE Kwiatowo-tropikalna woda 
toaletowa, 30 ml – 245 zł, nr 852759

SISLEY

Zapach inspirowany łąką pełną 
dzikich kwiatów uwodzi już przy 
pierwszym kontakcie. Uzależnia, bo 
jest relaksujący jak wizyta na polanie 
rozgrzanej słońcem. Pachnąca opowieść 
rozpoczyna się odświeżającą nutą 
grejpfruta. Towarzyszą jej zielone liście, 
dojrzała gruszka i  soczysta malina.  
W  nucie serca do głosu dochodzi 
jaśmin przełamany fiołkiem i kwiatem 
jabłoni. Całości słodyczy dodaje liczi. 
Zapach wydaje się stworzony z  myślą 
o tych kobietach, które choć na chwilę 
chcą poczuć się jak w  zaczarowanym 
ogrodzie.  

DAISY EAU SO FRESH 
Kwiatowo-owocowa woda toaletowa, 
75 ml – 279 zł, nr 583362

MARC  JACOBS



W trakcie rozwijania się zapachu 
do głosu dochodzą akordy imbiru, 
pojawiają się też frezja i elemi.

SERCA
nuta

Za trwałość zapachu odpowiadają zaś 
drzewo cedrowe (uchodzące za źródło 
energii) oraz niezwykle zmysłowe 
piżmo.

BAZY
nuta

Zapachy Les Eaux to pachnąca 
kwintesencja lata. Emanują energią, wywołują 
dobre samopoczucie i  nieskrępowaną radość. 
Duża w  tym zasługa kompozycji opracowanych  
w  zgodzie z  f ilozof ią marki Biotherm.  
W  skład pielęgnujących wód toaletowych wchodzą 
naturalne składniki, nawiązujące do najwspanialszych sił 
przyrody. Obecne w nich olejki eteryczne stymulują zmysły 
do doznawania niemal hedonistycznych przyjemności. 
Klasyczne edycje wód Les Eaux teraz zostały uzupełnione 
o nowość. Eau D'Énergie dodająca energii, nadająca skórze 
miękkość i uczucie komfortu dzięki zawartości witaminy E. 
Eau Fraiche niezwykle orzeźwiająca, pozostawiająca na 
skórze wrażenie świeżego powietrza po deszczu i Eau Pure 
– przypominająca zapach górskiego potoku. Najnowszy 
zapach L'Eau to kaskada świeżości. Zapachowa kontynuacja 
kultowego mleczka do ciała Lait Corporel. Zaprojektowana, 
aby uszczęśliwić najbardziej wymagających.

BIOTHERM, Ĺ EAU Kwiatowa woda toaletowa 
z intensywną nutą pomarańczy, 100 ml – 139 zł, 
nr 845201

BIOTHERM
GAMA ZAPACHÓW LES EAUX TO 
WYJĄTKOWE WODY TOALETOWE 
INSPIROWANE NATURĄ. DODATKOWO 
WODY BIOTHERM MAJĄ RÓWNIEŻ 
WŁAŚCIWOŚCI AKTYWIZUJĄCE CIAŁO 
I UMYSŁ. TAK, TO MAGIA! 

NUTY
zapach

Zapach otwiera się intensywną 
bergamotką, słodką pomarańczą 
i lekką, ale orzeźwiającą mandarynką. 

GŁOWY
nuta
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B E AU T Y  COACH

Makijaż latem nie musi być stonowany. Na spacer po parku, na 

kawę, a nawet do pracy - nasze oczy mogą mienić się 

radosnymi
 barwami

       

     kwi
atów.

Sensai,
Puder transparentny  
Loose Powder

199 ZŁIsaDora Colorful Eyeliner   
Nr. 10 Black 

57,90 ZŁ

Yves Saint Laurent  
korektor Nr. 01 T 
ouche Eclat 

189 ZŁ

Collistar 
Art Design  
Pomadka

99 ZŁ

Shiseido Luminizing  
Satin Eye Color Trio (VI308 
Bouquet) cienie do powiek

170 ZŁ

ZAPRASZAMY DO PERFUMERII DOUGLAS NA INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z EKSPERTEM, KTÓRY ZDRADZI 
TAJEMNICE PROFESJONALNEGO MAKIJAŻU, WPROWADZI W ŚWIAT NAJNOWSZYCH TRENDÓW I DOBIERZE 
KOLORYSTYKĘ PODKREŚLAJĄCĄ KAŻDY TYP URODY.

PERFUMERIE DOUGLAS
Łódź: Galeria Łódzka, al.Piłsudskiego 15/23, tel. 42/ 634 67 48;
Manufaktura, ul. Karskiego 5, tel. 42/ 630 37 84, tel. 42/ 630 37 85;
C.H. Port Łódź, ul. Pabianicka 254, tel. 42/ 298 13 90, tel. 42/ 298 13 91;
Poczesna Czestochowa: C.H. Auchan, ul. Krakowska 10, 
tel. 34/ 377 82 55, tel. 34/ 377 82 56;

Piotrków Tryb. : Focus Mall, ul. Słowackiego 123,  
tel. 44/ 715 91 09, tel. 44/ 715 91 10;
Częstochowa: Galeria Jurajska, Aleja Wojska Polskiego 207, 
tel. 34/ 389 09 32, tel. 34/ 389 09 33;
Radom: Galeria Słoneczna, ul. Bolesława Chrobrego 1, 
tel. 48/ 382 25 01, tel. 48/ 382 25 02
Bełchatów: C.H. Olimpia, ul. Kolejowa 6, tel. 44/ 715 96 10, tel. 44/ 715 96 11



akijaż rozpoczynamy od 
nałożenia podkładu Diorskin 

Nude. Pod oczy i na powieki aplikujemy 
niewielką ilość korektora YSL Touche Eclat. 
Utrwalamy makijaż przy pomocy sypkiego 
pudru transparentnego marki Sensai. Aby 

MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Karolina Russak-Galerczyk 

Perfumeria Dougls
Alfa Centrum Gdańsk

MODELKA
Mariola Cwintal 

ZDJĘCIA
Magdalena Czajka

podkreślić kości jarzmowe, aplikujemy 
róż marki Chanel . Linie brwi podkreśla-
my kredką Dior Sourcils Poudre Powder.

Makijaż powiek wykonujemy uży-
wając cieni Shiseido Luminizing Satin 
Eye Color Trio (VI308 Bouquet) – na 
wewnętrzny kącik oka nakładamy 
najjaśniejszy, jasnofioletowy odcień, 
dalej cieniujemy w kierunku kącika 
zewnętrznego, poruszając się zgodnie 
z kolorystyką na palecie – przez po-
średni odcień fioletu po najciemniejszy 
odcień z palety, który dodatkowo 
wzmacniamy czarnym cieniem Collistar 
(Nr 09 Lava). Środek powieki akcentu-
jemy złotym cieniem Estèe Lauder Pure 
Color Envy Eye Defining Singles (kolor 
Impulsive Blonde). Następnie rysujemy 
czarną kreskę eyelinerem IsaDora. 
Linie przy dolnej powiece pokrywamy 
czarna kredką, a następnie używamy 
fioletowego cienia, którego używaliśmy 
do górnej powieki. Kolejnym etapem 
makijażu są zaznaczone usta w kolorze 
różu pomadką Collistar Art Design 
(kolor Geranium).

M



miesiącafertaO
Lato w pełni, a w perfumeriach Douglas wyjątkowo 

orzeźwiające kosmetykiw okazyjnych  cenach!

3

6

4

5

7

8

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 31.07.2015 DO 31.08.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

1

2

139 zł
165 zł

1. BIOTHERM, 
Aquapower Peau 
Sèche, nawilżający 
krem do twarzy, 
75 ml, nr 172643
2. BIOTHERM, 
Aquapower, 
nawilżający żel  
do twarzy, 75 ml, 
nr 113375
3. COLLISTAR,  
Art Design, 
wodoodporny tusz  
do rzęs, 1 szt., 
nr 867774
4. CLARINS,  
Eclat Minute Lips, 
wyjątkowy błyszczyk 
do ust, 12 ml. Oferta 
obejmuje wszystkie 
dostępne odcienie
5. DOUGLAS 
BEAUTY SYSTEM, 
Perfect Complexion, 
rozświetlająca 
maseczka do twarzy, 
25 ml, nr 797696 
6. DOUGLAS 
BEAUTY SYSTEM, 
More Than Moisture, 
nawilżająca maseczka 
do twarzy, 25 ml,  
nr 797701
7. REVLON, Nearly 
Naked, podkład,  
1 szt.  Oferta 
obejmuje wszystkie 
dostępne odcienie
8. COLLISTAR, 
Nourishing Anti-Age 
Oil-Milk, odżywczy 
olejek do ciała, 
200 ml, nr  823076 

69 zł
99 zł

139 zł
165 zł

89 zł
159 zł

49 zł
75 zł

9 zł
12,90 zł 9 zł

12,90 zł

29 zł
49,90 zł
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. 139 zł
219 zł

99 zł
139 zł

149 zł
195 zł

199 zł
299 zł

119 zł
169 zł

199 zł
235 zł

119 zł
169 zł

99 zł
139 zł

159 zł
269 zł

1. MEXX, Ice Touch Woman, woda toaletowa, 50 ml, nr 817541 2. GIORGIO ARMANI, Acqua di Gioia, woda perfumowana, 30 ml, nr 530509 
3. KARL LAGERFELD, Karl Lagerfeld for Men, woda toaletowa, 30 ml, nr 797715 4. MEXX, Ice Touch Man, woda toaletowa, 75 ml, nr 817551 
5. ELIE SAAB, L'Eau Couture, woda toaletowa, 30 ml, nr 782421 6. KARL LAGERFELD, Karl Lagerfeld for Women, woda perfumowana, 25 ml, nr 797706 
7. LACOSTE, Pour Femme, woda perfumowana, 50 ml, nr 135016 8. CALVIN KLEIN, Forbidden Euphoria, woda perfumowana, 30 ml, nr 629807 
9. GUCCI, Made to Measure, woda toaletowa, 50 ml, nr 756992

9

2

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 31.07.2015 DO 31.08.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

1

3

5

7

6

4

8
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

fot. Marcin Bryja



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

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

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

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

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

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

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

Taxi
+48 42 6400 400
+48 42 6500 500

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

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

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

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

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

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

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

from the west A2
from the east E72

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA
AIRPORT TELEADDRESS DATA

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

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

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

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

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

Punkt Informacji Turystycznej 
Tourist Information
tel. +48 42 253 14 03
e-mail: citlotnisko@cit.lodz.pl
www.cit.lodz.pl

— 74 —

www.lotnisko.lodz.pl
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ROZKŁAD LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE

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

1.3...7 29.03.2015 - 
30.10.2015 13:20 15:00 JP497 CRJ700 Adria

.2.4... 29.03.2015 - 
30.10.2015 13:40 15:20 JP497 CRJ700 Adria

....5.. 29.03.2015 - 
30.10.2015 14:00 15:40 JP497 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

..3.... 01.04 - 21.10 16:40 20:30 FR1978 B738 Ryanair

.....6. 04.04 - 21.10 09:40 13:30 FR1978 B738 Ryanair
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

.2..... 05.05 - 20.10 11:40 15:10 FR1624 B738 Ryanair

...4... 02.04 - 22.10 07:15 10:45 FR1624 B738 Ryanair

.....6. 31.03 - 24.10 06:55 10:20 FR1624 B738 Ryanair
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EDYNBURG (EDI)

.2...6. 14.07 - 24.10 17:25 20:55 OK673 A319 Czech
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN)

1...5.. 30.03 - 24.10 1 11:55 15:10 FR2468 B738 Ryanair
1...5.. 03.08 - 31.08 13:05 16:20 FR2468 B738 Ryanair
.2..... 31.03 - 21.10 11:55 15:10 FR2468 B738 Ryanair
..3..6. 30.03 - 24.10 12:00 15:15 FR2468 B738 Ryanair
......7 29.03 - 18.10 13:05 16:20 FR2468 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

123456. 29.03.2015 - 
30.10.20152 08:45 10:05 JP153 CRJ700 Adria

12345.7 29.03.2015 - 
30.10.20153 19:20 20:40 JP175 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — OSLO RYGGE (RYG)
..3...7 29.03 - 21.10 13:45 15:35 FR8228 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — PRAGA (PRG)
.2...6. 14.07 - 24.10 06:25 07:30 OK672 A319 Czech

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

1.345.7 29.03.2015 - 
30.10.2015 10:50 12:40 JP496 CRJ700 Adria

.2..... 29.03.2015 - 
30.10.2015 11:10 13:00 JP496 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

..3.... 01.04 - 21.10 20:55 22:45 FR1979 B738 Ryanair

.....6. 04.04 - 21.10 13:55 15:45 FR1979 B738 Ryanair
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

.2..... 05.05 - 20.10 15:35 17:05 FR1625 B738 Ryanair

...4... 02.04 - 22.10 11:10 12:40 FR1625 B738 Ryanair

.....6. 31.03 - 24.10 10:45 12:15 FR1625 B738 Ryanair
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EDYNBURG (EDI)

.2...6. 14.07 - 24.10 08:00 09:35 OK672 A319 Czech
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN)

1...5.. 30.03 - 24.10 1 15:35 16:55 FR2469 B738 Ryanair
1...5.. 03.08 - 31.08 16:45 18:05 FR2469 B738 Ryanair
.2..... 31.03 - 21.10 15:35 16:55 FR2469 B738 Ryanair
..3..6. 30.03 - 24.10 15:40 17:00 FR2469 B738 Ryanair
......7 29.03 - 18.10 16:45 18:05t FR2469 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

123456. 29.03.2015 - 
30.10.20152 06:55 08:15 JP152 CRJ700 Adria

12345.7 29.03.2015 - 
30.10.20153 15:50 17:10 JP174 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — OSLO RYGGE (RYG)
..3...7 29.03 - 21.10 16:00 17:50 FR8228 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — PRAGA (PRG)
.2...6. 14.07 - 24.10 21:30 22:30 OK673 A319 Czech

1 z wyj. od 02.08 do 30.08
2,3  Adria Airways / Lufthansa codeshare

1   z wyj. od 02.08 do 30.08
2, 3 Adria Airways / Lufthansa codeshare






