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Grzegorz 
Kapla

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

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

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Jacek 
Rozenek

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

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. Prasowe

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

IN ENGLISH 

A working man and 
a citizen of Gdansk 
by choice. Most 
of us know him 
as a sailor and an 
Olympic Champion, 
but he has several 
more aces up his 
sleeve. He is a busi-
nessman, a social 
activist and the CEO 
of Gdansk Foun-
dation. He offers 
training courses and 
gives motivational 
lectures. Moreover, 
he plays golf and 
continues to swim 
in spite of his sea-
sickness. He is never 
bored.

fot. Sylwester Ciszek

Mateusz  
Kusznierewicz

Małgorzata
Marczewska

Coach, Trener, 
Life designer 
Specjalizuje się 
w projektowaniu 
myślenia w biznesie 

, kulturze i sztuce. 
Mówi prosto z serca 
Interesują ją nowe 
technologie oraz 
najnowsza wiedza 
o ludzkim mózgu. 
Jest pomysłodaw-
czynią i wspólniczką 
Barberian– barber-
shopu Nergala oraz 
LABlife -pierwszego 
w Polsce lifesty-
lowego miejsca, 
w którym można 
nauczyć się projek-
towania myślenia.

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

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

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Katarzyna
Zdanowicz

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

IN ENGLISH 

Undisputed au-
thority in the world 
of design. Holding 
MA in Econom-
ics and PhD in 
Design, he teaches 
Industrial Design 
at Politecnico di 
Milano University. 
He runs OMC 
design studio 
in Como, Italy, is 
a Secretary of Inter-
national Association 
of Designers and 
holds coordinator 
position at A’De-
sign Award&Com-
petition. 

fot. Mat. Prasowe 

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

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Wojciech 
Kuczok

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

IN ENGLISH 

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

fot. Joanna Ogórek 

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

IN ENGLISH 

It is difficult to 
describe him in one 
word. An emo-
tion-man. He car-
ries tonnes of haters 
in his backpack 
for having his own 
opinions. But here 
he is always on the 
road, far away from 
all of them. He 
created goforworld.
com to avoid going 
crazy on the screen. 
From Siberia 
through Green-
land and Canada 
to Brazil. The only 
effective cure for 
hurry: tailoring 
expeditions.

fot. Sylwester Ciszek

Jarosław
Kuźniar

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

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. Prasowe

Monika
Szałek

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

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. Prasowe

Anna 
Nazarowicz

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

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Jakub
Milszewski

Kamil
Sadkowski
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Arktyka. W mojej świadomości zakotwiczona jako kraina skuta lodem, schowana 
przed ludzkością pod grubą warstwą białego puchu. Rzeczywistość jest inna, ale na 

sam dźwięk słów „stacja polarna” przed oczyma pojawia się królowa śniegu, a po 
plecach przebiega dreszcz. A jednak, wiele jeszcze o świecie nie wiem. Na przykład 

tego, że pod biegunem można mieć dom. Można też mieszkać w sąsiedztwie 
niedźwiedzia polarnego. I można spędzać czas, podziwiając zorzę polarną.

TEKST: Danuta Awolusi   ZDJĘCIA: Piotr Andryszczak
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D
agmara i Piotrek Andrysz-
czak. Małżeństwo z Polski, 
zwykli ludzie. Tych dwoje 
zdecydowało się na przygodę 
życia. Zostali pracownikami 

Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii 
Nauk i rok spędzili w Polskiej Stacji 
Polarnej w Hornsundzie na Spitsbergenie. 
Na usta ciśnie się głośne: „Wow!”. Roku 
czasu na Stacji Polarnej?! Dobrowolnie? 
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Tak. Bo Arktyka jest piękna, zachwyca-
jąca, niezwykła. Bo ten rok to dwanaście 
miesięcy, których nikt im nie odbierze. 
Piotrek na samo wspomnienie uśmiecha 
się: – Czasem zastanawiamy się czy to nie 
był sen. Jeśli tak, to chyba nie ma sobie 
równych. Arktyka to cudowne miejsce. 
Może dlatego, że nie jest tak popularne 
jak cieplejsze części świata. Dotarcie 
tak daleko na północ jest samo w sobie 
wyzwaniem. Szczególnie jeśli z zamiarem 
spędzenia dłuższego okresu czasu niż 
dwutygodniowy urlop.

Zaskakuje jego pasja, o której opo-
wiada goforworld.com. I zastanawiam 
się, jak to możliwe: pojechać tak daleko? 
Właściwie to na koniec świata?

ARKTYKA NIE TYLKO SKUTA LODEM
Na biegunie też jest lato, choć nie 
takie, jak w Polsce. Arktyka to dumne 
dziecko przyrody, które prezentuje 
swoją okazałą urodę, czasem kapryśną. 
Mój rozmówca wspomina: – W Arktyce 
pogoda dyktuje tempo życia. Można to 
zaobserwować na przykładzie budzące-
go się życia w tundrze na początku ark-
tycznego lata. Dla nas dobra pogoda to 
nie było +30 stopni Celsjusza i słońce, 
a niewielki wiatr i brak opadów deszczu 
czy śniegu. Wszelkie prace terenowe 
musiały na to poczekać.

Lato, co przypomina wczesną wiosnę. 
Ale i zimy nie są aż tak upiorne. Nie -50, ani 
też nie -40, ale „zaledwie” -25 stopni Celsju-
sza. Chyba nie tak źle jak na Arktykę.

KIEDY LUDZIE SĄ ZDANI TYLKO NA 
SIEBIE…
W Stacji Polarnej na biegunie jest 
zamknięta grupa dziesięciu osób. Wokół 
śnieg, a do cywilizacji daleko. Czy to 
nie brzmi jak opis dobrze zapowiadają-
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BO ARKTYKA JEST PIĘK-
NA, ZACHWYCAJĄCA, 
NIEZWYKŁA. BO TEN 
ROK TO DWANAŚCIE 
MIESIĘCY, KTÓRYCH 
NIKT IM NIE ODBIE-
RZE. PIOTREK NA SAMO 
WSPOMNIENIE UŚMIE-
CHA SIĘ: – CZASEM 
ZASTANAWIAMY SIĘ CZY 
TO NIE BYŁ SEN. JEŚLI 
TAK, TO CHYBA NIE MA 
SOBIE RÓWNYCH. ARK-
TYKA TO CUDOWNE 
MIEJSCE. MOŻE DLA-
TEGO, ŻE NIE JEST TAK 
POPULARNE JAK CIE-
PLEJSZE CZĘŚCI ŚWIATA. 
DOTARCIE TAK DALEKO 
NA PÓŁNOC JEST SAMO 
W SOBIE WYZWANIEM. 
SZCZEGÓLNIE JEŚLI 
Z ZAMIAREM SPĘDZENIA 
DŁUŻSZEGO OKRESU 
CZASU NIŻ DWUTYGO-
DNIOWY URLOP.

DOM POD BIEGUNEM
PRZYGODAŻYCIA

Danuta Awolusi
związana z portalem 
podróżniczym goforworld.com, 
autorka i blogerka.



ale spędza także wolny czas, święta. Każdy 
posiada swoje obowiązki, które musi wy-
pełniać z należytą starannością. Bez tego 
nie mielibyśmy energii elektrycznej (stacja 
posiada własne generatory), wody, ogrze-
wania, czy choćby dostępu do Internetu. 
Kiedy zdarzy się niespodziewana sytuacja 
to trzeba szybko ocenić możliwości i pod-
jąć działania, wiedząc, że jesteśmy zdani 
na własne umiejętności i wiedzę.

Jak to w rodzinie bywa, każdy musiał 

cego się horroru? Nie, bo przecież mowa 
o ludziach, którzy potrafią się odnaleźć 
w każdej sytuacji i którzy przez rok 
tworzą dom. Rodzinę.

Jak to jest, kiedy grupa ludzi w trud-
nych warunkach jest zdana tylko na siebie? 
– Odpowiednie zgranie zespołu jest często 
ważniejsze niż doświadczenie i umiejęt-
ności na dane stanowisko – odpowiada 
Piotrek. – Trzeba wziąć pod uwagę, że nie 
pracuje się ze sobą przez 8 godzin dziennie, 

NA BIEGUNIE TEŻ 
JEST LATO, CHOĆ 
NIE TAKIE, JAK 
W POLSCE. ARKTYKA 
TO DUMNE DZIECKO 
PRZYRODY, KTÓRE 
PREZENTUJE SWOJĄ 
OKAZAŁĄ URODĘ, 
CZASEM KAPRYŚNĄ. 
MÓJ ROZMÓWCA 
WSPOMINA: – 
W ARKTYCE POGODA 
DYKTUJE TEMPO 
ŻYCIA. MOŻNA TO 
ZAOBSERWOWAĆ 
NA PRZYKŁADZIE 
BUDZĄCEGO SIĘ 
ŻYCIA W TUNDRZE 
NA POCZĄTKU 
ARKTYCZNEGO LATA. 
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IN ENGLISH 

A HOUSE BY THE POLE. ADVENTURE 
OF A LIFETIME

The Arctic. I’ve always envisioned it as 
a land covered with ice, hidden from 
mankind under a deep coat of white 
fluff. The reality is different, but just 
hearing the words: “polar station” makes 
me shiver see the Snow Queen. It seems 
that there’s much about the world that 
I don’t know about. Like the fact that you 
can have a house by the pole, having 
a polar bear for neighbour, and spend 
time admiring aurora borealis.

Dagmara & Piotrek Andryszczak. A mar-
ried couple from Poland, regular Joes. 

sprzątać, gotować, dbać o innych. Życie 
na stacji było z jednej strony niezwykłe, 
a z drugiej… całkiem zwyczajne. Może 
poza tym, co widać było za oknem.

A więc zamknięta w Stacji Polarnej grupa 
dziesięciu osób spędziła ze sobą dwanaście 
miesięcy i nie zwariowała. Do tego mieli 
ciekawe towarzystwo, na przykład w posta-
ci reniferów. I niedźwiedzi polarnych.

MÓJ BRAT NIEDŹWIEDŹ
Biały niedźwiadek może być niebezpiecz-
ny. Z lubością reklamuje świąteczną, 
słodką colę, ale w rzeczywistości szpony 
ma jak brzytwy i lepiej się z nim nie 
bratać. Mieszkańcy Stacji Polarnej musieli 
się mieć na baczności. Pytam o to Piotrka, 
który na blogu pisał na temat misiów:

– Spotkanie z niedźwiedziem w te-
renie raczej nie jest zabawne. Albo uda 
się oddalić od niego lub go spłoszyć, 
albo trzeba użyć broni. Na szczęście 
tego drugiego przypadku w czasie naszej 
wyprawy nie mieliśmy.

Na blogu Piotrek wspomina też, jak 
kiedyś „sympatycznego” misia zwabiła… 
otwarta puszka tuńczyka. Nic dziwnego, 
przecież niedźwiedzie polarne rybką nie 
pogardzą, nawet taką, co odsiedziała swoje.

PATRZEĆ W NIEBO, NIEBO Z ZORZĄ 
POLARNĄ…
Niedźwiedzie ciekawe, noc polarna nie 
taka zła, ale to, co chciałabym ujrzeć na 
własne oczy, to zorza. Nie wiem, jak ją 
określić, jak opisać. To chyba fanaberia 
stwórcy, który pokazuje grę kolorów na 
niebie. Cud! – One są po prostu ma-
giczne – mówi z rozmarzeniem w głosie 

Piotr. – Najwspanialsze ze zjawisk na 
Ziemi. Ciężko je opisać. To są kolory, 
delikatne falowanie, zanikanie, żeby po 
chwili świecić jeszcze mocniej, niesa-
mowite wrażenie.

DAGA & PIOTREK ANDRYSZCZAK 
(WWW.DOMPODBIEGUNEM.PL)
Para krakusów, zwykłych ludzi, którzy 
któregoś dnia postanowili zrobić coś 
niezwykłego i wysłali zgłoszenie na wy-
prawę polarną. Jako członkowie XXXV 
wyprawy polarnej (2012-2013) zajmowali 
się administracją Polskiej Stacji Polarnej 
Hornsund i popularyzacją nauki w ra-
mach projektu Eduscience (Daga) oraz 
elektroniką i geofizyką, m.in. badaniem 
magnetyzmu ziemskiego (Piotrek). 
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Those two decided on an adventure of 
their lifetimes. They became employees of 
Geophysics Institute of the Polish Science 
Academy and spent a year in the Polish 
Polar Station in Hornsund, Spitsbergen. 
The only thing that comes to my mind 
is: “Wow! A year in a polar station?! 
Voluntarily?”. Yes. Because the Arctic is 
beautiful, breathtaking, out of this world. 
Because that year is twelve months that 
no-one will take away from them. Piotrek 
smiles at the mere mention of it: - We 
sometimes wonder if it wasn’t a dream. 
If yes, then it has no equal. The Arctic is 
a magnificent place, maybe because it’s 
not as popular as warmer parts of the 
world? Getting this far north is in itself 
a challenge. Especially, if you’re planning 
on staying longer that the two weeks of 
holidays you have.

That passion of his that he tells goforl-
world.com about is surprising. And makes 
me wonder: how is it possible to travel that 
far? To the end of the world, actually?

THE ARCTIC NOT ONLY COVERED 
WITH ICE
There’s summer, too, at the pole, although 

completely different from the Polish one. 
The Arctic is a proud child of nature that 
presents its, sometimes whimsical, nature. 
As my interlocutor recalls: - The Arctic 
pace of life is dictated by the weather. It 
can be observed by watching nature in 
tundra coming to life at the beginning of 
the Arctic summer. For us, good weather 
didn’t involve 30 degrees centigrade and 
sun, but slight wind and lack of down-
pour. All fieldwork had to wait for this.

Summer that looks like early spring. 
But winters also aren’t that ghastly. Not 
-50 or -40, but a “mere” -25 centigrade - 
not half bad, for the Arctic.

PEOPLE ON THEIR OWN
There is a small, closed community of ten 
people in the polar station. Snow covers 
everything in sight, and civilisation is far, 
far away. Doesn’t that sound like an intro 
to a great horror movie? No, after all 
we’re talking about people who can find 
their way around in any circumstances, 
and who, for a year, are family.

What’s it like when a group of people 
in harsh conditions is on their own? - 
Good teamwork is very often more cru-
cial than experience and skills required 
for a particular position - says Piotrek 
- You have to consider the fact that you 
not only work with one another for 8 
hours a day, but also spend your free 
time, holidays, etc. Each and every one 
of those people has their duties, which 
have to be performed with proper care. 
Without that, there would be no elec-
tricity (the station is equipped with its 
own power generators), water, heating 
or even Internet access. When there’s 
an unexpected situation, you need to 
quickly consider all the options and 

take action, knowing that you can only 
rely on your own skills and knowledge.

As in any other family, someone has 
to clean up, cook, and take care of the 
others. Life at the station was unusual 
and ordinary at the same time... Maybe 
except the view from the window.

So, a group of ten people closed in the 
Polar Station spent 12 months together 
and didn’t go nuts. They also had some 
interesting companions. Like reindeer 
and polar bears.

MY BROTHER, BEAR
Polar bears can be really dangerous. Their 
image is passionately used to advertise 
Christmas coke, but in reality their claws 
are sharp as hell, and it’s better not to try 
and befriend them. The inhabitants of 
the polar station had to stay vigilant. I’ve 
asked Piotrek about it, as he posted about 
polar bears on his blog:

- An encounter with a polar bear in 
the field isn’t a pleasant experience. 
You either manage to move to a safe 
distance, scare it off, or you need to use 
a weapon. Luckily, we didn’t have to do 
do it during our expedition.

In his blog post, he also mentions that 
one time, a bear was lured by... an open 
can of tuna. It’s no surprise, after all 
polar bears won’t say no to a fish, even if 
it’s long overdue.

TO WATCH THE SKY, THE AURORA 
SKY...
Bears are interesting, polar nights not 
half bad, but what I’d like to see the 
most is aurora borealis. I don’t know 
how to describe it. It’s probably the 
Maker’s fad, playing with colours in 
the skies. Magnificent! - They’re just 
magical - says Piotr, wistfully. - The 
greatest phenomenon on Earth. It’s 
hard to describe, it’s colour, then slight 
waves that disappear only to shine ten 
times brighter a moment later. Fantas-
tic experience.

DAGA&PIOTREK ANDRYSZCZAK 
(WWW.DOMPODBIEGUNEM.PL)
An ordinary couple from Kraków 
who one day decided to do something 
extraordinary, and submitted their 
application to a polar expedition. As 
members of the 35th polar expedition 
(2012-2013) they took care of ad-
ministrative duties at the Hornsund 
Polish Polar Station, popularisation of 
science as part of Eduscience project 
(Daga), as well as electronics and 
geophysics, i.e. researching Earth’s 
magnetism (Piotrek). 

Jarosław Kuźniar
Artykuł powstał przy współpracy
z GoForWorld.com
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O „WANNIE Z KOLUMNADĄ” 
PISAŁEŚ, ŻE TEMATYKA ESTETYKI 
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NI-
KOGO NIE OBCHODZI, BO LUDZIE 
MAJĄ WAŻNIEJSZE PROBLEMY. TYM 
RAZEM PROBLEM MIESZKANIO-
WY, KTÓRY PORUSZASZ, DOTY-
CZY WSZYSTKICH. SPOTKAŁEŚ SIĘ 
Z PIERWSZYMI REAKCJAMI?
Reakcje są bardzo żywiołowe. Były już 
na etapie pisania – gdziekolwiek nie 
mówiłem, że piszę tę książkę albo że szu-
kam bohaterów, czy tez gdy pojawiła się 
informacja o stypendium Kapuścińskiego, 
która zawierała informację, o czym teraz 
piszę – wszędzie pojawiało się żywe zainte-
resowanie i chęć doradzenia mi, jak mam 
to zrobić. Nigdy nie miałem założenia, że 
ten temat nikogo nie interesuje, tak jak 
w przypadku „Wanny...” – nie nikogo, ale 
niewielu. No bo jeżeli kogoś nie dotyczy 
temat mieszkania, to znaczy, że go nie ma, 
czyli tym bardziej go dotyczy. A wszyscy 
inni, którzy muszą zaspokoić swoją potrze-
bę mieszkaniową, poza tymi, którzy mieli 
szczęście dostać lub wygrać, mają albo 
mieli problem z mieszkaniem.

TA KSIĄŻKA MOŻE KOMUŚ 
ZASZKODZIĆ? NIE DOSTAWAŁEŚ 
POGRÓŻEK?
Nie, nie dostawałem. Miałem nieprzyjem-
ne sygnały z innych stron, ale o tym nie 
mogę mówić. Odpowiedź na to, czy nie 
miałem pogróżek, znajduje się w książce. 
Pani od dewelopera mówiąca, że można 
napisać o nich cokolwiek, bo im to nie 

zaszkodzi, jest odpowiedzią na to, jak 
na tego typu publikacje reaguje, mówiąc 
„Matrixem”, system.

MOŻE SPODZIEWAJĄ SIĘ, ŻE MAŁO 
OSÓB TO PRZECZYTA. A JEŚLI NA-
GLE WSZYSCY PRZECZYTAJĄ?
Oczywiście bardzo mi zależy na tym, żeby 
ta książka rozeszła się w jak największym 
zakresie, mówiąc językiem merkantylnym 
–  żeby się najlepiej sprzedała. Natomiast 
biorąc pod uwagę to, jakie to są nakłady, 
ilu ludzi w Polsce czyta i ilu ludzi w Polsce 
mieszka, myślę, że żaden deweloper nie 
może czuć się zagrożony książką o jakim-
kolwiek problemie.

UWAŻASZ, ŻE LUDZIE POWINNI 
WYNAJMOWAĆ ZAMIAST KUPO-
WAĆ? TWOI ROZMÓWCY, EKSPERCI, 
TWIERDZĄ, ŻE DOPIERO ZA JAKIEŚ 
PIĘĆ LAT CENY WYNAJMU BĘDĄ 
NA TYLE NISKIE, ŻE TO SIĘ BĘDZIE 
OPŁACAĆ.
Ja nie uważam, że ludzie powinni wynaj-
mować. Uważam, że ludzie powinni mieć 
wybór, czy chcą wynajmować, czy wziąć 
sobie kredyt. W tej chwili nie ma tego 
wyboru, ponieważ oni mogą albo wziąć 
kredyt, albo wynająć na warunkach, które 
destabilizują życie. Nie jestem w stanie 
mówić, co kto powinien robić. Ja lubię 
wynajmować i będę wynajmował tak dłu-
go, jak będzie to możliwe. Natomiast jak 
ktoś ma potrzebę posiadania, nie uważam, 
że to źle. Źle jest wtedy, kiedy nie mamy 
możliwości sprawdzenia, co nam bardziej 

odpowiada. Jeżeli będziemy mieli wybór, 
to znaczy jeśli będzie w Polsce opcja 
wynajmu instytucjonalnego, to wtedy 
będziemy mogli powiedzieć, czy Polacy 
wolą kupować, czy wynajmować.

PRZECZYTAŁAM TĘ KSIĄŻKĘ WCZO-
RAJ I PRZYŚNIŁY MI SIĘ TBS-Y.
Cieszę się. A dobrze się śniły, czy źle?

WŁAŚNIE TAK, JAK SIĘ KOJARZĄ. 
ONE SĄ BARDZO STYGMATYZUJĄCE.
Tak. One kojarzą się w różny sposób. 
Ta stygmatyzacja pojawia się jako jeden 
z pierwszych. Nie są stygmatyzujące 
w Stargardzie Szczecińskim, gdzie TBS 
jest jedną z największych instytucji 
udostępniających mieszkania na różnych 
zasadach. Jeżeli TBS-ów byłoby tyle, 
ile było zapisane w programie budow-
nictwa społecznego, w Nowym Ładzie 
Mieszkaniowym czy w tym wcześniej-
szym „Memoriale mieszkaniowym”, 
to TBS-y, czyli tanie czynszówki, nie 
byłyby stygmatyzujące, bo mieszkałaby 
w nich połowa społeczeństwa. Takie były 
założenia. Połowy społeczeństwa nie da się 
stygmatyzować. Drugi problem z TBS-a-
mi jest taki, że jak pracowałem w mediach 
w Poznaniu, to TBS kojarzył się z poznań-
skim piekiełkiem i korupcją. To były takie 
spółki miejskie, w których były synekury, 
jakieś mieszane, nie do końca jasne intere-
sy z działkami, z udostępnianiem innym 
mieszkań – jakiś taki smrodek zawsze był 
wokół tego. Oczywiście to, że TBS-y dzi-
siaj nie działają dobrze, bo jest ich za mało, 

Jednym z gości tegorocznego Literackiego Sopotu był 
Filip Springer. Rozmawialiśmy tydzień po wydaniu jego 

nowego reportażu, „13 pięter”, który opowiada o głodzie 
mieszkaniowym w dzisiejszej i dawnej Polsce. Pytanie brzmi: 

Czy żeby mieszkać na swoim, trzeba zaciągać kredyt?

TEKST: Sylwia Gutowska  FOT.: Edyta Bartkiewicz
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CHODZI O BRAK 
ALTERNATYWY



bo było na nie za mało pieniędzy (teraz 
znowelizowano ustawę, która pozwala 
wykupowanie mieszkań z TBS-ów, co jest 
idiotyczne), powoduje, że to nie jest roz-
wiązanie, które dzisiaj działa prawidłowo. 
Sama idea natomiast była bardzo dobra.

I TA IDEA BĘDZIE SIĘ KOŃCZYĆ.
Tego nie wiem. Na pewno nie będzie się 
rozwijać, a czy się będzie kończyć?

OD JAKIEGOŚ CZASU W STARGAR-
DZIE TBS NIE BUDUJE NOWYCH 
MIESZKAŃ.
Nie ma kredytów. Jeśli prezydent podpi-
sze ustawę o kredytach preferencyjnych 
z BGK-u dla TBS-ów, to będą budować. 
Zresztą Stargard szuka nowych rozwią-
zań, o czym nie do końca jest w książce, 
bo to jest jeszcze w powijakach. TBS 
stargardzki szuka rozwiązań możliwości 
sfinansowania tanich czynszówek, bo 
przecież innego instrumentu niż tanie 
kredyty BGK-u jeszcze nie znalazł, 
ale fakt, że szuka, jest dobry. Szczecin 
również szuka, więc jest jakaś nadzieja, że 
może nie w gigantycznej skali, ale zaczną 
budować. Nie powiedziałbym, że ruch 
TBS-owski się będzie kończył. Pytanie, 
czy będzie się rozwijał i jak bardzo.

JAK MYŚLISZ, SKĄD BIERZE SIĘ 
W POLAKACH KONIECZNOŚĆ PO-
SIADANIA WŁASNEGO MIESZKANIA?
Przede wszystkim, patrząc tylko na współ-
czesne kryteria, uważam, że nie ma alter-
natywy. Jeżeli ktoś planuje mieć dziecko 
i chce mieć spokój z mieszkaniem, to lepiej 
mu wziąć kredyt, bo mimo zagrożenia, 
które ten kredyt powoduje, ma stabilną 
sytuację i spokój, że nikt go z tego miejsca 
nie wyrzuci. Ma poczucie, że to jest jego 
i ma wpływ na to mieszkanie, bo je sobie 
kupił. Są jeszcze kwestie historyczne. 
Bardzo wielu moich rozmówców mówiło 
o tym, że mieszkanie własnościowe jest 
taką emanacją zamiłowania Polaków do 
własności, tego, że nie udało się skolekty-
wizować wsi, itd. Ma znaczenie historycz-
ne o tyle, że komunizm był zaprzeczeniem 
własności, w związku z czym to wahadło 
musiało polecieć w drugą stronę, tak jak 
w wielu innych kwestiach. To jest splot 
bardzo wielu wydarzeń. Ja uważam, że 
dzisiaj mówienie „kochamy tę własność” 
jest nieuprawnione do momentu, w któ-
rym nie będzie alternatywy. Jeśli będzie 
alternatywa i nadal wszyscy Polacy będą 
chcieli brać te kredyty, to to odszczekam.

MYŚLISZ, ŻE KIEDY SIĘ TAK STANIE?
Myślę, że w najbliższej perspektywie nie. 
Może za 20-30 lat. Ale w takiej perspekty-
wie, która dotyczy mnie, bo ta książka po-
wstała z osobistych pobudek – mam 33 lata 
i też mnie dotyczy problem mieszkaniowy 
– w takiej perspektywie ta sytuacja jakoś 
szczególnie się nie zmieni. Może częścio-
wo, ale nie diametralnie i systemowo.

TEN PROBLEM DOTYCZY WSZYST-
KICH. MÓWIŁEŚ, ŻE DZIENNIKARZE 
SAMI OPOWIADALI CI SWOJE 

HISTORIE MIESZKANIOWE.
Tak, tylko że ma się etapy w życiu, kiedy 
ten problem dotyczy bardziej. Jak się jest 
młodym, to chce się usystematyzować 
sobie tę kwestię.

SKĄD W OGÓLE WPADŁEŚ NA TO, 
ŻEBY POD TYM KĄTEM ZAINTERE-
SOWAĆ SIĘ 20-LECIEM MIĘDZYWO-
JENNYM?
Czytałem teksty związane z architekturą 
20-lecia, bo mnie ten temat interesuje – nie 
żebym miał pisać o tym osobną książkę, ale 
po prostu ciekawi mnie to. Interesowałem 
się historią Żoliborza, który bardzo lubię 
i doceniam jego architekturę. Pojawiały 
się tam takie fragmenty. Czytałem teksty 
Heleny Syrkusowej o Rakowcu, kiedy pisa-
łem książkę o Hansenach. Rakowiec przed 
wojną też był zabudowany przez Warszaw-
ską Spółdzielnię Mieszkaniową. Wszystkie 
te elemenciki sprowadzały mnie do tekstów 
Toeplitza i Tołwińskiego i tak na nich 
trafiłem. Oczywiście miałem świadomość 
ich istnienia, ale jakoś niespecjalnie mnie 
oni zajmowali do momentu, w którym 
połapałem się, że to spina się w jakąś całość 
– że problem mieszkaniowy dotyczy też 
20-lecia, a w 20-leciu byli tacy ludzie, i z za-
interesowaniem zacząłem czytać te teksty, 
odkrywając walor aktualności w tekstach 
sprzed stu lat.

TERAZ NIEKTÓRE ŚRODOWISKA 
OKRZYKNĄ CIĘ LEWAKIEM.
Nie uważam, żeby w tym sformułowa-
niu było coś złego. Ja nigdy nie ukry-
wałem, że mam serce po lewej stronie. 
Nie nawołuję do tego, żebyśmy wrócili 
do gospodarki centralnie planowanej, 
mam świadomość, że rozwiązania, które 
wskazuję jako bez wątpienia pozytywne, 

BARDZO WIELU MOICH 
ROZMÓWCÓW MÓWI-
ŁO O TYM, ŻE MIESZKA-
NIE WŁASNOŚCIOWE 
JEST TAKĄ EMANACJĄ 
ZAMIŁOWANIA POLA-
KÓW DO WŁASNOŚCI, 
TEGO, ŻE NIE UDAŁO 
SIĘ SKOLEKTYWIZOWAĆ 
WSI, ITD. MA ZNACZENIE 
HISTORYCZNE O TYLE, ŻE 
KOMUNIZM BYŁ ZAPRZE-
CZENIEM WŁASNOŚCI, 
W ZWIĄZKU Z CZYM TO 
WAHADŁO MUSIAŁO 
POLECIEĆ W DRUGĄ 
STRONĘ, TAK JAK W WIE-
LU INNYCH KWESTIACH.
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oznaczają większy udział państwa w życiu 
obywateli, co jest utożsamiane z ideologią 
lewicową. Trudno. Właściwie byłoby 
dziwne, gdyby ktoś tego nie zrobił. 

Dalszą część wywiadu przeczytajcie na 
www.anywhere.pl

 
IN ENGLISH 

IT IS ABOUT LACK OF ALTERNATIVE

Filip Springer was one of the guests 
of this year’s literature festival 
Literacki Sopot. We talked one week 
after the publication of his new 
reportage 13 pięter, which discusses 
housing shortage in today’s and 
former Poland. The question is: Does 
one have to take out a loan in order 
to live in their own home?

YOU WROTE IN WANNA Z KOLUM-
NADĄ THAT NOBODY CARES ABOUT 
THE SUBJECT OF AESTHETICS IN THE 
PUBLIC SPHERE BECAUSE PEOPLE 
HAVE MORE IMPORTANT PROB-
LEMS. THIS TIME, THE HOUSING 
PROBLEM YOU TACKLE CONCERNS 
EVERYONE. HAVE YOU ALREADY 
MET WITH FIRST REACTIONS?
There are quite violent reactions. I met with 
them already when I was writing. Whe-
never I said that I was writing the book or 
that I was looking for heroes, or when the 
information about Ryszard Kapuściński 
scholarship appeared, which contained 
also information about what I was writing, 
it always aroused intense interest and 
willingness to tell me how I should do 
it. I’ve never assumed that the subject 
doesn’t interest anyone, like in the case of 
Wanna..., I knew that it might interest only 
a few. Because if the subject doesn’t concern 
someone, it means he doesn’t have a flat, 
which in turn proves that it does actually 
concern him. And all those who have to 
meet their housing needs (apart from those 
who were lucky enough to be given or win 
a flat), have or had a housing problem.

CAN THIS BOOK DAMAGE SOME-
ONE’S INTERESTS? HAVE YOU 
RECEIVED ANY THREATS?
No, I haven’t. I’ve received unpleasant 
signals from different sides, but I can’t 
talk about it. The answer to the question 
whether I’ve received threats can be found 
in the book. A lady from the develop-
ment company saying that one can write 
anything about them because it won’t hurt 
them anyways is the answer to how the 
“system” reacts to such publications.

PERHAPS THEY THINK FEW WOULD 
READ THAT. AND IF SUDDENLY 
EVERYONE DOES?
I’d obviously really want the book to reach 
an audience as wide as possible or – to 
use the mercantile language – to sell well. 
But taking into account how many copies 
are sold, how many people read and how 
many live in Poland, I think that no deve-
loper might actually feel at risk because of 
a book about any problem.

DO YOU THINK THAT PEOPLE 
SHOULD RENT FLATS INSTEAD OF 
BUYING THEM? THE PEOPLE YOU 
TALKED TO, EXPERTS, CLAIM THAT 
RENTAL CHARGES WILL BE SMALL 
ENOUGH FOR IT TO PAY OFF ONLY 
IN A FIVE YEARS’ TIME.
I don’t think that people should rent flats. 
I think that people should have a choice 
whether they want to rent them or take 
out a loan. At present, they have no choice 
like that because they can either take out 
a loan or rent a flat on terms that would 
destabilize their lives. I’m not in a position 
to say what people should do. I like to 
rent my flat, and I will rent it as long as it’s 
possible. But if someone has a need to own 
one, I don’t think it’s bad. It’s bad when you 
don’t actually have a chance to check what 
suits you better. If we get the choice, that 
is if we are given the option of institutional 
rental in Poland, we will be able to say 
whether Poles prefer buying or renting.

I READ THE BOOK YESTERDAY AND 
HAD A DREAM ABOUT SOCIAL 
HOUSING ASSOCIATIONS.
Nice to hear that. And was it a good or 
a bad dream?

IT SHOWED THEM IN SUCH A WAY 
AS MOST PEOPLE SEE THEM. THEY 
ARE VERY STIGMATIZING.
Yes, they are. They carry various connota-
tions. And stigmatization is one of the first 
ones. They’re not stigmatizing in Stargard 
Szczeciński, where SHA is one of the big-
gest institutions that makes flats available 
to people on various terms. If there were 
as many SHAs as specified in the social 
housing programme, in the New Housing 
Deal or in the earlier Housing Memoran-
dum, SHAs, which are cheap tenements, 
wouldn’t be stigmatizing because a half of 
the society would live in them. Those were 
the principles. You can’t stigmatize a half of 
the society. The second problem with SHAs 
is that when I was working for the media in 
Poznan, SHAs were associated with local 
squabbles and corruption. They were a kind 
of municipal companies with sinecures and 

mixed, not necessarily honest busines-
ses with plots of land and flats rendered 
available to others on strange terms. There 
was always something fishy about them. 
The fact that SHAs don’t work well because 
there is too few of them, because there was 
too little money for them (and now they’ve 
amended the law that makes it possible to 
buy flats back from SHAs, which is idiocy) 
obviously results in the fact that it’s not 
a solution that works today. But the idea 
itself was very good.

AND THE IDEA IS GOING TO END.
I don’t know that. It surely won’t develop, 
but will it end?

THE SHA IN STARGARD HASN’T 
BUILT NEW FLATS FOR SOME TIME.
There are no loans. If the president signs 
the law on promotional loans for SHAs 
from Bank Gospodarstwa Krajowego, they 
will build new flats. Besides, Stargard is 
looking for new solutions, which isn’t fully 
mentioned in the book because it’s still in 
its infancy. The SHA in Stargard is looking 
for new ways to fund cheap tenements 
because it hasn’t found a different instru-
ment than cheap loans from BGK yet. But 
it’s good that it’s looking for something. 
Szczecin is looking too, so there’s actually 
hope, perhaps not a deep one, that they will 
start building. I wouldn’t say that the SHA 
movement is over. The question is whether 
it will develop and to what extent.

WHERE DOES THE POLES’ NECESSI-
TY OF HAVING THEIR OWN FLATS 
COME FROM?
To look at present-day criteria, I think 
that the most important thing is that 
there’s no alternative. If someone plans to 



have a child and wants to have the flat off 
their head, it’s better to take out a loan 
for them because, in spite of the risks the 
loan would create, they will have a stable 
situation and certainty that no one will 
throw them out of the place. They will 
feel that it’s theirs and that they have in-
fluence on the flat because they’ve bought 
it for themselves. There are also historical 
issues. Many of my interlocutors said 
that owner-occupied flats are a reflection 

of Poles’ love to ownership, the fact that 
their village wasn’t collectivized and so 
on. It is also historically important that 
communism was in complete contradic-
tion with ownership, which is why the 
pendulum had to swing to the other side, 
just like it did in many other spheres. It’s 
a combination of many events. I think 
that saying “we love this ownership” 
today is unauthorized as long as there’s 
no alternative. And if there appears an 
alternative and all Poles still want to get 
loans, I’ll take it all back.

WHEN DO YOU THINK IT WILL 
HAPPEN?
I think it won’t happen in the nearest 
future. Perhaps in 20-30 years. But the 
situation won’t change substantially in the 
future I’m interested in. I’m saying that 
because the book was written out of my 
personal motives – I’m 33 years old and the 
housing problem concerns me too. Perhaps 
it will change partially but not dramatical-
ly and systematically.

THE PROBLEM CONCERNS ALL OF 
US. YOU SAID THAT JOURNALISTS 
TOLD YOU THEIR HOUSING STORIES 
ON THEIR OWN INITIATIVE.
Yes, but there are stages in our lives when 
the problem concerns some of us more 
than others. When you are young, you 
want to put those affairs in order.

HOW DID YOU COME UP WITH THE 
IDEA TO LOOK AT THE PROBLEM 
WITH REFERENCE TO THE INTER-
WAR PERIOD?
I was reading texts connected with the 

architecture of the interwar period be-
cause I’m interested in the topic; not that 
I would like to write a separate book about 
it, but it’s simply of great interest to me. 
I was interested in the history of Żoliborz. 
I like it a lot and appreciate its architectu-
re. Such fragments appeared there. I was 
reading Helena Syrkusowa’s texts about 
Rakowiec when I was writing a book 
about the Hansen family. Rakowiec was 
built by the Warsaw Housing Cooperative 
before the war too. All those elements 
led me to texts written by Toeplitz and 
Tołwiński, and that’s how I found them. 
I was obviously aware of their existence, 
but they didn’t particularly absorb me 
until I understood that it makes a cohe-
rent whole and that the housing problem 
concerned the interwar period as well, that 
there were people like that in the interwar 
period. And I started reading those texts 
with curiosity, discovering the relevance of 
texts written a hundred years ago.

SOME CIRCLES WILL CALL YOU 
A LEFTY NOW.
I don’t think there’s something wrong 
about the expression. I’ve never denied 
that my heart is at the left side. I don’t 
urge anyone to return to centrally 
planned economy; I’m aware of the fact 
that the solutions I consider positive 
would mean that the state would have 
to participate in the citizens’ life more 
actively, which is equated with the leftist 
ideology. Tough. It would be actually 
strange if no one did it.    

For the rest of the interview see:  
www.anywhere.pl
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NIE NAWOŁUJĘ DO 
TEGO, ŻEBYŚMY 
WRÓCILI DO GO-
SPODARKI CENTRAL-
NIE PLANOWANEJ, 
MAM ŚWIADMOŚĆ, 
ŻE ROZWIĄZANIA, 
KTÓRE WSKAZUJĘ 
JAKO BEZ WĄTPIENIA 
POZYTYWNE, OZNA-
CZAJĄ WIĘKSZY 
UDZIAŁ PAŃSTWA 
W ŻYCIU OBYWATE-
LI, CO JEST UTOŻSA-
MIANE Z IDEOLOGIĄ 
LEWICOWĄ.
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FILIP SPRINGER, 13 PIĘTER
HA!ART, KRAKÓW 2015 
Filip Springer to dziś jeden z czołowych polskich repor-
tażystów. Znają go czytelnicy „Gazety Wyborczej”, „Polityki” 
i „Newsweeka”. Jak dotąd zajmował się na pozór mało kon-
trowersyjnym tematem architektury, który w jego opisach 
zyskiwał nowy, żywy wymiar. I tak wbijał kij w mrowisko, 
ukazując ciemne strony dwudziestopięciolecia wolności 
poprzez opowieści o polskim budownictwie. Tak było 
przy poprzedniej książce, „Wanna z kolumnadą”, w której 
opisywał plagę „pastelozy” i innych metod „upiększania” 
przestrzeni miejskiej przez rozmaite organy gospodarki 
wolnorynkowej. W swojej nowej książce Springer nadal 
krąży wokół architektury i urbanizacji, ale temat estetyczny 
zastąpił mocno społecznym. Książka traktuje o problemie 
mieszkaniowym, który budzi emocje w każdym, a już na 
pewno każdym młodym Polaku. Czy zaciąganie kredytów 
hipotecznych jest jedynym sposobem na stworzenie sobie 
domu? I co to jest dom? Poprzez trzynaście historii swoich 
bohaterów autor pokazuje, jak różne – czasem dramatyczne, 
czasem groteskowe, a czasem smutnie banalne – są próby 
zaspokojenia fundamentalnej potrzeby posiadania własnego 
miejsca do życia. Jak sam powiedział, przedstawione tu 
przykłady i tak celowo uśrednił, by uniknąć emocjonalnego 
tonu – a to w mówieniu o tak ważkiej kwestii nie jest 
łatwe. Rozmawia z mieszkańcami kontenerów, studentami 
wynajmującymi stancje, młodymi małżeństwami, które 
kupiły mieszkanie na przedmieściach i – co najciekawsze 

– z ludźmi stojącymi po drugiej stronie: deweloperami i ek-
spertami. Analizę popiera dokładnie zbadaną, analogiczną 

KSIĄŻKI W CHMURACH
Books in the clouds 
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 Tekst: Sylwia Gutowska

sytuacją Polaków w dwudziestoleciu międzywojennym, 
kiedy to powstawały pierwsze próby rozwiązania 
problemu mieszkaniowego w odradzającym się państwie. 
Nadzieję upatruje w ruchu TBS-owskim, dziś dość 
wykluczającym, jednak świetnie rozwijającym się na 
przykład w Stargardzie Szczecińskim. Springer nie stara 
się za wszelką cenę przekonywać do swoich poglądów, 
jednak daje do myślenia nad alternatywą wobec tego, co 
dziś większość z nas utożsamia z dorosłością – kredytem. 
Świetnie opracowany reportaż i bardzo dobra lektura. 

FILIP SPRINGER, 13 PIĘTER
CZARNE PUBLISHING HOUSE, WOŁOWIEC 2015

Filip Springer has become one of the leading Polish 
reporters. He is well-known among the readers of “Gazeta 
Wyborcza” , “Polityka” , and “Newsweek”. Until recently, 
he only dealt with the seemingly non-controversial topic 
of architecture, which in his descriptions gained new, 
more vivid, dimension. And so he would put a cat among 
the pigeons by telling stories about Polish architecture. 
Such was the case of the book “Wanna z kolumnadą” , 
in which he described the plague of pastel colours, and 
other methods of “garnishing” public space by various 
free market entities. In his new book, Springer still evolves 
around architecture and urbanisation, but the issue of 
aesthetics has been replaced by strongly social one. The 
book describes housing problems that spark emotions 
in everyone, and especially in young Polish people. Is 
mortgage really the only way to create a home? And what 
is home? Through thirteen stories he shows how different 

- sometimes dramatic, at other times grotesque, or sadly 
trivial - can the attempts of satisfying the fundamental 
need of having one’s own place to live be. As he says, the 
examples have been deliberately averaged out anyway in 
order to avoid an excessively emotional tone. Which isn’t 
easy, considering the weight of the discussed issue. He 
speaks to the inhabitants of containers, students who 
rent flats, young couples that have bought suburban 
apartments and - what’s the most interesting - people on 
the other side of the fence: developers and experts. The 
analysis is backed by a thoroughly researched, parallel sit-
uation of Poles in the Interwar period, when first attempts 
were made at solving the housing problem in the reborn 
country. He sees hope in the Social Housing Association 
(TBS), currently quite excluding but developing quite well 
in, for instance, Stargard Szczeciński. Springer doesn’t 
attempt to use his book as a mouthpiece but, rather, gives 
us something to think about in context of the alternative 
to what most of us consider as being adult - a mortgage. 
Extremely well-drawn reportage, and a good read. 
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MAD MAX
Na drodze gniewu

TEKST: Wojciech Kuczok  FOT.: Warner Bros. Pictures
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 K
inomani, którzy szerokim 
łukiem omijają widowiska 
opatrzone banderolą SF, lekce-
ważąc wcale pokaźny nurt kina 
ze względu na jego rzekomą 

jarmarczność i artystyczną jałowość, mają 
teraz nie lada zgryz. Oto bowiem mię-
dzynarodowa federacja krytyków filmo-
wych ogłosiła czwartą część przygód Sza-

lonego Maksa najlepszym dziełem sztuki 
filmowej minionego sezonu. Całkiem 
zresztą słusznie. Kto się zatem wstydził 
iść do kina, może teraz naprawić swój 
błąd w domowym zaciszu, rozkoszując 
się edycją dvd, dostępną od 25 września. 
Staruszek George Miller wraca do źródeł 

fo
t. 
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Wojciech Kuczok
 
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą filmową, co 
miesiąc polecając jeden obraz 
wart obejrzenia. 

A writer, screenwriter, caver, 
columnist and soccer fan. A win-
ner of the Nike Literary Award. 
A man of many passions. He will 
share one of them with us rec-
ommending one picture worth 
seeing every month.
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kina: na pohybel wszelkim artystom spod 
znaku slow cienema przypominając, że 
kino to ożywione obrazy, a zatem przede 
wszystkim ruch. „Mad Max: Na Drodze 
Gniewu” to piękna halucynacja za ciężkie 
miliony dolarów – tak mogłaby wyglądać 
superprodukcja „Na srebrnym globie” 
gdyby Andrzej Żuławski miał większy 
budżet i mniejszą wiarę w tekst swojego 
protoplasty. Wyobraźnia obu artystów 
jest podobnej skali. Szalony gitarzysta na 
masce ciężarówki jako szczególny rodzaj 
„napędu riffowego”, armia wojowników 
na giętkich tyczkach, atakująca uciekinie-
rów, demoniczne postaci na szczudłach 
majaczące na horyzoncie, do tego jedno-
ręka Charlize Theron i Tom Hardy jako 
tytułowy bohater w roli „worka z krwią”, 
który w porę buntuje się przeciw swemu 
przeznaczeniu. Zaiste, film Millera jest 
skuteczną transfuzją świeżej krwi do 
współczesnego kina. To arcydzieło o sy-
metrycznej strukturze (kino drogi w tę 
i z powrotem) wpisane jest w konwencję 
futurystycznej baśni o obaleniu satrapy,  
który swoją potęgę zbudował na regla-
mentacji wody pitnej.    Woda jako towar 
– ten skandal, do którego przywykliśmy 
w kapitalistycznym świecie znalazł tu 
swoją krytykę w ramach najwspanialszej 

antyutopii w dziejach nowoczesnego 
kina. Ten film oszałamia jak pierwsze 
ruchome kadry braci Lumière ówczesną 
publikę. Będziecie zbierać swoje szczęki 
z podłogi. Marsz do sklepów po dvd! 

IN ENGLISH 

MAD MAX: FURY ROAD  
 
Film-goers who give spectacular movies 
categorized as SF a wide berth, ignoring 
quite an impressive trend in the cinema 
due to its alleged trashiness and artistic 
blandness, have quite a headache now. 
Since the international federation of 
film critics suddenly announced that 
the fourth part of Max Rockatansky’s 
adventures is the best piece of cinematic 
art of the past season. And rightly so. So 
whoever was ashamed of going to the 
cinema can now rectify their mistake in 
the privacy of their homes and delight 
in the DVD edition available from 25 
September. The old George Miller returns 
to the roots of the cinema – down with all 
those slow-cinema artists – and reminds 
us that cinema means moving pictures 
and that it is precisely movement that is 
most important about it. Mad Max: Fury 

Road is a beautiful hallucination that cost 
a good many of millions of dollars – this 
is how the superproduction On the Silver 
Globe could look like if Andrzej Żuławski 
had had a bigger budget and less faith in 
the text of his precursor. The imagination 
of both artists reaches a similar scale. 
A mad guitarist on the bonnet of a truck 
as a special kind of “riff drive”, an army of 
warriors on flexible poles attacking runa-
ways, diabolic figures on stilts looming on 
the horizon plus the one-handed Charlize 
Theron and Tom Hardy as the title hero 
in the role of a “blood bag”, who rebels 
against his destiny just in time. Indeed, 
Miller’s film is an effective blood transfu-
sion given to the contemporary cinema. 
This symmetrically-structured masterpiece 
(a road film there and back again) follows 
the convention of a futuristic fairy tale 
about overthrowing a tyrant who built his 
power on drinking water rationing. Water 
as a commodity: the scandal we got used 
to in the capitalist world is here criticized 
with the use of the most amazing anti-uto-
pia in the history of contemporary cinema. 
The film is as stunning as the first moving 
frames of the Lumière brothers in their 
times. Your jaws will drop to the floor. Off 
you go to buy a DVD! 
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CIESZANÓW 
ROCK 
FESTIWAL 
2015
Jedyne co nam zostało to popatrzeć na zdjęcia 
z tegorocznego Cieszanów Rock Festiwalu 
i powspominać. Kto był niech otrze łezkę i tęskni,  
kto nie był niech podziwia i niecierpliwi się na 
myśl o kolejnej edycji.

TEKST: Jakub Milszewski  FOT.: mfk.com.pl



C
o tu dużo mówić: tegoroczny 
Cieszanów Rock Festiwal był 
najlepszą edycją ze wszystkich 
dotychczasowych. Mogliby-
śmy zrobić jakiś plebiscyt, 

głosowanie, ale wiemy, że i tak zwycię-
żyłaby edycja 2015. I to dobrze – festiwal 
od samego początku zachowuje tendencję 
wznoszącą i ptaszki śpiewają, że nie ma 
zamiaru na obecnym poziomie osiąść. 
Ciągnie go w górę, do gwiazd. Nas też 
ciągnie na Cieszanów Rock Festiwal.
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Na 2016 rok jeszcze kalendarza nie 
mamy, ale jak będziemy mieć to zaznaczy-
my datę kolejnego CRF zaraz po tym, jak 
pooznaczamy daty naszych rocznic ślubu 
i urodzin naszych bliskich.  
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IN ENGLISH 

CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2015

The only thing left we can do is take 
a look at photographs from this year’s 
Cieszanów Rock Festival and lose 
ourselves in reminiscences. Those 
who attended the festival can wipe 
away their tears and miss the event, 
and those who didn’t can admire the 
images and consider taking part in 
the next edition...

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

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



www.baldowski .pl 
 sklep@baldowski .pl



J
uż od wieków mieszkańcy Po-
morza korzystali z naturalnego 
bogactwa runa leśnego. Opra-
cowywane przez lata receptury 
przekazywane z pokolenia na 

pokolenie pokazały, że leśne produkty 
idealnie nadają się do przygotowania 
wspaniałych potraw będących wizy-
tówką regionu. Owoce przetwarzane 
na konfitury i soki, pieczona dziczyzna 
aromatyzowana ziołami z pobliskich 
łąk, suszone i marynowane grzyby to 
tylko przedsmak tego, czym pomorskie 
stoi. Kultywowane tradycje kulinarne 
mają swoje odzwierciedlenie w menu 
pomorskich restauracji. 

PAŁAC PORAJ, WICKO
www.palacporaj.pl 
Sarnina to jeden z najbardziej szla-
chetnych rodzajów dziczyzny. Szef 
kuchni Pałacu Poraj w Wicku stworzył 
ciekawą kompozycję tego gatunku mięsa 
marynowanego w czerwonym winie, 
przyprawach oraz białych warzywach. 
Sarnina idealnie komponuje się z karme-
lizowanymi buraczkami przyprawiony-
mi odrobiną cynamonu, ziemniaczkami 
fondant, grillowaną gruszką i sosem 
z jeżyn pochodzących z przydomowe-
go ogródka. Całość starannie podana, 
zaspokoi podniebienie największego 
konesera dziczyzny. 

SZTUCZKA, GDYNIA
www.sztuczka.com
Dary lasu umożliwiają kucharzom two-
rzenie wspaniałych dań inspirowanych 
naturą. Gdyńska restauracja Sztuczka 
poleca swoim gościom polędwicę z jelenia 
skąpaną w czekoladowym ganaszu. Poda-
wana z gotowanymi w maśle marchewka-
mi, ziemniakami pieczonymi w ognisku, 
piklowanym burakiem, świeżą maliną, ja-
dalną ziemią i buraczanym żelem zaskoczy 
różnorodnością smaków i ich połączeniem.

SZAFARNIA 10, GDAŃSK
www.szafarnia10.pl
Dania z dziczyzny królują również w kar-
cie restauracji Szafarnia 10 usytuowanej 
w samym centrum Gdańska. Delikatne, 
rozpływające się w ustach policzki z dzika 
marynowane w czerwonym winie z dodat-
kiem trawy żubrowej idealnie komponują 
się z purée z pieczonej pietruszki i topi-
namburu. Polane sosem z jeżyn i cielęcym 
demi-glace wzbogacone zostały o pieczony 
topinambur, gotowane w białym winie 
cebulki oraz pieczonego buraka. Całość 
od pierwszego kęsa rozpływa się w ustach. 

KOZI GRÓD, POMLEWO
www.kozigrod.pl
Grzyby to kolejny produkt, który króluje 
w pomorskich lasach. Restauracja Kozi 
Gród w Pomlewie proponuje roladkę 
ze schabu dzika faszerowaną podgrzyb-
kami, borowikami, kurkami z Borów 
Tucholskich oraz wędzonym boczkiem. 
Całość dopełniona intensywną konfitu-
rą z czerwonej cebuli oraz wyrazistym 
sosem rozmarynowym idealnie podkreśla 
smak dziczyzny oraz grzybów. 

STARY BROWAR KOŚCIERZYNA
www.starybrowarkoscierzyna.pl
Grzyby zainspirowały także szefa kuchni 
Starego Browaru Kościerzyna do stwo-
rzenia dania łączącego w sobie bogactwo 
morza oraz lasu. W daniu prezentowa-
nym przez restaurację grzyby towarzyszą 
rybie. Gotowana na parze polędwica 
z dorsza obtaczana w pudrze z suszonych 
pomidorów oraz efektowną pianą tru-
flową na górze to prawdziwy kulinarny 
majstersztyk. Podawana na purée z grosz-
ku z gołąbkiem z kaszą pęczak i kurkami 
intryguje smakiem. Kompozycja łącząca 
produkty morskie oraz leśne idealnie 
oddaje tradycje kulinarne pomorskiego. 

CZARNY KOS, BORKOWO
www.czarnykos.pl 
Kurki w formie sufletu to propozycja re-
stauracji Czarny Kos. Ułożony na zielonej 
trawie stworzonej z mieszanki szpinaku, 

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

TEKST: Piotr Chabzda  FOT.: Mat. PROT
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PORAJ PALACE, WICKO
www.palacporaj.pl
Venison is one of the noblest types of 
game. The head chef of Poraj Palace in 
Wicko created an interesting composi-
tion of such meat marinated in red wine, 
herbs and white vegetables. Venison 
perfectly matches caramelized beetroots 
seasoned with a pinch of cinnamon, 
fondant potatoes, grilled pear and sauce 
made of blackberries from a home gar-
den. Neatly served, the dish will satisfy 
even the greatest game connoisseurs.

SZTUCZKA, GDYNIA
www.sztuczka.com
The gifts of forests let cooks create deli-
cious food inspired by nature. Sztuczka, 
a restaurant in Gdynia, recommends 
that its guests try deer tenderloin bathed 
in chocolate ganache. Served with car-
rots cooked with butter, potatoes baked 
in fire, pickled beetroots, fresh raspber-
ries, edible soil and beetroot jelly, it will 
surprise everyone with the combination 
and diversity of its tastes.

SZAFARNIA 10, GDANSK
www.szafarnia10.pl
Game dishes reign supreme in the 
menu of Szafarnia 10, too, a restaurant 
situated in the very centre of Gdansk. 
Delicate wild boar cheeks marinated 
in red wine with a bit of bison grass are 
a perfect complement to parsley and 
topinambur puree. Served with black-
berry sauce and veal demi-glace, they 
were enriched with baked topinambur, 
onions cooked in white wine and baked 
beetroots. The whole dish will melt in 
your mouth the second you try it.

KOZI GRÓD, POMLEWO
www.kozigrod.pl
Mushrooms are another product prevail-
ing in Pomeranian forests. Kozi Gród 
in Pomlewo offers wild boar roulade 
stuffed with boletes and chanterelles 
from Tuchola Forest and smoked bacon. 
The taste of game and mushrooms is 
improved by rich red onion preserve and 
sharp rosemary sauce.

OLD BREWERY KOSCIERZYNA
www.starybrowarkoscierzyna.pl
Mushrooms inspired the head chef of the 
Old Brewery Koscierzyna to create a dish 
combining the richness of the sea and 
forests. They accompany fish in what the 
restaurant offers to its clients this autumn. 
Steamed cod loin coated in dried tomato 
powder and impressive truffle foam is 
a true culinary masterpiece. Served with 

pea puree and pearl barley-stuffed cabbage 
and chanterelles, it offers an intriguing 
taste. The composition combining sea and 
forest products ideally reflects the culinary 
traditions of Pomorskie.

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

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

WHITE RESTAURANT  
(RESTAURACJA BIAŁA)
HOTEL BRYZA, JURATA
www.bryza.pl
Those in love with sweets will find some-
thing for themselves in Pomorskie too. 
The head chef of the White Restaurant at 
Hotel Bryza in Jurata recommends forest 
fruit semifreddo with fresh, ground 
cottage cheese and fruit. The carefully 
prepared dessert is the most amazing ic-
ing on the cake of one’s visit at the White 
Restaurant in Jurata. It is complemented 
by a kolache baked on the spot. 

jarmużu, czosnku, cebulki i suszonego 
pomidora, podawany jest w towarzystwie 
świeżych ziół z ogródka. Danie wegeta-
riańskie można również zamówić w wersji 
dla mięsożerców z łososiem lub dorszem.

1906 GOURMENT RESTAURANT, 
PAŁAC CIEKOCINKO, CIEKOCINK
www.palacciekocinko.pl
Pomorskie również dba o wegetarian. 
Szef kuchni restauracji 1906 Gourment 
Restaurant poleca domowe raviolo 
z dodatkiem szafranu, w którym za-
mknięte jest płynne żółtko kurze. Danie 
podawane jest ze smażonymi na maśle 
i oliwie kurkami z okolicznych lasów, 
posypane parmezanem i odrobiną trufli. 

RESTAURACJA BIAŁA, 
HOTEL BRYZA, JURATA
www.bryza.pl
Pomorskie wychodzi również naprzeciw 
koneserom słodkości. Szef kuchni re-
stauracji Białej w hotelu Bryza w Juracie 
poleca sorbet semifreddo z owoców le-
śnych ze zmielonym, świeżym twarogiem 
i owocami. Dopracowany w najmniej-
szym szczególe deser jest wspaniałym 
ukoronowaniem wizyty w restauracji Bia-
łej w Juracie. Całość dopełnia wypiekana 
na miejscu drożdżówka. 

IN ENGLISH 

POMORSKIE TASTES BEST  
IN AUTUMN

What dishes is Pomerania associated 
with? Most of us identify that region of 
Poland with the taste of freshly caught 
and smoked fish, sweet waffles and 
refreshing ice-cream. In most cases, 
they are tastes of the summer and 
do not fully reflect the wealth of the 
region. In autumn, Pomorskie wears 
a bit different colours. It shows its 
hidden beauty and tempts us with the 
richness of forest tastes.

The inhabitants of Pomerania have been 
making use of the natural abundance 
of fruits of the forest for centuries. Rec-
ipes devised for years and handed down 
from generation to generation show 
that forest products are perfect for 
wonderful dishes being the showpiece 
of the region. Fruit processed into jam 
and juice, roast game meat flavoured 
with herbs from local meadows and 
dried or marinated mushrooms are 
just a foretaste of what Pomorskie has 
to offer. Our well-established culinary 
traditions are reflected in the menus of 
Pomeranian restaurants.



Był rok 1955. Citroen DS ujrzał światło dzienne, a świat ogarnęła prawdziwa 
histeria. Fizycznie to był samochód, ale technicznie i stylistycznie – wrota do 
innej czasoprzestrzeni. Minęły długie lata. Francuski producent zdecydował 

się wskrzesić markę DS, która w tym roku obchodzi 60-te urodziny. 
Zapraszam wszystkich na urodzinową ucztę!

TEKST I FOT.: Anna Nazarowicz 

CZY PO 60-TCE 
JESZCZE MOŻNA?
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W
 latach 50-tych 
przednie reflektory 
doświetlające zakręty 
czy hydropneuma-
tyczne zawieszenie 

dostępne w Citroenie DS były jak lot 
człowieka na księżyc – nikt nawet nie 
śmiał o tym pomyśleć. To, co w XXI wie-
ku producenci zaczynają wcielać w życie, 
60 lat temu wykraczało poza wszelką 
wyobraźnię. Jednym słowem Citroen 
dokonał niemożliwego. Ze względu na 
wzornictwo oraz liczbę innowacyjnych 
rozwiązań Francuzi zwykli nazywać go 
deesse, czyli bogini. Wystarczy zobaczyć 
zdjęcia tego samochodu, aby nie mieć co 
do tego żadnych wątpliwości. W dniu 
swojej premiery wszyscy zgromadzeni 
na salonie samochodowym w Paryżu 

wstrzymali oddech. Ale tylko po to, 
by po chwili zdecydować się na jego 
zakup. Takich zamówień pierwszego 
dnia Citroen otrzymał 12 tysięcy. Od 
tamtej pory notowania Citroena DS rosły 
niczym na sterydach. Optymizm jednak 
szybko prysł – liczne usterki wymusiły 
na modelu zejście ze światowej sceny. 
Zdaje się jednak, że francuski producent 
nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. 
Mamy 2015 rok, a ja trzymam w dłoni 
kluczyk do jubilata, którym jest Citroen 
DS4 z Edycji Limitowanej 1955.

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

NIE MÓW DO MNIE „STARY”
W mniemaniu wielu kierowców od wy-
glądu zewnętrznego bardziej istotne jest 

KABINA PASAŻERSKA 
NIEMALŻE W CAŁO-
ŚCI ZOSTAŁA SKĄPANA 
W KLASYCZNEJ CZER-
NI. DLA PRZEŁAMANIA 
MROCZNEGO EFEKTU 
DO WNĘTRZA WKRADŁY 
SIĘ RÓWNIEŻ ELEMEN-
TY W SZARYM KOLO-
RZE. CAŁOŚĆ UKŁADA 
SIĘ W PRZYJEMNĄ DLA 
OKA KOMPOZYCJĘ. ABY 
JEDNAK GUSTOWNEJ 
ELEGANCJI STAŁO SIĘ 
ZADOŚĆ, DESKA ROZ-
DZIELCZA ZOSTAŁA 
OZDOBIONA ORNAMEN-
TEM, KTÓRY WIDOCZNY 
JEST RÓWNIEŻ NA LU-
STERKACH BOCZNYCH.

SP
R

ZĘ
T

Eq
ui

p
m

en
t 

37
 

to, co znajduje się w środku. Przecież 
właśnie w kabinie pasażerskiej (a nie 
na masce) spędzamy najwięcej czasu. 
Ważnym jest zatem, aby wnętrze robiło 
dobre wrażenie. I zdaje się, że autorzy 
projektu Citroena DS4 nie zapomnieli 



o tym ani na chwilę. Kabina pasażer-
ska niemalże w całości została skąpana 
w klasycznej czerni. Dla przełamania 
mrocznego efektu do wnętrza wkradły 
się również elementy w szarym kolorze. 
Całość układa się w przyjemną dla oka 
kompozycję. Aby jednak gustownej ele-
gancji stało się zadość, deska rozdzielcza 
została ozdobiona ornamentem, który 
widoczny jest również na lusterkach 
bocznych. Siedzenia są duże, mięsiste 

i bardzo komfortowe. Ich wypełnienie, 
niczym skład Coca Coli, powinien być 
najpilniej strzeżoną recepturą marki. 
Z tyłu nie mniej komfortowe warunki 
podróżowania będą mieć pozostali pasa-
żerowie na pokładzie.

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

JAZDA – SZCZYTOWA FORMA
Mimo upływu lat rola tego samochodu 
nie uległa zmianie. Nie osiągi zatem 
pozostają tu najważniejsze, a komfort, 
z jakim możemy podróżować. I tego 
z pewnością nikomu tu nie zabraknie. 
Samochód prowadzi się z taką lekkością, 
jakby unosił się na czubkach opon tuż 
nad powierzchnia asfaltu. Jest również 
bardzo zwrotny, a na ciasnych parkin-
gach porusza się niczym primabalerina. 
Ogromnym plusem tego samochodu jest 
jego zawieszenie. Samochód nie traci 
kontaktu z asfaltem nawet przy łukach 
ciasnych niczym kostium płetwonurka. 
Równie dobrze radzi sobie na wszelkich 
wybojach i nierównościach. Jest po 
prostu miastoodporny. Listę zalet za-
myka dźwignia 6-biegowej, manualnej 
skrzyni biegów. Jej skoki są przyjemnie 
krótkie, a przełożenia wskakują szybo 
i bardzo precyzyjnie. 

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

IN ENGLISH 

POTENT SIXTY-YEAR-OLD

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

In the 50s, headlights that cast their 
beam towards curves and bends and 
hydropneumatic suspension, which 
were available in the Citroën DS, 
were like a man’s flight to the Moon 
– nobody dared to even think about 
them. What producers started to put 
into practice in the 21th century was 
beyond everyone’s imagination in the 
60s. In a word, Citroën achieved the 
impossible. Frenchmen used to call 
it deesse, meaning “goddess” because 
of its design and the number of its 
innovative solutions. A look at the car’s 
photographs is enough to remove any 
doubts about that. Everyone gathered 
at the showroom in Paris on the day of 
the car’s premiere caught their breath. 
But after just a short moment all of 
them wanted to buy one for themselves. 
Citroën received 12,000 of such orders 
on the first day. Since then on, the DS’s 
popularity was increasing tremendous-
ly. But this optimism soon evaporated: 
numerous defects forced the model 
to leave the global market. But it now 
seems that the French producer hasn’t 
said its last word. It is 2015, and I’m 
holding a key to a Citroën DS4 from 
the Limited 2015 Edition.

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

CAŁOŚĆ UKŁADA SIĘ 
W PRZYJEMNĄ DLA 
OKA KOMPOZYCJĘ. ABY 
JEDNAK GUSTOWNEJ 
ELEGANCJI STAŁO SIĘ 
ZADOŚĆ, DESKA ROZ-
DZIELCZA ZOSTAŁA 
OZDOBIONA ORNAMEN-
TEM, KTÓRY WIDOCZNY 
JEST RÓWNIEŻ NA LU-
STERKACH BOCZNYCH. 
SIEDZENIA SĄ DUŻE, MIĘ-
SISTE I BARDZO KOMFOR-
TOWE. ICH WYPEŁNIENIE, 
NICZYM SKŁAD COCA 
COLI, POWINIEN BYĆ 
NAJPILNIEJ STRZEŻONĄ 
RECEPTURĄ MARKI. 
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signs on the hood and rims sparkle 
with gold. The bad news is that such 
golden jewellery is reserved only for the 
birthday version.

DON’T CALL ME “OLD BUDDY”
Many drivers claim that what’s inside 
a car is much more important than its 
outer appearance. After all, we spend 
most of the time in the passenger cabin 
(not on the hood). So it’s important 
that the interior make a good impres-
sion. And it seems that the designers 
of the Citroën DS4 didn’t forget about 
that at all. Almost all of the cabin is 
bathed in classic black. Grey elements 

were introduced as well to soften the 
dark and gloomy effect. The interior as 
a whole is certainly pleasing to the eye. 
But in order to complement the tasteful 
elegance, the control panel was deco-
rated with an ornament which is visible 
also on the wing mirrors. The seats are 
large, thick and very comfortable. Just 
like the composition of Coca-Cola, 
their filling should be the brand’s most 
closely guarded recipe. Other passengers 
on the board have similarly comfortable 
conditions in the rear of the car.

I must admit that the steering wheel 
is a bit too big. It could be a bit larger in 
circumference and fit one’s hands as nice-

ly as wheels found in the latest Peugeot’s 
cars. But except for this trifle, the whole 
interior makes a really good impression.

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

When we give someone wishes on 
their birthday, we usually wish them 
happiness and all the best. What could 
we wish a car producer? I wish the 
French one success and next DS mus-
keteers in its offer. 
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K
amień pamięta. Nauczył się 
tego w czasach kiedy był lawą 
w sercu naszej planety. Albo 
kiedy był prehistorycznym 
stworzeniem, lewiatanem, 

potworem praoceanu. Z jego kości, 
które miliony lat temu opadły na dno 
morza a potem rozpalone do czerwo-
ności wytrawiały się w ogniu Ziemi, 
powstał marmur. Najbardziej szlachetna 
ze wszystkich skał. Biały jak śnieg i zda-
wałoby się lekki niczym tiul. 

Japońscy twórcy ogrodów zen cenią drzewa 
o grubych korzeniach. To znak wieku. Ufają, że takie 
drzewo pamięta każdego, kto go dotykał.  
Ale w ogrodach zen są nie tylko drzewa, ale i skały. 
Kamień pamięta bowiem dłużej niż drzewo.  
Kamień jest trwalszy niźli czas. 

TEKST: Grzegorz Kapla     ZDJĘCIA: Mat. prasowe

CZAS ZAMKNIĘTY 
W MARMURZE

Kiedy Michał Anioł Buonarotti, 
najbardziej utalentowany człowiek 
swojej epoki dostał pierwsze zamówienie 
miał niewiele ponad dwadzieścia lat. 
A kamień, do którego przyłożył dłuto, 
był bezcenny. Sławny marmur z Car-
rary. Skała, uważana za świętą. Tylko 
cesarze Rzymu mieli dość pieniędzy 
żeby z niego budować. Najwspanialsze 
budowle starożytności, takie jak Pante-
on czy Kolumna Trajana zawdzięczają 
są sławę jego nieskazitelnej, lśniącej bieli 

poznaczonej szarą lub czarną blizną 
czasu. Michał Anioł zszedł do jaskini 
i osobiście wybrał skałę. Zamienił ją 
potem w rzeźbę młodej dziewczyny, 
która trzyma na łonie ciało tego, którego 
pokochała nad wszystko. Nawet życie. 
Kiedy odsłonili tę rzeźbę w Watykanie 
nikt, ale to nikt na całym świecie nie był 
w stanie uwierzyć, że wykonał ją młody 
chłopak z Florencji. Nikomu wówczas 
nieznany. Podejrzewano, że wykonał ją 
Solari, więc Michał Anioł nocą zakradł 
się do kaplicy Św. Petroneli i wykuł na 
fałdzie szaty Matki Bożej napis: „To 
wyrzeźbiłem ja, Michał Anioł Bu-
onarroti z Florencji”. Ta rzeźba – Pieta 
– uznana została za jedno z najdosko-
nalszych dzieł sztuki w historii ludzko-
ści. Z tego marmuru, cenniejszego niż 
złoto, powstały też Peace Monument 
w Waszyngtonie, posadzki i kolumnada 
w sławnym meczecie Szejka Zajeda 
w Abu Dhabi, delhijska Akshardham, 
największa i najsławniejsza świątynia 

WWW.PRACOWNIACZASU.PL
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hinuistów, opera w Oslo i sławna figura 
Królowej Jadwigi w katedrze wawelskiej, 
dar narodu polskiego dla najsławniejszej 
królowej w dziejach Polski. Wykonał ją 
Antoni Madeyski. 

Rzeźbiarze nie znają lepszego materia-
łu. Niektórzy ukochali go tak, że swoje 
pracownie i domy budowali jak najbliżej 
się dało. Na przykład Igor Mitoraj, któ-
ry zamieszkał w Pietrasanta, niedaleko 
innego słynnego Polaka – Robeta Kubi-
cy. I tak miłość do kamienia i szybkiej 
jazdy spotkały się na rynku z białego 
marmuru. I to nie jest przypadek. Nie 
może być, skoro śladem Michała Anioła 
i Igora Mitoraja na poszukiwanie swojej 
skały ruszył wybitny włoski projektant 
Giuliano Mazzuoli. Właściwie nale-
żałoby powiedzieć wynalazca, bo choć 
pracuje z przedmiotami użytkowymi, 
znajduje dla nich zupełnie nowe kultu-
rowe konteksty. Wykonał na przykład 
sto kolekcjonerskich wiecznych piór 
w kształcie ekspresu do kawy. Każde 
jest inne, ma na sobie osobną, unikalną 
odręczną inskrypcję. Widziałem jedno 
z nich w warszawskiej Pracowni Czasu. 
Numer 42. Wyjątkowo piękna rzecz. 
Ostatni egzemplarz dostępny w naszej 
części Europy.

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

Ale sąsiad miał sportowe auto. Pozwo-
lił im kiedyś je zapalić. 

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

A więc to była chwila, bez której nie 
powstałaby nowa marka w wydawałoby 
się zakonserwowanym na wieki wieków 
świecie luksusowych czasomierzy. Jest 
z jednej strony bardzo kreatywna i nowa-
torska, z a z drugiej pełna dystyngowanej, 
konserwatywnej, klasycznej elegancji. 
Bardzo męska, choć produkuje modele 
dla kobiet. Ale trzeba mieć do niej wyjąt-
kowy charakter. Nie każdemu pasować 
będzie na przykład zegarek inspirowany 
szybką jazdą Contagiri. Jego tarcza nie 
jest po prostu kołem podzielonym na 

dwanaście pól, wokół których wędrują 
wskazówki. Ta tarcza wygląda jak obro-
tomierz rajdowego samochodu, takiego, 
którego silnik zniesie aż dwanaście 
tysięcy obrotów. Wskazówki docierają do 
końca skali i muszą zaczynać od nowa. 
Jakbyśmy startowali spod świateł. 

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

Inną serią jest Trasmissione Meccani-
ca, którego obudowa przypomina tarczę 
sprzęgła. 

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

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

WYDAWAŁOBY SIĘ, 
ŻE W TEJ DZIEDZINIE 
SZWAJCARZY 
POWIEDZIELI JUŻ 
WSZYSTKO. ŻE NIE 
DA SIĘ ZEGARKA 
WYMYŚLIĆ OD NOWA. 
A JEDNAK. MAZZUOLI 
POTRAFIŁ. 
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IN ENGLISH 

TIME TRAPPED IN MARBLE

The authors of Japanese zen gardens 
value trees with thick roots. It is a sign 
of age. They believe that such a tree 
remembers everyone who has touched 
ever it. But zen gardens consist of 
not only trees but also stones. Stone 
remembers longer than trees. Stone is 
more durable than time.

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

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

the most perfect pieces of art in the history 
of mankind. That marble, which is more 
precious than gold, was also used to build 
the Peace Monument in Washington, the 
floors and collonade of the famous Sheikh 
Zayed Grand Mosque in Abu Dhabi, 
Akshardham, that is the biggest and most 
famous Hindu temple located in Delhi, the 
Oslo Opera House and the Sarcophagus of 
Jadwiga, Queen of Poland, made by Antoni 
Madeyski and located in the Wawel Cathe-
dral, a gift of the Polish people to the most 
famous queen in the history of Poland.

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

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

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

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

So without that moment and without 
that experience the seemingly fossilized 
market of luxury timepieces would not 
see the rise of a new brand. It is on the one 
hand very creative and innovative but on 

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

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

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

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

The story was supposed to go around 
marble, but we strayed from the subject 
a bit. So Giuliano, just like Mitoraj 
and Michelangelo before him, came to 
Carrara. He took a chisel and cut his 
own piece of stone that remembers the 
first ocean. A piece of stone used to 
create the hands of Mary holding the 
Saviour in the most famous sculpture of 
the Renaissance. Used to create all those 
immortal buildings and great sculptures 
by Mitoraj. Mazzuoli used it to create 
cases for his most amazing watches. 
Those from the series Carrara in Marble. 
Very classic and very beautiful watches 
that have their weight. But it cannot be 
otherwise since you hold time trapped in 
marble. And stone remembers forever. 
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G
ruzja będzie gościć 
w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim od szóstego 
do piętnastego październi-
ka. Tydzień Gruziński od 

dziewiątego do szesnastego października, 
organizowany jest w ramach stałego 

cyklu GTS – Teatry Europy, nad którym 
patronat sprawuje Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W ciągu 
tego tygodnia zapoznać się będzie można 
oczywiście z wybitnymi przedstawicielami 
gruzińskiego teatru. Zaprezentowane zo-
staną m.in. „Trojanki” Eurypidesa z Royal 

District Theatre, czy Czechowowska 
„Dama z pieskiem” z Kote Marjanishvili 
State Drama Theatre. Oprócz spektakli 
organizatorzy przygotowali dla nas także 
bardziej egzotyczne atrakcje. Jedną z nich 
będą spotkania ze śpiewem polifonicznym, 
w wykonywaniu chóru męskiego. To jeden 
z najważniejszych gruzińskich fenomenów 
kulturowych wpisany na Listę Niemate-
rialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludz-
kości UNESCO. Polscy melomani będą 
mogli się z nim zapoznać dzięki występom 
cenionych zespołów Mdzlevari i Rustavi. 
W muzycznej części znajdzie się także 
miejsce dla bardziej współczesnych form, 
między innymi koncertu muzyki elektro 
w wykonaniu Nika Machaidze (NIKA-
KOI) – gruzińskiego reżysera filmowego 
i muzyka oraz Natalie Beridze (TBA) aka 
Tusia Beridze aka Nate Fisher. Natomiast 

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

TEKST: Kajetan Kusina  FOT.: Mat. Prasowe

GRUZJA W TEATRZE



Bilety 

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

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

GEORGIA IN THEATRE

October in the Gdansk Shakespeare 
Theatre will be marked by Georgian 
culture. It is a perfect chance to learn 
more about the multidimensional 
character and contrasts hidden in this 
fascinating country.

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

(NIKAKOI), a Georgian film director 
and musician, and Natalie Beridze 
(TBA) aka Tusia Beridze aka Nate Fisher. 
New Collective group, on the other hand, 
plans to realize three various under-
takings in Gdansk: a performance, an 
exhibition and a DJ concert.

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

grupa New Collective planuje zrealizować 
w Gdańsku aż trzy różne projekty: perfor-
mens, wystawę i koncert DJ-ski.

Podczas Tygodnia Gruzińskiego znaj-
dzie się także czas na spotkania z ichniej-
szym kinem. Zobaczymy wybitne filmy, 
wybrane z pomocą Georgian National 
Film Center. Do tego dochodzi wystawa 
organizowana we współpracy z Muzeum 
Narodowym Gruzji, spotkania z arty-
stami, debaty i wiele innych wydarzeń. 
Gruzja to kraj, którego kultura mocno 
związana jest z tradycją ucztowania, więc 
w programie nie mogło zabraknąć miejsca 
dla rozkoszy smakowych. Tydzień zakoń-
czy się wieczorem gruzińskim, czyli live 
cookingiem, degustacją tradycyjnych po-
traw oraz wina, którego sposób produkcji 
także został wpisany na listę UNESCO. 
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Fotograf / Photographer:  
Weronika Kosińska
Stylizacje & Make-up  
/ stylization & make-up:  
Marcin Kulak 
Model: Dustin Nowak

   that  
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 Spodnie / Trausers: Kajus Biegun Koszula, kurtka / Shirt, Jacket: David J Peleryna / Cape: Filip Roth
 Koszula, garnitur / shirt, suit: Wojtek Haratyk  Espadryle / Espadrilles: Mango answear.com



M
O

D
A

 
Fa

sh
io

n
49

 



M
O

D
A

 
Fa

sh
io

n
50



M
O

D
A

 
Fa

sh
io

n
51

 

 Garnitur / Suit: Wojtek Haratyk Koszula / shirt: KUPLO Muszka / bow-tie: Idea Fix Kapelusz / hat: Idea Fix  
Skarpety / Socks: Top Man Buty / shoes: Selected via Answear.com
 Sweter: Kajus Biegun



PATRZĄC (NIE TYLKO)  
PRZEZ RÓŻOWE OKULARY

P
roblemy z widzeniem nękały 
ludzkość od zawsze. Mijały lata 
i do gry wkraczały nowe techno-
logie. Miały być wsparciem dla 
optyków w krucjacie przeciwko 

wadom wzroku. Na chwilę obecną rynek 
swoim bogactwem przypomina jaskinię 
Ali Baby. Niekończąca się ilość kształ-
tów oraz kolorów, w jakich dostępne są 
okulary, przyprawia o zawrót niejedną 
tęgą głowę. Parafrazując stare powie-
dzenie można powiedzieć, że „każda 
potwora znajdzie swoje oprawki”. Od 
wielu lat ta branża w Polsce rozwija się 
bardzo intensywnie, a liczba salonów 
nieustannie rośnie. Gdzie warto szukać 
pomocy? Na mapie Warszawy znajdują 
się trzy miejsca, które swoją pozycję na 
rynku budowały w oparciu o coś więcej, 
niż tylko bogactwo oferty.

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

Nie wiadomo kto i kiedy wynalazł okulary. 
Legenda głosi, że coś na ich kształt było znane już 
w starożytności. Cesarz Neron miał oglądać walki 
gladiatorów przez specjalnie wyszlifowany szmaragd. 
Dziś już nikt nie ogląda świata przez szlachetne 
kamienie. Jakich wyborów dokonują zatem Polacy 
w salonach optycznych?

TEKST: Anna Nazarowicz  FOT.: Edyta Bartkiewicz

SALON OPTYCZNY PERFECT VISION
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ŚWIATOWA EKSTRAWAGANCJA
Niewiele krótszą obecnością na rynku 
może się poszczycić również pan Grzegorz 
Trzaska – prawdziwy arystokrata w świecie 
optyki. Swoją działalność rozpoczął w 1979 
roku. Na jej miejsce wybrał warszawski 
Żoliborz. Salon zlokalizowany tuż przy 
placu Wilsona przez wszystkie lata gościł 
intelektualną elitę, dyplomatów oraz pre-
mierów niejednego, polskiego rządu. Zapy-
tany czym jest etyka pracy w tym zawodzie 
odpowiedział, że jest to utożsamianie się 
z przysięgą Hipokratesa. – Zawsze trzeba 
słuchać tego, co mówi pacjent – powie-
dział nam pan Grzegorz, który zdaje 
sobie sprawę, że ci, którzy odwiedzają jego 
salon, wszystkie problemy mają zapisane 
w oczach. Długa obecność na rynku oraz 
bardzo wysokie standardy zaowocowały 
współpracą z takimi luksusowymi mar-
kami jak np. Dior Homme. Najbardziej 
nietypowe zamówienie? Oprawki ze szma-
ragdów i kamieni szlachetnych godnych 
rodziny królewskiej. Wycena tego zamó-
wienia jednak tak mocno oderwała się od 
Ziemi, że klient dopuścił do głosu rozsądek 
zamiast serca. To jednak nie zmienia 
faktu, że rośnie liczba odbiorców, którzy za 
pomocą oprawek pragną wyrazić swoje ja. 
A wtedy koszty zostają zepchnięte na dal-
szy plan. To efekt gra główną rolę. Klient 
patrząc w lustro ma odczuwać przyjemną 
falę radości rozlewającą się na jego twarzy. 
Odpowiedzią na tak wyszukane potrzeby 
ma być nie mniej wyszukany produkt. 
Bogaty wybór okularów korekcyjnych 
i przeciwsłonecznych takich marek jak Ce-
line, Fendi, Marc Jacobs czy Saint Laurent 
spełni nawet te najbardziej wygórowane 

oczekiwania. W niektórych przypadkach 
ceny pozostają do zaakceptowania jedynie 
dla tych najbardziej nieustraszonych. Na 
pytanie o to, czym powinien się wyróżniać 
salon godny zaufania, pan Grzegorz odpo-
wiedział, że z pewnością umiejętnością we-
ryfikowania recepty, która jest początkiem 
naszej przygody z optyką. To ten moment 
zaważy później na jakości widzenia przez 
okulary, na które wydamy jednak górkę 
naszej gotówki.

PODRÓŻ DO PRZYSZŁOŚCI
Spośród naszych wybrańców Perfect Vision 
jest najmłodszym graczem na rynku. Został 
on powołany do życia w 2010 roku. Niech 
jednak nikogo ten staż nie zwiedzie: na 
chwilę obecną to już siedem punktów na 
terenie Warszawy. Właściciel firmy, pani 
Lucyna Przyborek zastrzega, że mimo 
sporej liczby salonów jej firmy nic nie łączy 
z klasyczną sieciówką. Każdy lokal pod 
kątem zaawansowania i wykorzystywanej 
technologii jest niczym film „Matrix” 
pośród innych produkcji kinowych. 
Wszystkie zostały urządzone w odważnym 
i nowoczesnym stylu. Do tego oferują 
jedynie najnowsze kolekcje z całego świata. 
Pani Lucyna twierdzi, że firma stoi na 
trzech nogach: nowoczesnym wyglądzie, 
komforcie widzenia i najwyższym poziomie 
obsługi. Ten ostatni odgrywa szczególną 
rolę. „Wszyscy tak mówią” – powiedzą 
złośliwi. Dowód? Firma przystąpiła do 
projektu „Ambasadorzy Luksusu”.  Jednym 
z jego elementów są szkolenia, na których 
uczestnicy szlifują wiedzę z dziedziny 
stylizacji. Zgłębiają również wiedzę na 
temat sposobów, w jakie dobrać okulary 
do konkretnej twarzy i sylwetki. W końcu 
klient po wizycie w salonie ma odczuwać 
najczystszą radość. Pani Lucyna zdaje 
sobie sprawę, że ma do czynienia z bardzo 

świadomym klientem: – Ludzie podróżują 
po świecie, odwiedzają butiki, posiadają 
wiedzę o nowościach na rynku. Dlatego tak 
duży nacisk kładziemy na znajomość kolek-
cji – twierdzi. Przynależność do elitarnego 
grona wcale nie jest łatwym zadaniem. Ze-
spół musi być czujny niczym ważka, gdyż 
tajemniczy klient nie śpi, tylko odwiedza 
salony. Profesjonalizm to jednak coś, co 
każdy z członków personelu zjada na każde 
śniadanie. Najlepszym tego świadectwem 
jest wygrana w konkursie. Perfect Vision 
pod kątem obsługi klienta zajął drugie 
miejsce w – uwaga – całej Polsce.

O tym, że firma spełnia najwyższe 
wymogi może świadczyć autoryzowana 
obecność tak luksusowych marek jak 
Dior. Jest ona dostępna jedynie w kilku-
nastu salonach w Polsce, z czego jeden 
należy do pani Przyborek. Oczywiście do 
tego elitarnego grona zaliczają się również 
salony wyżej wymienionych: Pana Robaka 
oraz Pana Trzaski. To prawdziwe wspięcie 
się na szczyt, ponieważ aby ktoś mógł 
oferować oprawki tej marki, ktoś musi 
stracić do tego prawo. Liczba takich miejsc 

GDZIE WARTO SZUKAĆ 
POMOCY? NA MAPIE 
WARSZAWY ZNAJDU-
JĄ SIĘ TRZY MIEJSCA, 
KTÓRE SWOJĄ POZYCJĘ 
NA RYNKU BUDOWAŁY 
W OPARCIU O COŚ WIĘ-
CEJ, NIŻ TYLKO BOGAC-
TWO OFERTY.

OPTYK TRZASKA

ZAKŁAD OPTYCZNO-OKULISTYCZNY  
ZDZISŁAW ROBAK
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zatem się nie powiększa. Ale to jedynie 
przedsmak tego, co nas czeka w salonach 
Perfect Vision, które kuszą okularami 
korekcyjnymi i przeciwsłonecznymi marek 
Jimmy Choo, Tommy Hilfiger, Boss czy 
Max&Co. Mało? Do wyboru pozostaje 
również wiele innych marek Safilo.

„W czerwonym pani do twarzy” – kto 
sądzi, że jedynie do tego całość się spro-
wadza, ten jest w grubym błędzie. Pra-
cownicy, niczym oddział Marines, są do-
brze wyszkoleni w umiejętności doboru 
szkieł. Nowinki techniczne mają szerokie 
zastosowanie w optyce. A jak wiadomo, 
postęp pędzi nieubłaganie. Perfect Vision 

nie pozostaje za nim w tyle. Firma jest 
w posiadaniu nowoczesnych urządzeń, 
które, dzięki precyzji ogromnej niczym 
Księżyc, pozwalają wręcz uszyć na miarę 
szkła okularowe. To niezwykle istot-
ne w przypadku trudniejszych korekt 
wzroku. Ręczne pomiary mogą być 
niedokładne, a co za tym idzie – szkła 
mogą być źle wykonane. Realizacja, która 
najbardziej utkwiła w pamięci? Pani 
Lucyna odpowiada bez namysłu: były to 
okulary przeciwsłoneczne, w których do 
jednego ze szkieł przytwierdzali ważkę. 
W końcu, jak to śpiewał amerykański ra-
per Notorious B.I.G. (miłośnik okularów 
przeciwsłonecznych): sky is the limit. 

IN ENGLISH 

SEEING THROUGH (NOT ONLY) 
ROSE-COLOURED SPECTACLES

Nobody knows who invented glasses 
and when they did it. Legend has it 
that similar equipment was used al-
ready in antiquity. Nero is said to have 
been watching gladiators fight trough 
a specially cut emerald. Nowadays 
nobody looks at the world through 
precious stones. So what choices do 
Poles make at the opticians?

People have always been confronted with 
sight problems. Years passed and new 
technologies were introduced. They were 
supposed to help opticians in their cru-
sade against sight defects. In its richness, 
the market currently resembles the Ali 
Baba’s cave. The countless number of 
shapes and colours glasses are available 
in makes our heads spin. To paraphrase 
an old proverb, we could say that there is 
no goose so gray in the lake that cannot 
find glasses of her make. The industry has 

been rapidly developing and the number 
of stores has been constantly growing 
in Poland for many years now. Where 
should one seek help? The map of Warsaw 
features three places that have based their 
position on the market on something 
more than just a wide offer.

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

WORLD ECCENTRICITY
Mr Grzegorz Trzaska can boast only slightly 
shorter presence on the market. A true aris-
tocrat in the world of optics, he began his ac-
tivities in 1979, and, to do so, chose Żoliborz 
in Warsaw. The store located right by Wilson 
Square was visited by intellectual elites, 
diplomats and prime ministers of more than 
one Polish government. Asked what ethics in 
his profession are, Mr Trzaska said that they 
mean identification with the Hippocratic 
Oath. “You always have to listen to what the 
patient says,” said Mr Trzaska, who realizes 
that people who visit his store have all their 

FIRMA JEST W POSIADA-
NIU NOWOCZESNYCH 
URZĄDZEŃ, KTÓRE, DZIĘKI 
PRECYZJI OGROMNEJ 
NICZYM KSIĘŻYC, PO-
ZWALAJĄ WRĘCZ USZYĆ 
NA MIARĘ SZKŁA OKU-
LAROWE. TO NIEZWYKLE 
ISTOTNE W PRZYPADKU 
TRUDNIEJSZYCH KO-
REKT WZROKU. RĘCZNE 
POMIARY MOGĄ BYĆ 
NIEDOKŁADNE, A CO ZA 
TYM IDZIE – SZKŁA MOGĄ 
BYĆ ŹLE WYKONANE

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

BACK TO THE FUTURE
Perfect Vision is the youngest store among 
the ones we have chosen. It was opened in 
2010. But you should not be deceived by 
its seemingly short experience: it currently 

consists of seven stores in Warsaw. Ms Lu-
cyna Przyborek, the owner of the company, 
explains that despite the number of stores, 
her company has nothing in common with 
classic chain brands. As regards their inno-
vativeness and technologies applied, each of 
the stores is like Matrix among other cin-
ema productions. They were all furnished 
in a bold and modern style. Moreover, 
they offer only the latest collections from 
the whole world. Ms Przyborek claims 
that the company stands on three feet: 
modern look, visual comfort and top-qual-
ity service. The latter pays particular role. 
“Everyone says that,” the malicious ones 
would say. A proof? The company entered 
the project Ambassadors of Luxury, which 
includes training courses during which 
their participants improve their knowledge 
on stylization. They also learn about ways 
to select glasses that suit a particular face 
and figure. After all, when customers leave 
the store, they should be filled with sheer 
joy. Ms Przyborek realizes that she deals 
with very conscious customers. “People 
travel around the world, visit boutiques 
and are aware of novelties on the market. 
This is why we place emphasis on famil-
iarity with collections,” she says. Being 
a member of an elite circle is not an easy 
task. The team has to remain fully alert 
because the mystery shopper is not asleep 
but regularly visits the stores. But profes-
sionalism is something each staff member 
eats for breakfast. Winning a competition 
is the best way to prove that. Perfect Vision 
took the second place as regards customer 
service in – note – the whole Poland.

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

If you think that the whole process is 
reduced to “red suits you”, you are very mis-
taken. The staff is like marine corps: thor-
oughly trained in selecting glasses. Tech-
nological innovations are widely applied 
in optics. And as we all know, progress 
marches inexorably on. Perfect Vision is not 
left behind. The company owns innovative 
equipment which – thanks to its absolute 
precision – helps to tailor perfect glasses. It 
is extremely important in the case of more 
difficult sight problems. Measurements 
made by hand may be inaccurate, and 
consequently the glasses may be imperfect. 
An order that was particularly engraved in 
their memory? Ms Przyborek says without 
a moment of hesitation that it included 
sunglasses with a dragonfly attached to 
one glass. After all, as the American rapper 
Notorious B.I.G. (a sunglasses fan) sang: 
sky is the limit. 

OPTYK TRZASKA

SALON OPTYCZNY PERFECT VISION
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DOMOWYM  
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Doskonale pamiętamy je z babcinych spiżarni. Wakacje upływały pod 
znakiem drylowania, smażenia i pasteryzowania. W słoikach zamykaliśmy 
lato, aby cieszyć się nim przez cały rok. Robienie przetworów było czymś 

absolutnie naturalnym. Po kilkunastu dobrych latach, gdy w większości 
domów o nim zapomniano, skruszeni wracamy do domowych przetworów.

TEKST: Agnieszka Mróz  FOT.: pexel.com



J
eśli tylko dobrze zorganizujemy 
się w okresie letnio – jesien-
nym, w zasadzie bez większych 
problemów jesteśmy w stanie 
zapewnić sobie zapasy witamin 

na długą zimę. Oprócz tradycyjnych 
powideł, kompotów truskawkowych 
i soków z porzeczki coraz chętniej podej-
mujemy próby przygotowania nieco 
bardziej zróżnicowanych smakołyków. 
Na nowo odkrywamy dynię, jarzębinę, 
czy też pigwę. Purée z dyni, przeciery 
z pieczonych buraków, marynowana 
kalarepa, powidła z cukinii to tylko 
początek zdającej się nie mieć końca 
listy pomysłów. 
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Niesłabnącą popularnością od kilku 
lat cieszą się wytrawne chutneye – gęste, 
wywodzące się z kuchni indyjskiej sosy 
stosowane jako dodatek do dań. Ich bazę 
stanowią na ogół pomidory i papryka. 
Szaleństwo smakowe rozpoczyna się na 
etapie dodatków: suszonych pomido-
rów, czerwonej cebuli, czy też żurawi-
ny. W słoikach zamykamy zresztą nie 
tylko dodatki, lecz także gotowe dania. 
Ratunkiem na chłodne dni mogą okazać 
się zawekowane lecza.

Nie brakuje także pomysłów na słod-
kości. Dżemy, soki, konfitury, owoce 
w syropie to najbardziej klasyczne for-
my. Coraz częściej i chętniej tradycyjne 
smaki przełamujemy je egzotycznymi 
przyprawami. 

SKARBNICA WIEDZY 
Jeśli nie mieliśmy szczęścia odziedziczyć 
zeszytu z babcinymi przepisami, ratunek 
bez większych problemów znajdziemy na 
kulinarnych blogach. Każda szanują-
ca się blogerka ma na swoim koncie 
przynajmniej kilka wpisów dotyczących 
przetwarzania warzyw i owoców. Na 

OPRÓCZ TRADYCYJNYCH PO-

WIDEŁ, KOMPOTÓW TRUSKAW-

KOWYCH I SOKÓW Z PORZECZKI 

CORAZ CHĘTNIEJ PODEJMUJE-

MY PRÓBY PRZYGOTOWANIA 

NIECO BARDZIEJ ZRÓŻNICO-

WANYCH SMAKOŁYKÓW. NA 

NOWO ODKRYWAMY DYNIĘ, 

JARZĘBINĘ, CZY TEŻ PIGWĘ. 

PURÉE Z DYNI, PRZECIERY Z PIE-

CZONYCH BURAKÓW, MARY-

NOWANA KALAREPA, POWIDŁA 

Z CUKINII TO TYLKO POCZĄTEK 

ZDAJĄCEJ SIĘ NIE MIEĆ KOŃCA 

LISTY POMYSŁÓW.



księgarnianych półkach czeka niezliczo-
na ilość książek kucharskich z przepi-
sami na przetwory. Wybierać możemy 
zarówno spośród tych, w których temat 
zaprezentowany jest ogólnie, jak i tych 

prezentujących bardziej wyspecjalizo-
wane podejście, a w których znajdziemy 
np. wyłącznie przepisy na marynaty lub 
przetwory z owoców leśnych. Na ich 
tle wyróżnia się książka Agaty Kró-
lak „Z działki, z lasu i takie tam”. Na 
wskroś tradycyjne przepisy zaprezento-
wane są w pięknej formie graficznej.

Domowe przetwory oprócz posiadania 
niewątpliwych walorów smakowych mogą 
cieszyć także oko. Standardowe słoiki 
możemy zastąpić elegantszymi z grubszego 
szkła. Wybierać możemy także spośród 
setek naklejek, służących opisywaniu 
przetworów oraz osłonek na wieczko 
słoika. Część gadżetów ma oczywiście 
zastosowanie bardziej praktyczne niż este-
tyczne. Wiele frustracji zaoszczędzić mogą 
specjalne lejki, dzięki którym nie tracąc 
ani kropli cennego przetworu przelejemy 

go do butelki. Niezwykle przydatny może 
okazać się także termometr do przetwo-
rów, który pozwoli określić, czy stężenie 
jest już satysfakcjonujące. 

OD SAMEGO POCZĄTKU
Czasem własnoręczne robienie przetwo-
rów poprzedza zdecydowanie dłuższy 
proces. Stęsknieni choć odrobiny własnej 
ziemi na nowo odkrywamy bowiem 
uroki posiadania ogródków działkowych. 
Ogródki nie tylko zaczęliśmy na nowo 
doceniać, lecz także często przywracamy 
im pierwotne zastosowanie i zamiast 
obsiewać trawą uprawiamy z entuzjazmem 
owoce i warzywa. Przy odrobinie zaanga-
żowania i szczęścia ilość plonów nie tylko 
w pełni zaspokoi potrzeby nasze i naszych 
najbliższych, lecz także będziemy mieli co 
zamykać w słoikach. 
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CZASEM WŁASNORĘCZ-
NE ROBIENIE PRZETWO-
RÓW POPRZEDZA ZDE-
CYDOWANIE DŁUŻSZY 
PROCES. STĘSKNIENI 
CHOĆ ODROBINY WŁA-
SNEJ ZIEMI NA NOWO 
ODKRYWAMY BOWIEM 
UROKI POSIADANIA 
OGRÓDKÓW DZIAŁKO-
WYCH. OGRÓDKI NIE 
TYLKO ZACZĘLIŚMY NA 
NOWO DOCENIAĆ, LECZ 
TAKŻE CZĘSTO PRZYWRA-
CAMY IM PIERWOTNE ZA-
STOSOWANIE I ZAMIAST 
OBSIEWAĆ TRAWĄ UPRA-
WIAMY Z ENTUZJAZMEM 
OWOCE I WARZYWA.
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Jeśli nie mieliśmy tyle szczęścia, aby stać 
się posiadaczami kawałka ziemi w mieście 
ratunkiem pozostaje dla nas balkon. Na-
wet te kilkumetrowe, przy odpowiednim 
zagospodarowaniu mogą stać się źródłem 
warzyw i świeżych ziół. Bez większych 
problemów powinno nam się udać wyho-
dować cebulę, pomidorki cherry, ogórki, 
sałatę, pietruszkę czy też rzodkiewkę. 
W Internecie nie brakuje wskazówek, jak 
radzić sobie z doborem odpowiednich 
warzyw, uwzględniając chociażby poziom 
nasłonecznienia balkonu. 

IN ENGLISH 

HOME-MADE GOODS

We all remember them from our 
grandmothers’ pantries. Holidays 
were marked by pitting, frying and 
pasteurising fruit. We captured summer 
and locked it in jars to enjoy it through 
the rest of the year. Preparing preserves 
was something natural. After being 
forgotten in most households for more 
than a decade, we have repented and 
have been returning to the tradition of 
preparing home-made goods.

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

For the past few years savoury chutneys 
enjoy unflagging popularity - thick relish 
of Indian heritage goes well with almost 
any dish. Their main ingredients are 
usually tomatoes and bell peppers. The 
real flavour adventure begins when we 

start adding stuff: dried tomatoes, red 
onions or cranberry. And it’s not only side 
dishes that we put inside the jars, but also 
ready-made ones. A preserved Lecsó may 
become our salvation on cold days.

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

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

Home-made preserves, aside from 
being tasty, can also be pleasing to the 
eye. You can replace standard jars with 
more elegant ones, made of thicker glass. 
There is a wide choice of stickers that 
can be used to describe our products, 
and casings for the jar lids. Some of the 
gadgets are, of course, more for the sake 
of being practical than aesthetic. You can 
be spared a lot of frustration trying to put 
those preserves into a jar o a bottle with 
a special funnel, for instance. A preserve 
thermometre can also be extremely use-
ful. It will allow you to determine if the 
concentration is satisfactory.

FROM THE VERY BEGINNING
Sometimes making your own preserves 
is preceded by a much longer process. 
Longing for at least a bit of our own land 
we re-discover the delights of owning 
allotment gardens. We have not only once 
again started to appreciate the gardens, 
but we also very often make them serve 
their original purpose. Instead of growing 
grass, we passionately grow fruit and veg-
etables. With a bit of luck and hard work 
the crops will not only fulfill the needs of 
ourselves and our loved ones, but will be 
just enough to jar them for later use.

If you don’t happen to be an owner of 
a plot of land in the middle of the city, 
there’s always the balcony in your flat. Even 
several square meters, with the aid of good 
planning, can become source of vegetables, 
fresh herbs and spices. You shouldn’t have 
any problems growing onions, cherry toma-
toes, cucumbers, salad, parsley or radish. 
The Internet is full of tips on choosing the 
right vegetables, for example by taking into 
consideration the amount of sunlight that 
reaches the balcony. 



CO WARTO  
WIEDZIEĆ O MYŚLENIU?

But as everybody knows, not all habits 
are useful.

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

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

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

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

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

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

C
zy wiecie, że procesy myślo-
we to procesy chemiczne? 
Każda myśl, tworząc ścieżkę 
neurologiczną w naszym ciele, 

zostawia po sobie ślad, dzięki któremu 
dużo łatwiej ponownie skorzystać z tej 
samej trasy. Tak właśnie tworzą się nasze 
nawyki myślowe, umiejętności, a nawet 
pętle tych samych zachowań. Wielokrot-
nie powtarzane ścieżki to nawyki. To 
one w dużej mierze tworzą nasze życie.

Ale jak wiadomo nie wszystkie nawy-
ki nam służą.

Narzekanie, martwienie się, codzienne 
troski potrafią być niebezpieczne. Za-
czynamy myśleć o tym, czego jeszcze nie 
umiemy, jakie zagrożenia na nas czyhają 
i czego sie boimy. W efekcie czujemy lęk, 
niepokój czy zmęczenie. To napięcie jest 
nam potrzebne do działania aby ochronić 
nasze bezpieczeństwo. Jeśli jednak taki 
stan trwa zbyt długo, staje się kolejnym 
nawykiem. Neurologiczne procesy 
związane z dyskomfortowymi emocjami 
osłabiają osłonki mielinowe nauronów, 
co powoduje, że impulsy idą wolniej i są 
mniej wyraziste. Uwalnia się biochemia, 
która spowalnia nasze procesy myślowe, 
ogranicza koncentrację i uwagę. Redukuje 

się nasz zapał i motywacja niezbędna do 
myślenia stosowanego, które jest motorem 
każdego działania. Czujemy się jak w pu-
łapce i mamy trudności z podejmowa-
niem decyzji. W rezultacie po raz kolejny 
zostajemy w domu, zamiast wyjść i zrobić 
pierwszy krok w stronę naszych marzeń.

Nie musimy być niewolnikami swoich 
nawyków. Czy można mieć na nie 
większy wpływ? Czy mozna projektować 
nasze myśli? Tak!

To sztuka rozwijania świadomości. 
Dzięki niej potrafimy rozpoznać mechani-
zmy, z jakich korzysta nasz mózg, i ocenić 
własne myśli. Możemy odkrywać to, co nas 
wspiera, prowadzi do wolności emocjo-
nalnej, zwiększa ilość wyborów i poprawia 
naszą percepcję. A co za tym idzie, precyzję 
w podejmowaniu ważnych, życiowych 
decyzji i skuteczność w działaniu. 

Każdy może się nauczyć przyglądać 
własnym myślom, rozpoznawać rodzaj 
myślenia, który nam sprzyja i używać go. 
Dzięki temu możemy tworzyć nowe, lep-
sze nawyki myślowe i emocjonalne, a tym 
samym nowe zachowania i nowe efekty.

Możemy kształtować nasze myśli i życie. 
Używajmy wyobraźni. Obserwujmy swoje 
marzenia, wracajmy do nich, pielęgnujmy 
je. Oglądając wewnętrzne filmy naszych 
marzeń uruchamiamy uczucia komfortowe, 
budujemy równowagę biochemiczną, która 
wzmacnia nasz system odpornościowy, 
chroni nasze serce, wzmacnia układ krąże-
nia i daje nam energię.

Kierujmy się sercem i intuicją. Słu-
chajmy swojego ciała. To nie jest łatwe, 
ale warto próbować. Sztuka myślenia 
łatwo zamienia sie w sztukę życia. 

IN ENGLISH 

WHAT SHOULD WE KNOW ABOUT 
THINKING?

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

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

fot. Monika Szałek

Małgorzata
Marczewska
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DLACZEGO NIE JESTEM 
KREZUSKĄ

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

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

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

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

Ś
mieszą mnie różne badania, 
zwłaszcza amerykańskie, ale 
to jedno zwróciło moją uwagę. 
Kliknęłam w link „Duży brzuch 
– mała pensja” i dowiedziałam 

się, że niby szata nie zdobi człowieka, ale 
ma duży wpływ na jego konto. Naukow-
cy z Pensylwanii udowadniają, że otyli 
zarabiają mniej i to nawet o 10 procent, bo 
według menadżerów nie są efektywni. Nie 
ma też mowy o awansie. Zastanawiam się 
zatem, co w tej sytuacji ma powiedzieć ko-
bieta z nadwagą. W jej przypadku problem 
jest złożony, bo oprócz kilogramów w grę 
wchodzą historyczne zaszłości, bo przecież 
nie umiejętności.

Jeśli ktoś teraz pomyśli, że jestem femi-
nistką, to proszę wybić to sobie z głowy. 
Przytaczam twarde dane, a z nich jasno 
wynika, że my kobiety jesteśmy ambitne, 
lepiej wykształcone, bardziej odporne na 
stres i na zmieniającą się rzeczywistość. Je-
steśmy też w stanie efektywniej pracować, 

bo za wszelką cenę chcemy udowodnić, 
że urodzenie dziecka w niczym nam nie 
ujmuje. I kiedy nasza determinacja i mo-
tywacja idzie błyskawicznie do przodu, 
nagle na drodze do pełnego rozkwitu staje 
mężczyzna – niekiedy sfrustrowany, a na 
pewno niezdolny do partnerskiego dzia-
łania. W tej walce kobieta–mężczyzna nie 
ma to jednak żadnego znaczenia, bo rynek 
pracy mówi wprost – wolimy jego.

Gdybyście mieli niedosyt potwierdzeń 
– kilka liczb. Z badań Sedlak&Sedlak 
wynika,że największa różnica między 
zarobkami mężczyzny a kobiety z wy-
kształceniem wyższym ekonomicznym 
wypada na korzyść tych pierwszych i to 
o 40 procent. Z kolei „Harvard Business 
Review” pisze, że kobieta w Polsce za-
trudniana jest dopiero gdy spełnia 100% 
wymagań postawionych przez pracodaw-
cę. Dla porównania, mężczyzna może 
spełnić tylko 60% oczekiwań.

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

IN ENGLISH 

WHY I AM NOT A CROESUS

Various kinds of research, especially 
American ones, make me laugh, but one 
attracted my attention. I clicked the link 
“Big belly – poor pay” and learned that, 
although we are not supposed to judge 
by appearances, they have a huge influ-
ence on our bank accounts. Research-
ers from Pennsylvania prove that the 
obese earn even 10 per cent less because 

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

fot. Monika Szałek



YOUR  
PARTNER  

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



Czerwone usta, oczy w delikatnych  

barwach jesieni, starannie wystylizowane 

paznokcie – oto kosmetyc
zne 

trendy
  obecnego sezonu

Klasyczne czerwone 
usta dostrzegliśmy 

także za kulisami 
pokazu Yves Saint 

Laurent. Modne, 
zmysłowe i piękne. 

Można się wzorować!
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CIENIE DO 
POWIEK  

Yves Saint Laurent, 
Couture Palette 

Collector Fall 15,  
5 g – 250 zł*, 

nr 875707

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

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

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

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

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

PUDER TRANSPARENTNY  
Yves Saint Laurent, Poudre Compacte 

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

ZŁOTA JESIEŃ

Yves Saint Laurent: 
metalicznie  

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

ustach i metalicznie pobłyskujące 
odcienie brązu i złota na 

powiekach: Yves Saint Laurent 
składa hołd jesieni. 

Makijaż piękny jak spacer  
po lesie

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial makijażu 
marki Yves Saint Laurent 

w magazynie Douglas 
 w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

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

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



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

BŁYSZCZYK  
DO UST 

Giorgio Armani,  
Ecstasy Lacquer 502,  

6, 5 ml, 169 zł*, nr 877426

CIEŃ  
DO OCZU I BRWI 

Giorgio Armani,  
Eye & Brow Maestro 2,  

145 zł*, nr 818742

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

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

CIEŃ DO 
POWIEK 

Giorgio Armani, Eyes To 
Kill Eye Tint 10,  

6,5 ml – 163 zł*,  
nr 843978

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

NASZYM ZDANIEM

Giorgio Armani: 
emocje nabierają barw 

 
Giorgio Armani stawia na ciepłe, ale 

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

taka stylizacja bardzo podoba! 

Giorgio Armani

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

marki Giorgio Armani 
w magazynie Douglas 

 w wersji na tablet  
i smartfon.

douglas magazyn pl

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

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

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

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

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

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

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

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

CIENIE DO POWIEK  
Dior, 5 Couleurs Palette Eclectic,  

6 g – 255 zł, nr 878690

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

Dior: kosmopolitycznie  
Cień do powiek w kolorze 

metalicznego granatu, do tego 
srebrzyste paznokcie i usta 

w odcieniu brązu – w tym sezonie 
Dior zaskakuje nowoczesnymi 

połączeniami. To dobry trop, oby 
więcej takich stylizacji!

MODNIE

Christian Dior

Główny wizażysta  
Diora, Raf Simons, 
zwraca uwagę, by 

makijaż podkreślał 
efekt lekko 

nonszalanckiej, 
wielkomiejskiej 

stylizacji

ŻYCIE TRENDY 2015/2016

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

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

Francuska marka o polskich korzeniach, jedna           z najbardziej 

prestiżowych i cenionych firm kosmetycznych. Niekwestionowany  

lider na rynku produktów luksusowych

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

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

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

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

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

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

Laboratoria Sisley rygorystycznie przestrzegają 
naukowych procedur. Prace badawcze, których 

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

formuły, zazwyczaj trwają wiele lat. 

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

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

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

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

WYRAŹNIE 
ZREGENEROWANA  

I JĘDRNIEJSZA SKÓRA
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Odpowiedni makijaż może nie tylko wydobyć nasze prawdziwe  

piękno, ale także skrzętnie ukryć niedoskonałości urody. Wystarczy 

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

ciemny chowa. Poznajcie  nasze tr
iki!   

Z A KU P Y  M A K IJ A Ż

SZTUKA  

MODELO
WANIA

KROK DRUGI

KROK PIERWSZY

Oczy
Żeby oko wydawało się 

większe, na całą ruchomą 
powiekę nakładamy 

cień w kolorze jasnego 
beżu. Kreska w makijażu 

modelującym powinna być 
prosta i nieprzekraczająca 

linii rzęs! Wolną przestrzeń, 
która powstanie pod kreską, 

rozcieramy i aplikujemy  
na nią ciemny cień.   

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

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

KROK TRZECI

7
6

5

3

2

4

GŁÓWNA MAKIJAŻYSTK A
W SIECI PERFUMERII 
DOUGL AS 

WIĘCEJ 

Obejrzyj tutorial makijażu 
sygnowanego marką 

 Douglas Make Up w magazynie 
Douglas w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

1

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

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

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

fot. Marcin Bryja



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

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

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

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

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

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

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

Taxi
+48 42 6400 400
+48 42 6500 500

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

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

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

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

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

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

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

from the west A2
from the east E72

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA
AIRPORT TELEADDRESS DATA

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

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

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

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

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

Punkt Informacji Turystycznej 
Tourist Information
tel. +48 42 253 14 03
e-mail: citlotnisko@cit.lodz.pl
www.cit.lodz.pl
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ŁÓDŹ U FLY TO... SEATTLE?
TEKST: Kajetan Kusina   ŹRÓDŁO FOT.:  pixabay.com



DOJAZD
Port lotniczy Seattle–Tacoma jest poło-
żony około 20 km na południe od Seattle, 
w stanie Waszyngton. Z lotniska do cen-
trum miasta można dostać się za pomocą 
transportu miejskiego, jak i prywatnych 
film usługowych oferujących przejazdy 
samochodami. Najwygodniejszą opcją 
zapewnianą przez transport miejski jest 
skorzystanie z kolejki kursującej codzien-
nie od piątej rano do pierwszej w nocy. 
W godzinach szczytu odjeżdża co siedem 
i pół minuty.Warto zaznaczyć, że podróż-
ni mogą odpocząć w jednym z licznych 
lotniskowych barów, a nawet skorzystać 
z usług salonu kosmetycznego.

KOMUNIKACJA NA MIEJSCU
Seattle posiada dobrze rozbudowaną sieć 
komunikacyjną pozwalającą na bez-
problemowe poruszanie się po mieście. 
Głównym środkiem transportu są w nim 
autobusy, ale dużą popularnością cieszy 
się także kolejka wąskotorowa. Unika-
towym środkiem komunikacji są promy 
i taksówki wodne kursujące między 
wysepkami i ułatwiające podróż po ca-
łym stanie Waszyngton. System promów 
Seattle jest najbardziej rozbudowany 
w USA i trzeci na świecie.

GDZIE SPAĆ?
THE EDGEWATER, A NOBLE HOUSE HOTEL 

- Obiekt zachwyca swoim położeniem, 
ponieważ znajduje się na wybrzeżu 
i oferuje gościom widok na majestatycz-
ne góry. Jednocześnie ulokowany jest 
w ścisłym centrum miasta i pozwala 
wygodnie dostać się do jego najważ-

— 77 —

www.lotnisko.lodz.pl



www.lotnisko.lodz.pl

— 78 —

niejszych atrakcji turystycznych. Za 
nocleg w dwuosobowym pokoju zapła-
cimy 279 USD.

MAXWELL HOTEL - PINEAPLLE HOSPITALITY - 
Unikalny wizualnie hotel dla wszystkich 
gości ceniących sobie oryginalność i wy-
gody. Położony jest niedaleko stacji Seattle 
Center, co pozwala na wygodne poruszanie 
się po całym mieście. Pokoje w hotelu 
Maxwell urządzone są w jaskrawych kolo-
rach i oferują lodówkę, odtwarzacz DVD, 

kuchenkę mikrofalową i ekspres do kawy. 
Na terenie obiektu znajduje się także basen 
oraz sala fitness. Ceny zaczynają się od 159 
USD za noc w pokoju dwuosobowym.

MARQUEEN HOTEL - Zabytkowy hotel ulo-
kowany w dzielnicy Queen Anne zaledwie 
parę przecznic od wieży Space Needle. 
Wnętrza pokojów imponują elegancją 
oraz stylistyką z epoki. Do dyspozycji 
gości oddane zostały między innymi salon 
fryzjerski albo Spa. Posiłki podawane są 
w stylowej restauracji Tin Lizzie Restaurant 
and Lounge. Za noc w dwuosobowym 
pokoju przyjdzie nam zapłacić 180 USD.

CO WARTO?
SPACE NEEDLE - Główny symbol Seattle. 
184-metrowy stalowy słup z latającym 
spodkiem na wierzchołku, w którym 
mieszczą się tarasy obserwacyjne i luksuso-
we restauracje. Na jego szczyt można do-
stać się bardzo szybka windą, która wjeżdża 
tam w czterdzieści jeden sekund.

CHICHULY GARDEN AND GLASS - Jeden 
z bardziej imponujących parków miejskich 
w całym USA. W jego skład wchodzą 
pokaźnych rozmiarów połacie roślinności, 
efektowna szklarnia i wewnętrzne wystawy. 
Jest to idealne miejsce na relaks i doznania 
natury estetycznej.

THE MUSEUM OF FLIGH - Prawdziwy raj dla 
wszystkich fanów awiacji. W skład ekspo-
natów wchodzą samoloty z całej historii 
lotnictwa, również prototypy i ostatnie 
zachowanie egzemplarze legendarnych 
modeli. Wśród nich wymienić można 
chociażby prototyp Boeinga 737.

SALECO FIELD - Imponujących rozmiarów 
stadion baseballowy, na którym odbywają 
się także mecze footballowe oraz wszelkie-
go rodzaju galę i koncerty.

DLACZEGO WARTO?
Seattle to największe miasto w północ-
no-zachodniej części USA. Zwane jest 

“Szmaragdowym Miastem”, co wiąże się 
z kolorem okolicznych wód i lasów. Seattle 
zapewnia odwiedzającym wiele atrakcji 
turystycznych, zarówno typowo miejskich, 
jak i tych związanych z przyrodą. To mia-
sto, które potrafi niejednokrotnie zaskoczyć 
i wynagrodzić za samodzielne odkrywanie 
swoich tajemnic.   

— IN ENGLISH —

ŁÓDŹ U FLY TO… SEATTLE?

GETTING THERE
Seattle–Tacoma Airport is located 
around 20 km to the south of Seattle, 
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Washington. You can reach the city cen-
tre from the airport with the use of both 
public transport and private companies 
offering car transportation services. As 
regards public transport, light-rail trains 
are the most convenient. They run every 
day from 5 am to 1 am. In the rush hour, 
trains leave the airport every seven and 
a half minutes. It is worth mentioning 
that travellers can rest in one of numer-
ous restaurants or even visit a beauty 
parlour located at the airport.

MOVING AROUND THE CITY
Seattle has a very well-developed trans-
portation network, thanks to which 
it is possible to move around the city 
without problems. Buses are the main 
means of communication, but light-rail 
trains enjoy considerable popularity 
as well. Another, quite unique means 
of transport are ferries and water taxis, 
which run between islands and facilitate 
travelling around the whole State of 
Washington. The ferry system in Seattle 
is the largest one in the USA and the 
third most developed one in the world.

WHERE TO SLEEP?
THE EDGEWATER, A NOBLE HOUSE HOTEL 

- With its delightful location on the 
coast, the object provides its guests with 
a breathtaking view over majestic moun-
tains. It is at the same time situated in 
the very centre of the city, which makes 
it possible to quickly reach the most 
important tourist attractions of Seattle. 
A night in a double room costs USD 279.

MAXWELL HOTEL - Pineapple Hospitality 
- A unique-looking hotel for those who 
appreciate originality and amenities. 

Thanks to the fact that it is located close 
to the Seattle Center station, its guests 
can comfortably move around the whole 
city. Rooms at the Maxwell Hotel are 
decorated in vivid colours and equipped 
with a fridge, a DVD player, a micro-
wave and a coffee machine. Additionally, 
the hotel offers a swimming pool and 
a fitness room. Prices start from USD 
159 per night in a double room.

MARQUEEN HOTEL - A historic hotel locat-
ed in the neighbourhood of Queen Anne, 
only several blocks away from the Space 
Needle. It offers impressive, elegant 
rooms furnished in a style characteristic 
of the epoch. Additional facilities on site 
include a hair salon and a SPA. Food is 
served in a stylish Tin Lizzie Restaurant 
and Lounge. You will pay USD 180 for 
a night in a double room.

WHAT TO SEE?
SPACE NEEDLE - The main symbol of Se-
attle. The steel tower is 184 m high and 
ends with a flying saucer with obser-
vation desks and restaurants at its top. 
In order to get there, you need to take 
a very fast lift which reaches the top in 
forty seconds.

CHIHULY GARDEN AND GLASS - One of the 
most impressive city parks in the whole 
USA. It includes quite large stretches 
of flora, a stunning greenhouse and in-
door exhibitions. It is a perfect place to 
get some rest and delight in the beauty 
of nature.

THE MUSEUM OF FLIGHT - A true paradise 
for all aviation lovers. Its exhibits 
include aircrafts from the whole history 
of aviation, as well as prototypes and the 
last remaining specimens of legendary 
models, like for example the prototype 
of Boeing 737.

SAFECO FIELD - An imposing baseball stadi-
um, which is also used for football match-
es and all kinds of galas and concerts.

WHY IS IT WORTH IT?

Seattle is the largest city in the 
north-western part of the USA. Owing 
to the colours of the nearby waters and 
forests, it is often referred to as the 
Emerald City. Seattle is rich in various 
tourist attractions, including both typ-
ically urban ones and those connected 
with nature. Full of surprises, the city 
can generously reward its visitors for 
exploring its mysteries on their own.  



www.lotnisko.lodz.pl

— 80 —



www.lotnisko.lodz.pl

— 81 —



— 82 —

www.lotnisko.lodz.pl

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






