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JAKUB
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MAGDALENA
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JAKUB
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Reżyser, scenarzysta, pisarz,
dramaturg i dziennikarz.
Autor największych polskich
hitów komediowych w XXI w.
W 2015 roku wydał bestsellerową powieść „Chłopcy".

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.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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.

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

ENGLISH an actor of a ‘still’

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

ENGLISH A journalist,

ENGLISH His main goal

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

is to become a published
author or convince himself that society wasn't
ready. Editor-in-chief at
Anywhere.pl.

KATARZYNA
WOŹNIAK

MARIKA
KRAJNIEWSKA

PIOTR
SOBIK

MONIKA
SZAŁEK

ŁUKASZ
RADWAN

Dźwiękoczuła i światłolubna. Na co dzień analizuje
rynek w „Media i Marketing Polska”. Po godzinach
kolekcjonuje opowieści.
Z wykształcenia polonistka
i filmoznawczyni.

Pisze książki i scenariusze
filmowe. Jest reżyserką i producentką krótkometrażowego filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała
uprzedzeniom opartym na
krzywdzących stereotypach.

Od ponad 10 lat przygląda się
ludziom. Ich zachowaniom,
emocjom, przyzwyczajeniom.
Wykonał ponad 400 reportaży i sesji ślubnych w całej
Europie. Autor projektu „Najważniejszy dzień w życiu”.

Fotografka, artystka,
pasjonat, osoba zafascynowana ludźmi, twarzami, pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem
na pierwszym planie.
Skończyła Warszawską
Szkołę Filmową.

Dziennikarz i wieloletni zastępca szefa działu kultury
tygodnika „Wprost”. Znany
z ciętego języka i bezkompromisowych poglądów. Od
wielu lat w „DDTVN” realizuje reportaże o sztuce.

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

ENGLISH A writer and

ENGLISH For more than 10

ENGLISH A director, screen-

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

urnalist, founder of cabarets,
playwright and screenwriter.
A jazz, golf, and hockey
enthusiast.

ENGLISH A musician, sin-

ger, songwriter, composer,
and novelist. The leader
of Organek, with whom he
has recorded two albums:
Głupi (2014) and Czarna
Madonna (2016).

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

DAGMARA
KOWALSKA

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MALWA
WAWRZYNEK

TOMASZ
KOWALSKI

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

Szkołę dziennikarską przeszła w mediach. Warsztat
telewizyjny doskonaliła m.in.
w TVN Warszawa i TVP 1.
W Chillizet codziennie nastawia słuchaczy na chillout.

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

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

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

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH She went through

ENGLISH An actor and

ENGLISH A fashion fan and

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

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

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

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

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.

the journalistic school in the
public media., Television
technique has been perfected at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chillout music on a daily basis.

the Artistic Director of the
Montownia Theatre. A specialist in one man shows
and stand-up comedy. To
him, writing is an occasional but long-term activity.

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

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK (11), MAT. PRASOWE (12), TOMASZ SAGAN (13), MONIKA SZAŁEK (14), DOMINIKA WOŹNIAK (15), MAT. PRASOWE (16), MAT. PRASOWE (17) , MAT. PRASOWE (18) , MONIKA SZAŁEK (19), MAT. PRAWOWE (20).

GRZEGORZ
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ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), MONIKA SZAŁEK (2), EDYTA BARTKIEWICZ (3) , MACIEJ ZIENKIEWICZ, (4), MAT. PRASOWE (5), TOMASZ SAGAN (6), MAT. PRASOWE (7), MONIKA SZAŁEK(8), MAT PRASOWE (9-10).

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

years, an observer of people,
their actions, emotions, and
habits. He has done over 400
reportages and wedding photoshoots all over Europe. The
author of the project ‘The Most
Important Day in Your Life’.

ENGLISH A photographer

and artist fascinated with
people, faces, poses and
life – always with man
in the foreground. She
finished the Warsaw Film
School .

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

Rafał, miało Cię nie być, miałeś wyjechać gdzieś do Azji.

I została kupiona.

Miałem wyjechać do Azji, dwa dni przed nowym rokiem,
ale nie zostaliśmy wpuszczeni z moją przyjaciółką na pokład pewnych linii lotniczych, nie będę reklamował.

Myślę, że tak.

A za co?

Nie mieliśmy jednej z czterech wiz do Wietnamu, tzn. finalnie ją mieliśmy, bo gdybyśmy lecieli samolotem to byśmy
ją otrzymali mailowo, tak jak zresztą to miało miejsce i nawet w ambasadzie rano przed wylotem powiedzieli nam,
że spokojnie, że wiza dotrze, a jak nie, to będziemy mogli
kupić w Hanoi na lotnisku w Wietnamie i z tą wiedzą spakowani, pełni radości, z zaplanowaną pół roku wcześniej
podróżą i zaplanowanym wolnym czasem, pojechaliśmy
na lotnisko. Niestety, nawet się nie odprawiliśmy.
Szczerze mówiąc, masz tak plastyczną twarz, jako
artysta Ci to mówię, że można z nią zrobić wszystko. Jak
się dowiedziałem, że jedziesz do Chin to pomyślałem
sobie, że może zagrasz tam w jakimś filmie. Mógłbyś
nawet Chińczyka zagrać.

A czy posypały się jakieś propozycje po tym filmie?

Nie, po tym filmie nie. Tak naprawdę jestem bardzo trudny
w obsadzaniu.
Z jednej strony tak, a z drugiej mógłbyś być
narkomanem, dilerem narkotyków, widziałem cię już
w różnych odsłonach.

Rzeczywiście ten wachlarz, który zagrałem był dosyć spory, ale w Polsce jest kilka tendencji, a dwie są szczególne.
Nie mówię, że to jest złe, ale mówię, że tak jest. Obsadzamy
typowych przystojniaków, mam tego świadomość, że nie
jestem glamourowym facetem z żurnala, albo obsadzamy
jak leci, kto jest teraz na tapecie. I tak to wygląda. Ten rynek w Polsce jest dość mały cały czas, więc trzeba cierpliwie czekać w kolejce. Jak się chce, to ma się oczywiście
możliwość wyjechania za granicę i próbowania tam swoich
sił, ale absolutnie jestem przeciwnikiem takiego działania.

Może i mógłbym… Jest coś takiego, jak mnie charakteryzują, to gdy przykładają pędzle albo robią coś z moją twarzą, zawsze mówią miłe słowa na temat tej plastyczności.

Chyba język jest blokadą zawsze, prawda?

I wykorzystujesz to od samego początku. Wprawdzie
jesteś trochę młodszy ode mnie o parę lat, ale z mojego
pokolenia pamiętam Słodko-gorzki, Pasikowski,
charakterystyczna postać. I teraz Kler, tym Klerem
rozwaliłeś system.

Chociażby. Moje doświadczenie też pokazuje, że można to
spokojnie zrobić, ale tam już jest tak duży rynek i tylu chętnych, że granie członka rosyjskiej mafii w moim przypadku, bo tak byłbym klasyfikowany, nie wchodzi w rachubę.
Człowiek musi się na coś zdecydować. W 2007 roku podjąłem taką próbę w Nowym Jorku dostania się na studia,
na które się zresztą dostałem i miałem otwarte miejsce
przez ileś lat, myślę, że nawet do tej pory. Właścicielka tego
studia powiedziała, że jak będę chciał to mogę przyjechać
i studiować, ale nie zdecydowałem się na to wówczas, bo
wiązałoby się to ze sprzedażą wszystkiego, żeby opłacić sobie te studia i żeby było mnie stać na dwuletni staż studencki. Nie chciałem ryzykować, nie za wszelką cenę. Mnie nie
determinuje ten zawód na tyle, żeby zmieniać całe swoje
życie, bardziej moje życie polega teraz już na tym, żeby po
prostu brać to, co cię spotyka.

Ty ją całkowicie wykreowałeś czy miałeś jakiś wzorzec?
Wyobrażałeś sobie jakiegoś księdza?

Nie, absolutnie. Nie umawialiśmy się z Wojtkiem na nic,
nie było żadnego podtekstu, że ma to być jakiś konkretny
ksiądz. Po prostu przedstawiłem swoją wizję postaci.

Tak jak Seweryn.

Co los Ci daje.

Teraz dał powrót z lotniska i wywiad z Tobą.

M N I E N I E DETER M I N UJ E
TE N ZAWÓD NA T Y LE ,
Ż EBY Z M I E N I AĆ C A ŁE
SWOJ E Ż YCI E , BA R DZ I E J
MOJ E Ż YCI E POLEGA
TER A Z J UŻ NA T Y M,
Ż EBY PO PRO ST U BR AĆ
T O, C O CI Ę SPO T Y K A.

Jak się przygotowujesz do ról to podglądasz ludzi na
ulicy?

To jest bardzo różnie, jeżeli czuję coś bardzo mocno
w środku, jakąś postać, staram się działać intuicyjnie. Jeżeli mam jakiś problem z wyobraźnią na ten temat to wtedy podglądam, chodzę i obserwuję, ale generalnie, tak jak
pamiętam, to działam intuicyjnie.
Czyli polegasz na swoim szóstym zmyśle.

Można to tak nazwać.
To jest swego rodzaju rezonans? Taka wrażliwość na
drugiego człowieka?

Wrażliwość tak.
Wielu aktorów się wciela mocno, wchodzi w rolę głęboko
i żeby zagrać narkomana bierze narkotyki.

Zbliż telefon i odczytaj film

Nie wiem czy rozwaliłem system, ale wykorzystałem propozycję, którą dostałem od Wojtka Smarzowskiego i uważałem, że w ogóle zagranie tej postaci i udział w tym filmie
jest bardzo ważny z wielu powodów. Ale też nie miałem
żadnych wątpliwości, kiedy przeczytałem scenariusz, że
muszę to zagrać. Raz, że temat jest bardzo ważny, a dwa,
czułem, że ta postać też zostanie w pamięci widza.

Języka to można się nauczyć z czasem.
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TO J EST TA K IE
UCZ UCIE JA K BYŚ BY Ł
W BA JCE, N IE W IEM
JA K TO I NACZEJ
NA Z WAĆ, M I A ŁEM
W R A ŻEN IE, ŻE TO TA K I
ŚW I AT DISN EYA...

Nie, jak grałem i w ramach roli żebrałem o narkotyki to
wtedy nie brałem nic. W ogóle, byłem zielony jeżeli chodzi
o te kwestie. Mówię teraz o Egoistach, bo to była pierwsza
moja tego typu rola i słynny tekst: Babcia przyjechała, więc
jak się pojawiałem na jakichś eventach czy imprezach wówczas, to było 20 lat temu, byłem młody i człowiek jeszcze
chodził częściej na takie spotkania, to były zawsze takie
hasła: Babcia przyjechała. Albo wchodziłem i ktoś patrzył
na mnie przenikliwym wzrokiem, wykonywał charakterystyczny gest, a ja patrzyłem i nie wiedziałem o co chodzi.
A właśnie, jak to jest z tymi narkotykami,
alkoholem itd.? Kiedyś, za komuny to pamiętam, że
ostro się szalało.

Powiem Ci tak, jeżeli się mnie pytasz czy próbowałem, to
tak, nawet w tym roku, będąc w Indonezji spróbowałem
koktajlu z grzybów halucynogennych.
Wspaniałe doznanie.

Właśnie widzisz, z tymi narkotykami jest tak, że ja chyba niekoniecznie w to wchodzę. Na zasadzie próby to ok,
pomyślałem sobie, będąc właśnie w Indonezji, gdzie marihuana jest absolutnie zabroniona, ale ogólnie dostępne są koktajle z grzybów halucynogennych, więc z moją
przyjaciółką stwierdziliśmy, że skoro jest to dostępne normalnie w barach i można zamówić to trzeba spróbować,
zobaczymy jak to jest. Oczywiście, człowiek, który nam
przygotowywał tę miksturę powiedział, że daje nam najniższy stopień siły tego koktajlu, ponieważ jakby dał nam
w miarę normalny albo mocniejszy to moglibyśmy zobaczyć pływające małpy w oceanie, więc stwierdziliśmy, że
absolutnie mu zaufamy i niech nam zrobi super lightowy,
tak żebyśmy go tylko spróbowali. Powiem Ci, że trudno mi
opisać wrażenia z tego doświadczenia, ponieważ masz takie uczucie bajki.
To są niegroźne halucynacje.

Ja widziałem wszystko tak jak jest, tylko to jest takie
uczucie jakbyś był w bajce, nie wiem jak to inaczej nazwać, miałem wrażenie, że to taki świat Disneya, piękny trójwymiarowy komputerowy świat, ale kompletnie
mi to nie odpowiadało, nie czułem się źle, faza zeszła
po jakichś 3 godzinach i wiedziałem, jak się obudziłem
drugiego dnia, że to nie dla mnie. Najbardziej lubię takie
doznania na trzeźwo.

14–15

STREFA VIP / VIP ZONE

JESTEM CHIŃCZYKIEM

...M YŚL J EST TA K I M
ZA PA L N IK IEM
WSZ YSTK IEGO, CO SIĘ
DZIEJ E W NA SZ Y M Ż YCI U.
Mój kolega tak zrobił, to jest droga sprawa.

Miałeś konsultanta.

Ale ma dziecko.

Tak, w tym przypadku musiałem podpatrywać.

Ma.

Ale mamy chyba wpływ na naszą
rzeczywistość, co?

Jest szczęśliwy?
Jest.

Dlatego zadaję Ci te pytania, bo
zagrałeś te role i często ludzie pytają:
Czy aktor naprawdę musiał to przejść,
żeby tak zagrać?

Nie, jeżeli gramy sceny narkotykowe, na haju,
jak np. miałem w Pitbullu, po heroinie. Heroiny
nie mógłbym spróbować, bo jakakolwiek dawka heroiny to wiadomo czym się kończy, więc
oczywiście grałem to na trzeźwo. Tak samo

w ostatnim Pitbullu, jest taka scena z Krzysztofem Stroińskim i Marcinem Dorocińskim,
gdzie pijemy na komendzie i też oczywiście piliśmy wodę, więc to są wszystko sceny zagrane,
jak widać można na trzeźwo być pijanym.

Tak?

To teraz mamy temat narkotyków i alkoholu
za sobą. A jak w twoim życiu prywatnym?

Zastanawiałem się ostatnio nad tym tematem
i gdyby była taka możliwość, że mógłbym mieć
dziecko bez posiadania rodziny, takiej typowej

W moim życiu prywatnym jest świetnie.

Jest dobrze, jestem szczęśliwy, robię to, co
chcę, jeżdżę tam, gdzie chcę, przyjaźnię z tym
z kim chcę, jest ok.
Planujesz dziecko?

jak w naszym kraju jest przyjęte, to myślę, że
bym się na to zdecydował, ale póki co regulacje
prawne są takie, że albo musisz wyjechać za
granicę albo podpisać jakiś kontrakt z kobietą,
która ci urodzi. Ale to chyba też nie o to chodzi,
żeby jeździć za granicę po dzieci.
I to jest droga sprawa.

Ponoć.

Absolutnie.

To dobrze.

To zależy od naszych mikrowyborów.

Był lekarzem, heroinistą, jednym z lepszych
operatorów.

Wyszedł z heroiny? To chyba jeden na milion.

Od wyborów i od naszego sposobu myślenia. Głównie od myśli, bo myśl jest takim
zapalnikiem wszystkiego, co się dzieje
w naszym życiu.

Też tak uważam.

Na początku była myśl, a nie słowo.

Swoją całą rolę do Pitbula przygotowywałem z heroinistą z MONAR-u. Spotykałem
się z człowiekiem, który przyszedł tam na
odwyk i odgrywałem mu wszystkie sceny.
On mi mówił, czy to jest prawdziwe, co robię, czy nie i pod jego okiem zbudowałem te
wszystkie sceny.

Chyba tak musiało być. Wiesz, że jak byłem po
raz pierwszy w zeszłym roku w Watykanie, zobaczyłem na żywo te freski, widziałeś to?
Nie raz, w końcu jestem krytykiem sztuki.

Wielu moich kolegów, koleżanek było po kilkanaście razy w Watykanie, ja byłem pierwszy

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
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during the flight, and it was so, and even in the embassy in the morning, before the departure, we were informed we would get the visa and if not, we could buy
it at the airport in Hanoi in Vietnam. So we packed up
and went to the airport, excited, to set off on a journey
which we’d been planning for half a year. Unfortunately, we didn’t even go through check-in.
To be honest, you have such a plastic face, I’m
telling you this as an artist; you can do everything
with it. When I heard you were going to China,
I thought that perhaps you’d play in a film there.
You could even play a Chinese.

JESTEM CHIŃCZYKIEM

So you rely on your sixth sense.

You could say that.
Is it some kind of resonance? Such sensitivity to
another person?

Sensitivity, yes.
Many actors get into the role very deep and, for
example, take drugs to play a drug addict.

No, I didn’t take anything when I was playing a drug
addict and begging for drugs in the role. I didn't
know a thing about it. I’m talking about ‘The Egoists’
now, because it was my first role of this kind, and the

Maybe I could… There is something about my face indeed; during the make-up, make-up artists often say
a lot of nice things about this plasticity.
And you’ve been using it from the very beginning.
You’re a few years younger than me, but from my
generation, I remember your characteristic role in
‘Sweet and Bitter’, directed by Pasikowski. And now,
in ‘Clergy’, you smashed it.

I don’t know if I smashed it, but I took the chance
I got from Wojtek Smarzowski and I believed that the
role and the film were very important for many reasons. When I read the script, I didn’t have any doubts
I had to play it. Firstly, the subject-matter is very important, and secondly, I felt the character would be
remembered.
Did you create the character yourself or model it on
another person? Did you have any particular priest
on your mind?

LU BI Ę C Z A S E M
Z M I ER Z YĆ S I Ę Z C Z Y M Ś
N I EW YG ODN Y M,
W YJ Ś Ć Z E S T R EF Y
KOM F ORT U.

żebro, ale taka konfiguracja i mowa ciała. Kto
na to pozwolił?
Majtkarz to co mógł to zamalował, ale nie
wszystko.

Tam wszystkie dupy były wystawione,
tylko był taki malarz, który się odważył
zamalować to na zlecenie papieża i gacie po
prostu domalowano wszystkim postaciom.

Ale na drugim fresku jest dupa ewidentnie.
Na jednym jest.

Przy stworzeniu świata właśnie.

Ten kawałek zostawił, bo byliśmy
pozbawieni wszelkich materialnych historii.

Albo Michał Anioł się wypina na tę historię,
na tę bajkę. Tam jest kilka takich dziwnych
symboli.
Choć on był bardzo religijny, więc nie
przypuszczam.

Tak naprawdę nie wiadomo czy był religijny,
a z drugiej strony stworzenie Ewy, gdzie Ewa
w geście dziękczynnym czy błagalnym, nie
wiadomo, czy przeprasza, że istnieje, a Adam
ma wywalone i śpi. Niby zasnął i wyjęto mu to

And everyone bought it.

I suppose so.

Rodzimy się nadzy i umieramy nadzy, szkoda,
że nie możemy chodzić na golasa.

Did you get more offers after that film?

Już?

No, not after that one. It’s difficult to find a good role
for me.

Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę.

Niestety to już.

Dzięki.
ENGLISH

raz w wieku 44 lat i tak się przyjrzałem, patrzę na ten drugi fresk, rozdzielenie ciał niebieskich i koleś, podejrzewam, że to Michał
Anioł, z wystawioną dupą totalnie.

No, absolutely not. We didn’t discuss it; there was no
subtext that it was supposed to be someone in particular. I just presented my idea for a character.

RAFAŁ MOHR AND ŁUKASZ RADWAN
I AM CHINESE

Rafał, you weren’t supposed to be here
but somewhere in Asia.

I was supposed to fly to Asia two days
before the New Year, but I and my friend
weren’t allowed on the plane of some airline, I won’t tell which one.
Why?

We didn’t have one of the four visas required in Vietnam, i.e. we had it in the end
because we’d have received it via e-mail

On one hand, yes, but, on the other hand, you could
be a drug addict, drug dealer, I saw you in different
creations.

Indeed, I’ve played a wide range of different roles, but in
Poland, there are a few trends, two in particular. I don’t
mean it’s bad; it’s just so. We tend to cast typical handsome guys – I’m aware I’m not a glamour guy – or random people who are popular at the time. That’s how it
works. The Polish market is still quite small, so actors
have to wait. If you want to, you can always go abroad
and try your luck there, but I’m against such decisions.
When you’re preparing for a role, do you observe
people on the street?

It depends; if I feel a character deep inside, I try to follow my instincts. But if I find it hard to imagine something, then I walk around and observe people, but in
general, as I remember, I use my intuition.

WIĘCEJ ANYWHERE.PL
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famous lines: Grandma is here. When I appeared at some events or parties – it was 20
years ago when I was younger and more eager to take part in such social events – I always heard, Grandma is here. Or I came in
and someone would look at me intently and
made that characteristic gesture, and I was
staring at them and wondering what to do.

mixture for us said it was the lightest possible version, because if he gave us a regular or stronger one, we could see monkeys
swimming in the ocean, so we decided to
trust him and get a light one so that we
could only try it. I’ll tell you, it’s hard to describe this experience, because it’s like you
were in a fairy tale.

Which reminds me, what about these
drugs, alcohol, etc.? I remember that
in the Polish People’s Republic, people
would party pretty hard.

These are harmless hallucinations.

I’ll tell you what, if you’re asking if I’ve
tried it, then yes, even this year, when
I was in Indonesia, I tried a magic mushroom cocktail.
An amazing experience.

You see, about these drugs, I don't entirely get it. If it’s just a try, then yes, why not.
When I was in Indonesia where marijuana
is absolutely banned, but magic mushroom
cocktails are generally available, I and my
friend, we decided that if they’re available
in bars we can order some and see what it’s
like. Of course, the man who prepared that

Are you planning to have a child?

I thought about it recently and if it was possible to have a child without having a family, a traditional Polish family, I think I’d
go for it; but for now, it’s the law that you
have to go abroad or make a contract with
a woman who will give birth to your child.
But I don’t think it's about going abroad
for children.

I saw everything just like it was but I felt as if
I was in a fairy tale. I don’t know how to put
it, but it seemed to me it was a Disney world,
a beautiful, three-dimensional computer
world. Still, I didn’t like it at all; I didn’t feel
bad, the phase ended after about 3 hours,
but when I woke up the following day, I knew
it wasn’t my cup of tea. I prefer to experience
the world with a clear head.

And it’s expensive.

So we’ve covered the topic of drugs and
alcohol. What about your private life?

Good.

My private life is great.
Really?

It’s good; I’m happy, I do what I like, go where
I like, hang out with whom I like; it’s okay.

So I’ve heard.
My friend did it; it's expensive.

But he has a child.
He has.

Is he happy?
He is.

Thank you for the meeting.

Already?
Unfortunately, yes.

Thanks.
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A DDI S
ABEBA
A TY GDZIE SIĘ U RODZIŁEŚ?
TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik

ADDIS ABEBA...
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iedzimy tak od kilku godzin. Jest już ciemno. Addis
Abeba powoli zasypia. Ulica szykuje się na nocną
zmianę. Jestem z Dawitem i jego braćmi. Długonoga
barmanka modowym krokiem donosi nam piwa, oprócz
spojrzenia zostawia żetony na stoliku, aby potem móc obliczyć rachunek. Na tacy przynosi zawsze 8 piw, które szybko
wypijamy, następnie wymieniamy się żetonami. Wszyscy
się śmieją, że nie ogarniam o co chodzi w tej wyliczance.

CZĘSTE SĄ TEŻ DOM Y
W I E L O D Z I E T N E I RY B A
Z Ł OW I O N A N A O B I A D, B O
RY Ż T O J U Ż R A RY TA S .

Rozmawiamy o polityce, życiu, religii i marzeniach.
„Kiedyś tam zamieszkam“ – pokazuje mi palcem
na osiedle, którego mieszkańcy parkują Land Rovery
w swoich garażach. Od czego to zależy? Jeden parkuje drogi samochód w swoim oddzielonym od reszty
świata mieszkaniu, inny walczy dziennie o jedzenie.
Są też analfabeci, ludzie chorzy, bez nadziei i ludzie
najmniej wyraziści, czyli klasa średnia, a wszystko
to w jednej dzielnicy miasta, kotle pełnym spalin, gorącego słońca i ruletce życia, w której większość nie
wygra swoich marzeń.
Dawita poznałem drugiego dnia mojego pobytu
w Etiopii. Urodził się w mieście smogu, przemian,
trudnej historii. Jest fotografem, lubi piłkę i dobre
piwo, ma żonę i dzieci. Chętnie kupiłby nowego Canona czy Imaca, ale to nie takie łatwe. Kupiłby wiele
rzeczy przez internet, ale ta możliwość dopiero tutaj raczkuje. Ma wolny internet i stary telefon, który
u nas jest złomem.

SŁUCH A M HISTOR II
O A NA KON DACH, JAGUA R ACH.
„ JA K IE Z W IER ZĘTA Ż YJĄ U WA S?“
– PY TA M YŚLI W Y. N IEDŹ W IEDZIE
M A M Y TEŻ, ODPOW I A DA M.
Razem z braćmi odprowadzają mnie do
domu, bo urodzili się w kraju, w którym nocą
jest niebezpiecznie.
Gilson wraca z polowania przed północą.
Wnosi do domu zwłoki jakiejś zdobyczy, będzie jedzenia na dłużej. Każdego dnia płynie
sam, po największej rzece świata. Ma dwóch
synów: Geisona i Geilsona, córkę Geiciane
oraz żonę Marli. Mieszkają około godzinę motorówką od portu. W sąsiedztwie tylko dwa
domy i dżungla.
Słucham historii o anakondach, jaguarach.
„Jakie zwierzęta żyją u Was?“ – pyta myśliwy. Niedźwiedzie mamy też, odpowiadam.
Zabiera mnie nocą, aby pokazać aligatory. Nawiguje motorówkę bez żadnego światła
w całkowitej ciemności. Rano pływamy razem w rzece, podobno wodne potwory boja
się większej ilości ludzi, a aligatory w to miejsce się nie zapuszczają. Cała rodzina uprawia
guaranę, żywią się tym co upoluje ojciec, czasami przywożą ryż z portu.
Tutaj się urodził, nie chce się przeprowadzać do portu. Jego świat to natura i rodzina,
jeden stary telefon, strzelba i koszulka piłkarskiego klubu, którą mi oddaje na pożegnanie.

Jake zawsze ma przy sobie piłkę. Od razu po
szkole razem z dwoma przyjaciółmi pojawia się
u Pastora i Fatimy. Czeka na niego kawa i coś
do zjedzenia. W domu nie ma łatwo, ojca nigdy nie poznał. Tata stchórzył, zostawił mamę
w ciąży i uciekł. Ale to się często tu zdarza.
Częste są też domy wielodzietne i ryba
złowiona na obiad, bo ryż to już rarytas.
Młode kobiety z gromadką dzieci, ojca lub
ojców brak.
Wiara, Bóg, dzienna dawka modlitw i kubek prażonej kukurydzy po nauczaniu.
Podziękowania za kolejny dzień za to co
mają, za swoje dzieci, za wszystko Jezusowi,
Julius Fromm został jednak pominięty w temacie podziękowań.
Jake urodził się w takim miejscu.
Fotografuję go po 15 min znajomości. Nie
zna słowa po angielsku, ale jego oczy opowiadają historię. Niektórzy nie muszą używać
słów, aby coś opowiedzieć. Jake ma dwie siostry, ich dom nie ma podłóg, kuchnia to stary
piec. Jest jedynym mężczyzną w domu. Odwiedzam ich późnym wieczorem. Chłopak
się cieszy, przedstawia mi swoją rodzinę. Ma
w sobie cechy lidera, jest najsilniejszy w gru-
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ADDIS ABEBA..

N I E Z N A S Ł OWA P O
A N G I E L S K U, A L E J E G O
O C Z Y O P OW I A DA JĄ
HISTOR IĘ. N IEKTÓR Z Y
N I E M U S Z Ą U Ż Y WAĆ S Ł ÓW,
A B Y C O Ś O P OW I E D Z I E Ć .
pie przyjaciół, bystry i otwarty na świat. Niedługo pozna
dziewczynę, zakocha się.
Szkoda tylko, że ma 14 lat, bo zostawiłbym mu paczkę
gumek na pożegnanie.
ENGLISH

ADDIS ABEBA.
WHERE WERE YOU BORN?

We have been sitting here for a few hours. It is already dark.
Addis Abeba is slowly falling asleep. The street is getting
ready for the night shift. I am with Dawit and his brothers.
A long-legged bartender brings us more beer; she gives us
a glance and tokens so that she can make out our bill later. She always brings eight beers on a tray, which we drink
fast, then we exchange tokens. Everyone laughs that I do
not know what this count is about.
We discuss politics, life, religion and dreams.
‘I’ll live there one day,’ she points to a residential
estate whose inhabitants park Land Rovers in their
garages. How does it happen anyway? One parks an
expensive car in a house separated from the rest of the
world, while the other fights for food every day. There
are also the illiterate, the sick, people without hope,
and the invisible ones, that is the middle class – all that
in one district, a pot of exhaust fumes, the hot sunshine
and a lottery of life, where the majority will not win
their dreams.
I met Dawit on my second day in Ethiopia. He was born
in a city of smog, changes, turbulent history. He is a photographer, likes football and good beer, has a wife and children. He would like to buy a new Canon or Imac, but it is
not that easy. He would buy lots of things online, but this
technology is not very advanced here. His Internet connection is slow, and he has an old phone, which is rubbish
on our continent.
He walks me home with his brothers, because they
were born in a country where it is dangerous at night.
Gilson returns from hunting before midnight. He
brings a corpse of some prey; there will be food for
some time. Every day, he sails alone along the largest
river in the world. He has two sons: Geison and Geilson, daughter Geiciane and wife Marli. They live an
hour by motorboat from the port. In the area, there
are only two houses and a jungle.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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I am listening to stories about anacondas,
jaguars. ‘What animals live in your country?’
the hunter asks. ‘We have bears, too,’ I say.
He takes me out at night to show me alligators. He navigates the motorboat without any light, in complete darkness. In the
morning, we swim in the river together; it

is believed that water monsters are afraid
of groups of people, and alligators do not
venture here. The whole family grows guarana. They eat what their father catches; they
sometimes bring rice from the port.
This is where he was born and he does
not want to move to the port. His world is

nature and family, an old phone, a gun and
a football club T-shirt, which he gives
me at goodbye.
Jake always has a ball with him. Right
after school, he goes to the Reverend and
Fatima with two friends. They get coffee and
something to eat there. It is not easy at home;
he has never met his father. His dad got cold
feet and left his mother when she was pregnant. This happens here often.
There are many large families and fish for
dinner, because rice is a delicacy. Young women with a cluster of kids; no father or fathers.
Faith, God, a daily dose of prayers and
a box of popcorn after the lesson.
Thanks to Jesus for another day, for what
they have, their children, everything. Julius
Fromm is left out in thanks.
Jake was born in this place.
I take his photo after 15 minutes. He
does not speak a word in English, but his
eyes tell a story. Some do not have to use
words to speak. Jake has two sisters; there
are no floors in their house, the kitchen is an
old furnace. He is the only man in the house.
I visit them late in the evening. The boy is
happy; he introduces me to his family. He
has leadership qualities; he is the strongest
among his friends, smart and open to the
world. Soon, he will meet a girl, fall in love.
It is a pity he is only 14, because I would
leave him a pack of condoms at goodbye.
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PANTHA

RHEI

z zalegającym od miesięcy gratem reklamującym skup
złomu, sypiące się elewacje, gryzący smród wydobywającej się z kominów toksycznej sadzy, absurdalny projekt
rozbudowy remizy.
Dawna fontanna, którą pamiętam jeszcze z rodzinnych zdjęć – przykład niezłej modernistycznej architektury – wymieniona na jakiś talerzowaty, podświetlony
koszmarek, który jak się dowiedziałem…jest rozwiązaniem czasowym. Co poza tym? Nowe samochody mieszkańców i zadbane prywatne domostwa. To, co wspólne
– historia, ekologia, ład przestrzenny, potrzeby oraz zdanie wspólnoty – pominięte, unieważnione, poddane woli
rządzących. Ale ja wsłuchuję się w to, co mówią rządzący
i moja reakcja nie jest bynajmniej deklaracją polityczną.
Pycha i zaniedbanie to grzechy ponadpartyjne. Niech
słyszą i oni - rozwiązania czasowe mają to do siebie, że
są…czasowe.
ENGLISH

PANTHA RHEI

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

Ś

więta, święta i po świętach. Skończyły się, ale niesmak pozostał. Nie po jedzeniu, bo to akurat było
pełne smaku i troski o najbliższych, ale po wrażeniu jakie wywarły na mnie moje ukochane Raczki.
Pomarudziłem, pomarudziłem i wyjechałem, ale im więcej kilometrów dzieliło mnie od miejsca, w którym się
wychowałem, tym bardziej stawało się jasne, że owa refleksja dotyczy tyleż Raczek, co znacznie większej części
naszej rzeczywistości.
Raczki stały się tylko soczewką, która wyostrza rozmazany obraz. Zaniedbane, zadymione, pełne kiczu
i samozadowolenia lokalnej władzy, żyjącej w przekonaniu o słuszności swoich arbitralnych, z nikim niekonsultowanych decyzji. Kolejne wycięte drzewa, ogołocony z roślinności park, zaniedbany historyczny rynek
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The Christmas season has come to an end but left a bad
taste in my mouth. I do not mean the food, because it
was full of taste and love, but the impression my dear
Raczki made on me. I grumbled, grumbled and left, but
the more kilometres away I was from the place I grew up
in, the clearer it was that this reflection concerned not
only Raczki but most of our reality.
Raczki was only a lens which sharpened a blurred image. Squalid, filled with smoked, kitsch and selfsatisfaction of the local authorities, convinced of the rightness
of their arbitrary decisions, not consulted with anybody.
Threes cut down, a park devoid of vegetation, a derelict
historical town square with a piece of junk standing there
for months, advertising a scrap collection point, shabby
elevations, acrid stench of toxic soot coming out of the
chimneys, an absurd project of firehouse expansion.
An old fountain, which I remember from family photographs – an example of fine modernist architecture – replaced with some plate-like, illuminated monstrosity,
which is, as I have heard, a temporary solution. What
else? New cars of the locals and trim private houses.
All the common things – history, ecology, spatial order,
needs and opinions of the community – crumpled, irrelevant, subject to the will of the authorities. But I listen
to what the authorities say and my response is by no
means a political declaration. Arrogance and neglect are
cross-party sins. Let them hear it, too – the thing about
temporary solutions is that they are… temporary.
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PORSCHE DLA KAŻDEGO...

Porsche jest elegancki mężczyzna po 40-ce.
Obecnie natomiast, grupa docelowa odbiorców zupełnie się zmieniła. Spektrum klientów jest tak szerokie, że nawet ja, szczerze mówiąc, jestem zaskoczona tempem tych zmian,
gdyż marketing znacząco się zmienił i nie
jest już tak oczywisty. Trafiają do nas ludzie
w każdym wieku: młodzi, którzy mając 18 lat
dorobili się na biznesie internetowym i auto
ze stajni Porsche to ich marzenie z dzieciństwa, czy też emeryci, którzy marzyli o pięknej 911 przez całe życie i w końcu mają czas
i pieniądze, żeby rzeczywiście je kupić. Widać
więc, że spektrum jest szerokie, w związku
z tym marketing musimy kierować w różne
miejsca, dla różnych osób.
To też prawda, że Porsche, jako marka,
to nie tylko samochód do jeżdżenia, to
pewien sposób sprzedaży stylu życia.
Zdecydowanie. Na szczęście magia marki
cały czas działa. Ludzie oczywiście kupują
produkt do komunikacji pomiędzy punktem
A a punktem B i zawsze tak będzie. Obecnie
jednak żyjemy w czasach, w których klient
nie tylko szuka produktu do przemieszczania się, ale czegoś, by wyrazić swój charakter,
sposób bycia. Z tego powodu właśnie ludzie
lubią naszą markę, ponieważ od lata utożsamiana jest z samochodami sportowymi, szybkimi, o pięknej linii, pięknym designie oraz
długiej i bogatej historii.
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Cześć Karolino, bardzo miło nam Ciebie gościć
w Sheratonie, przy ciepłym i niesamowicie
zmazującym makijaż kominku.
Grzeje, potwierdzam.
Na pewno ludzie się zastanawiają czy marka tak
usytuowana na rynku jak Porsche w ogóle potrzebuje
czegoś takiego jak reklama.
Reklama dźwignią handlu jak to się mówi, więc jak najbardziej potrzebuje. Marki luksusowe również się reklamują, choć wiadomo, że stosują inny sposób komunikacji.

Dodatkowo, każda marka ma pewną ideę siebie, a także
to, jak odbierają ją potencjalni klienci. Zresztą, to właśnie
klienci ostatecznie decydują o statusie „luksusowości”
marki i przypisują ją do odpowiedniego szczebla. My,
reprezentując Porsche, również na to wpływamy dzięki
określonej polityce cenowej, historii marki, kultowości,
najwyższym standardom produkcji, natomiast mimo
wszystko również potrzebujemy się reklamować. Szczególnie zaś w obecnych czasach, gdzie internet wiedzie
prym oraz powstaje coraz więcej zróżnicowanych grup docelowych. Kiedyś mówiliśmy o tym, że typowym odbiorcą

Pamiętam jak rozmawialiśmy jakiś czas
temu, że jest samochód rozsądny, ale jest
też samochód, którego się pragnie. Czego
Ty szukasz w aucie?
Nie ukrywam, że ja lubię szybkie, małe, sportowe samochody. Obowiązkowo – czerwone.
Czerwone są szybsze.
Czerwone są najszybsze. Sądzę, analizując
chociażby wybory moich znajomych, że
każdy kupuje samochód, który jest w pewnym sensie odwzorowaniem osobowości.
Ja jestem osobą dynamiczną, lubię robić
wszystko dynamicznie, szybko podejmuję decyzje i takie też mam auto. Nie wiem
czy powinnam to mówić oficjalnie, ale nie
lubię wolnej jazdy. Szybko się przemieszczam, szybko żyję, więc ten samochód musi
odzwierciedlać także mnie, również jeżeli
chodzi o estetykę. Gdy widzę moje auto, od
razu się cieszę. To coś wyjątkowego i mam
wrażenie, że wiele osób w ten właśnie sposób wybiera samochód. Nie traktujemy tego
tylko jako produkt do komunikacji, przemieszczania się. Auto to dla nas też swego
rodzaju radość z życia.
To jest coś, co widzimy codziennie,
byłoby straszne gdybyśmy podchodzili

OBE C N I E J EDNA K Ż YJ E M Y
W C Z A SAC H, W KT ÓRYC H
K L I E N T N I E T Y L KO
S Z U K A PRODU KT U D O
PR Z E M I E S Z C Z A N I A S I Ę, A L E
C Z E G O Ś, BY W Y R A Z IĆ S WÓJ
C H A R A KT ER , S P O S ÓB BYC I A .

do czegoś, co nam się nie podoba. Masz jakieś
wymarzone Porsche, które chciałabyś kiedyś kupić?
Oczywiście, że mam, nie mogłabym powiedzieć inaczej.
Myślę, że będę dosyć sztampowa, gdyż moim wyborem
jest od zawsze Porsche 911. To klasyk, który jest w kręgu
moich marzeń i pracuję również po to, by w przyszłości
móc sobie taki samochód sprawić.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
ENGLISH
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Hello, Karolina, it’s a pleasure to have you here,
in Sheraton, by the warm and make-up

removing fireplace.
It’s hot, affirmative.
People surely wonder whether a brand like
Porsche, given its position on the market, needs
advertising at all.
They say advertising is the leverage of trade, so it does
need it. Luxury brands advertise, too, although they
use different forms of communication. Moreover, every brand has an idea for itself and for how it wants
to be perceived by prospective clients. Besides, in the
end, it’s those clients who decide on the ‘luxury status’
of the brand and its classification on the market. We,
as representatives of Porsche, also make an impact
through specific pricing policies, brand history, cult
status, top production standards; still, we need advertising. Especially nowadays, with the Internet being
a dominant source of information and the diversification of target groups. In the past, a typical Porsche
client was an elegant man in his forties. Now, our target
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group has changed. The range of our clients
is so broad that I’m surprised how fast it’s all
happening. Our marketing has considerably
changed and is no longer so obvious. Our
clients include all age groups – young people, who made a fortune on the Internet and
a Porsche is their childhood dream, or pensioners, who have been dreaming of a beautiful 911 all their life and finally, they have
the time and money to buy it. As you can see,
our marketing needs to target different places and different groups.
Admittedly, Porsche, as a brand, is not
only a car but a lifestyle.
Absolutely. Luckily, the magic of the brand
still works. Of course, people buy a car to get
from point A to point B, and it’ll never change.
But we’re living in an era where clients expect
cars not only ‘to move’ but also to express

their personality and attitude. That is why
Porsche is so popular – for years, it has been
associated with sports cars, fast, neat, featuring an attractive design and a long and
rich history.
I remember when we talked some time
ago that there are two kinds of cars –
those which are reasonable to have and
those which you desire. What do you
look for in a car?
I admit I like small, fast sports cars. They
must be red.
The red ones are faster.
The red ones are the fastest. From what I can
see on the example of my friends, I believe
that people buy cars which reflect their personality. I’m a dynamic person, I like to do
things dynamically, make decisions fast.

My car is the same. I don’t know if I should
say it openly, but I don’t like slow driving.
I move fast, live fast, so the car must reflect
my style, also in terms of aesthetics. When
I see my car, I cheer up right away. It’s something special, and it seems that many people
choose their cars this way. We don’t treat
them only as a means of transport. The car
is also the joy of life.
We see our car every day; it’d be terrible
if we didn’t like it. Do you have a dream
Porsche which you’d like to buy one day?
Of course, I do, I couldn’t say otherwise. I’m
afraid it’ll sound cliché, because Porsche 911
has always been my favourite. It’s a classic
I dream of, and I work also to buy it one day.
Thank you for the meeting.
Thank you very much.
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oczątek roku co prawda nie obfitował w jakąś niewyobrażalną
ilość wybitnych tytułów, ale osoby uważnie śledzące kulturalne nowinki na pewno nie mają powodów do narzekań. Ostatnie
tygodnie dostarczyły przecież kilku interesujących pozycji, które na
pewno zostaną w naszej pamięci dłużej niż przez jeden miesiąc.
Na przykład specjalizująca się w mrocznym jazzie spod ciemnej
gwiazdy formacja Bohren & Der Club Of Gore wydała krążek “Patchouli Blue”, czyli prawdziwą brzmieniową ucztę dla fanów późnowieczornych dźwięków. Album prowadzi senną narrację, wyściełaną scenerią
kina noir zasiedloną przez niespokojne duchy przeszłości
Muzycy bardzo zręcznie balansują na granicy nostalgii i niepokoju,
nawiązując do estetyki soundtracku “Miasteczka Twin Peaks”.

MUZYKA
B O HRE N & D E R
C LU B O F GO RE
“ PATC H O UL I BLUE ”,
T H EO PHILU S
LONDON
“BEBE Y”

RA

Rynek muzyczny doczekał się też powrotu najsłynniejszej animowanej grupy, czyli Gorillaz. Damon Albarn
i spółka pochwalili się niedawno singlem “Momentary
Bliss” z gościnnymi udziałami wokalisty brytyjskiego zespołu Slaves oraz wschodzącej gwiazdy angielskiego hip-hopu slowthaia.
Efekt tej kooperacji wypada lepiej niż dobrze. Przywodzi na myśl dokonania The Clash, zabarwione nowoczesną przebojową elektroniką. Pop-punk najwyższej
próby od autorów “Demon Days” zaostrza więc apetyt
na znacznie więcej.
FIlmową bombą tego miesiąca było dzieło braci Safdie
“Nieoszlifowane diamenty”. Podnoszący ciśnienie dreszczowiec opowiadający o tarapatach pewnego jubilera
(Adam Sandler), przywdziewa kostium kina akcji po to,
by efektywnie opowiedzieć o problemach
Określająca historię chaotyczna narracja niepokoi,
dezorientuje, a momentami wręcz irytuje, ale przede
wszystkim znakomicie odzwierciedla realia dzisiejszej kultury ekspresowej informacji oraz ekspresowego sukcesu.
Doszło także do kilku przetasowań w świecie małego
ekranu. Z telewizyjnym uniwersum pożegnał się kultowy
smutny koń z serialu “BoJack Horseman”, który przez lata
dostarczał widzom na całym świecie słodko-gorzkich refleksji dokarmiających egzystencjalny horror pokolenia.
Z kolei znakomita seria “Spinning Out”, przedstawiająca perypetie łyżwiarki walczącej równocześnie ze sportowymi rywalami oraz osobistymi demonami, została
niestety skasowana po nieprzynoszącym zysków pierwszym sezonie. Spieszmy się kochać dobre odcinkowe
sagi, bo tak szybko odchodzą.

FILM

“ N IEO S Z L IF OWA N E
DIAMENTY”

GO RIL L A Z
“ M OME N TA RY
BL I S S ”

Świeże wydawnictwo zaprezentowała światu również prawdopodobnie najbardziej niedoceniana postać hip-hopowej branży, czyli
Theophilus London. Na “Bebey”, mający na koncie współpracę m.in.
z Tame Impala i Kanye Westem twórca, stawia na ekscytujący eklektyzm. Czego tu nie ma? Rap miesza się z popem, funkiem, r&b, a nawet
psychodelicznym rockiem i karaibskimi rytmami. Niestety, wygląda
na to, że wybuchowy koktajl Theophilusa i tym razem przejdzie raczej
bez echa. A szkoda!
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“ B O JAC K
HORSEMAN”
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BB EASTON, "SEX/LOVE", TŁUM.
DOROTA KONOWROCKA-SAWA,
WIELKA LITERA, 2020

W erze blednącej popularności literatury erotycznej niech nie zwiedzie nas okładka. To nie
jest kolejne czytadło udające nieharlequina,
które już w drugim rozdziale zaczyna pożerać własny ogon. To wysmakowany językowo
eksperyment psychologiczny uszyty według
najciekawszych językowych wykrojów z ekscentrycznych żurnali.

Główna bohaterka, Brooke, po urodzeniu dziecka próbuje podnieść temperaturę
w swojej sypialni. Dzieli łóżko z mężobotem,
zorientowanym na zadania i głuchym na sensualne pokusy. W tym celu Brooke prowadzi
sekretny dziennik, w którym przywołuje najbardziej pikantne przygody erotyczne z czasów wczesnej młodości i sprytnie podsuwa
go mężobotowi. A że każda subkultura młodzieżowa miała swój specyficzny styl - również w obszarze intymnym, BB prowadziła
badania (auto)etnograficzne z wyjątkowym
zaangażowaniem. Przezabawna, rozkoszna
i świetnie przetłumaczona. Serwis Netflix zakupił prawa do ekranizacji serialu na podstawie książki - niebawem będzie go można oglądać również w Polsce. Zanim ruszymy przed
ekrany, wyskoczmy z kapci podczas lektury.
TOM PHILIPS, „PRAWDA. KRÓTKA
HISTORIA WCISKANIA KITU”, PRZEŁ.
MARIA GĘBICKA – FRĄC, WYD.
ALBATROS, WARSZAWA 2020

Pojęcie prawdy prześwietlone pod kątem
historycznym i antropologicznym przez
niezmordowanego tropiciela fałszu. Dowiemy się, że fake news istniał od zarania dziejów, a na pewno na długo przed tym, jak Jan
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Gutenberg stworzył maszynę drukarską.
W zakłamywaniu rzeczywistości maczali
palce podróżnicy, biznesmeni, żądne sławy
i majątku kobiety, spryciarze cierpiący na
przerost ego i fantaści. Kłamstwo zdaje się
drzemać w ludzkim DNA, jesteśmy w nim zanurzeni jak w atmosferze, a kolejne wieki zagęszczają nas tylko w jego oparach, bo epoka
szybkich mediów uniemożliwia rozpowszechnianie rzetelnych sprostowań. Dlaczego wolimy wierzyć w ściemę, dlaczego sprawiedliwa
oliwa nie zawsze na wierzch wypływa i dlaczego ludzkość en masse to banda skończonych
głupków, która wcześniej czy później zawsze
wygeneruje Himalaje idiotyzmów, a których
Trump i antyszczepionkowcy są tylko wierzchołkiem – o tym dowiemy się z tej mądrej,
zabawnej i przenikliwej książki. Dla dociekliwych, odważnych i nienaiwnych.
KINGA WÓJCIK, „PORYW. CYKL: LENA
RUDNICKA”, PRÓSZYŃSKI I SPÓŁKA,
WARSZAWA 2020

Komisarz Lena Rudnicka zabalowała. Ekscentryczna, niedostępna i inteligentna spędza noc w ramionach mężczyzny, który następnego dnia w pracy okaże się jej nowym
podwładnym. Lena naigrywa się z nieśmiałego sierżanta Wolskiego, ale wspólne śledztwo wymaga od obojga profesjonalizmu. Tym
bardziej, że śmierć Klemensa Chmielnego, na
pozór sumiennego księgowego, kryje w sobie
więcej zagadek niż ciemne zaułki łódzkich
uliczek, drzemiące w cieniu dumnej Piotrkowskiej. Kolejni bliscy i współpracownicy
Chmielnego okazują się mieć jakiś potencjalny motyw, żeby się go pozbyć. Galeria interesujących postaci, sprawnie poprowadzona
narracja, nieźle odmalowane lokalne realia
łódzkiego Śródmieścia - słowem: całkiem
udany debiut. Autorka jest z wykształcenia
politologiem i pochodzi z rodziny policyjnej.
Intrygujący początek serii, której akcja toczy
się w jednym z najbardziej przez literaturę nieodkrytych polskich miast.

W SZPONACH
GODNOŚCI

poczucia godności wyrasta bowiem obsesyjna potrzeba uznania, a gdy i ona nie może
osiągnąć spełnienia, budzi się resentyment,
czyli irracjonalny gniew i niepohamowana
żądza odwetu.
Jak doskonale wiemy z historii XX wieku, resentyment ma siłę społecznej bomby
atomowej. Wszelako jako potężny motor
emocji ciągle bywa atrakcyjny dla polityków.
Zarówno lewicowych (zwłaszcza gdy ekspresyjny indywidualizm wyborców nieustannie domaga się poszerzania autonomii, nawet jeśli jest to politycznie nie do osiągnięcia),
jak i prawicowych, którzy wykorzystują lęk
tzw. człowieka masowego przed oderwaniem
od tożsamości kolektywnej postrzeganej jako
bezpieczny fundament moralny, i popychają go w stronę behawioralnego nacjonalizmu oraz upolitycznionej religii.
ENGLISH

SARSARAMONOWICZ’S READING LIST:
IN THE GRIP OF DIGNITY

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron"

i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".

FRANCIS FUKUYAMA,
„TOŻSAMOŚĆ. WSPÓŁCZESNA
POLITYKA TOŻSAMOŚCIOWA
I WALKA O UZNANIE”,
WYD. REBIS, POZNAŃ 2019

Wszechnej równości, a prawica na wolności - ustępuje dziś scenie nowej, definiowanej przez tożsamości. Lewica mówi wyłącznie w interesie tzw. grup marginalizowanych:
kobiet, mniejszości seksualnych, imigrantów,
uchodźców itp., prawica zaś krystalizuje się
jako ruch neopatriotyczny, którego celem jest
agresywne pielęgnowanie tożsamości narodowej, przynależności etnicznej i wyznania.
Co więcej – obserwujemy globalny odwrót od
tzw. demokracji przedstawicielskich, a kra-

je autorytarne stają się coraz bardziej asertywne. Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnia sławny amerykański politolog Francis Fukuyama
w najnowszej książce „Tożsamość”.
Zdefiniujmy dwa pojęcia, które są niezbędne dla zrozumienia jego wywodu.
Pierwsze to izotymia, czyli potrzeba bycia
uznawanym za równego innym, a drugie to
megalotymia, czyli potrzeba bycia uznawanym za lepszego od innych. Oba pochodzą
od greckiego słowa thymos, którym Sokrates
określał część ludzkiej duszy, będącej siedliskiej gniewu i dumy oraz nieustannie zabiegającej o uznanie.
Dlaczego owe potrzeby - istniejące wszak
w człowieku od zawsze - były w przestrzeni
polityczno-społecznej dawnych wieków niejako stłumione, a dopiero teraz dały o sobie
znać z wielką siłą? Fukuyama uważa, że trafiły
współcześnie na właściwą falę, która nadała
im prędkość i znaczenie. Jest nią powszechne
przekonanie, że wewnętrzne „ja” poszczególnego człowieka jest ważniejsze od zewnętrznego świata. Tego świata, który w dawnych czasach kazał jednostce szukać własnej godności
przede wszystkim w byciu istotą społeczną.
W chwili, w której powszechnie uwierzyliśmy, że jesteśmy moralnymi podmiotami
oraz przyczynami bez przyczyn – przekonuje
Fukuyama - narodził się świat, gdzie każdy
zaczął się domagać równości w godności.
Jak wiadomo, jest to w praktyce niemożliwe,
albowiem demokracje, choć dają gwarancję indywidualnego poszanowania, nie
są w stanie zapewnić każdemu identycznej
godności. Z kolei ta niemożność rodzi kłopotliwe konsekwencje: z niezaspokojonego
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It is clear that the traditional political arena, where the left wing concentrated on
common equality, while the right wing – on
freedom, is now giving way to a new arena,
defined by identities. The left acts only in
the interest of marginalised groups, such
as women, sexual minorities, immigrants,
and refugees, while the right crystallises itself as a neopatriotic movement whose goal
is aggressive preservation of national identity, ethnicity and religion. The explanation
for this is provided by a famous American
political scientist, Francis Fukuyama, in his
latest book entitled Identity.
Let us now define two concepts which are
necessary to understand his disquisition.
The first one is isothymia, i.e. the need to be
regarded as equal to others, while the latter
is megalothymia, i.e. the need to be regarded
as better than others. Both terms stem from
the Greek word thymos, used by Socrates to
refer to the parts of the human soul, which
is home to anger and pride and constantly
strives for recognition.
As we perfectly know from 20thcentury
history, resentment has the power of a social
nuclear bomb. As a powerful driving force, it
is still attractive for politicians. Both the leftwing ones (especially when the expressive individualism of voters constantly demands the
expansion of autonomy even if it is politically
impossible) as well as the right-wing ones,
who take advantage of the fear, experienced
by the masses, of losing the collective identity
perceived as a safe moral foundation and push
them towards behavioural nationalism and
politicised religion.
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JAN
WIEWIÓR
Redaktor Anywhere.pl,
miłośnik motoryzacji, z naciskiem na JDM’y.
Pasjonuje go kultura kraju kwitnącej wiśni,
a w szkole wolał czytać mangi niż lektury.
Wciąż student dziennikarstwa, pesymista,
dodatkowo filmujący i fotografujący.

Na

zewnątrz jeden, może dwa
stopnie. Niebo szare, deszcz
lekko kropi. Pod Rolls-Royce
Motor Cars Warsaw czekały na nas cztery modele z serii Black Badge. Wraith, Dawn, Ghost
i Cullinan. Każdy zarówno bardzo do siebie
podobny, jak i różny. Razem z Marcinem od
razu wybraliśmy Wraitha.
Matowe, ciemne coupe, którego lakier
idealnie dopasowywał się do panującej
aury. Pod maską V12 pracujące tak grzecznie i cicho, że trudno rozpoznać, kiedy auto
jest włączone, a kiedy nie. Około 600 KM
i moment obrotowy dochodzący do 1000
Nm, ale … jeżdżąc nim wcale nie miałem
ochoty szaleć i bić rekordów prędkości. To
nie jest target Rolls-Royce’a. Bez względu
na to, czy jechałem od świateł do świateł,

GDY ANY WHERE SPOTK A SIĘ

Z ROLLS-ROYCE’M
K AŻDY PRODUCENT MA SWOJE J OFERCIE JAKIŚ MODEL LUB SERIĘ AUT, K TÓRE SIĘ
W YRÓŻNIA JĄ. W PRZYPADKU ROLLS-ROYCE’A JEST TO BL ACK BADGE. W SKRÓCIE
– TO PO PROSTU MOCNIE JSZE, MROCZNIE JSZE I JESZCZE BARDZIE J W YSZUK ANE
W ŚRODKU ODMIANY KILKU MODELI. RAZEM Z MARCINEM RANUSZKIEWICZEM
SPRAWDZILIŚMY, JAK TO JEST JEŹDZIĆ ROLLS-ROYCE’AMI WART YMI PONAD 1,5
MILIONA ZŁOT YCH (K AŻDY ) PO ZIMNE J I – WÓWCZAS – PONURE J WARSZAWIE.
TEKST Jan Wiewiór ZDJĘCIA Mat. prasowe

czy drogą ekspresową, Wraith był tak samo
komfortowy. A gdy jednak chciałem nieco
przycisnąć? Od razu czułem, że tylna oś zaczyna myszkować.
Dawn to z kolei najbardziej luksusowy cabriolet. Jak zapewne zdążyliście się już domyślić, pogoda zbytnio nie zachęcała do złożenia dachu, stąd też przynajmniej udało mi się
ocenić, czy na drodze ekspresowej w środku
jest cicho i … wcale nie było głośniej, niż we
Wraithie. Mam specyficzny gust jeśli chodzi
o design, stąd bryła Dawna zbytnio do mnie nie
przemawia, choć być może gdyby było cieplej
i mógłbym złożyć dach to zmieniłbym zdanie.
Cullinana prowadził Marcin, a ja rozsiadłem się na najwygodniejszej tylnej kanapie, na jakiej kiedykolwiek siedziałem. Przy
akompaniamencie czystego, rockowego
dźwięku wydobywającego się ze świetnych
głośników rozkoszowałem się widokami
smutnego Piaseczna i Wilanowa, które powoli mijaliśmy. I podobnie jak we Wraithie
i Dawnie, nie odczułem monumentalności
Cullinana, który wydawał się być co najmniej
rozmiarów małego crossovera.
Zdecydowanym wygranym w kategoriach
miejskiego komfortu i elegancji prowadzenia był Ghost, który w pewnym sensie
czekał na mnie jako deser. Duży, wybitny
w smaku i pięknie wykonany. Co ciekawe,
po skonsumowaniu go nie czułem, jakbym
właśnie zjadł taki Yorkshire pudding przygotowany przez Jamiego Olivera, lecz
bardziej wege ciastko dietetyczne. W tej
mojej dziwnej analogii chodzi o łatwość
manewrowania ponad 5-metrową limuzyną,
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LU K S U S WC A L E N I E M U S I
OZ NAC Z AĆ W N Ę T R Z A
PE Ł N E G O ON I E Ś M I EL A JĄC E J
I PR Z Y T Ł AC Z A JĄC E J
T E C H NOL O GI I.
co wychodziło mi łatwiej, niż moją ważącą nieco ponad
tonę Fiestą.
Komfort i luksus - to już jest inna bajka. Nie odkryję
Ameryki twierdzeniem, że ciężko o wygodniejsze i bardziej luksusowe samochody niż te, które produkowane są
w Goodwood. W każdym z aut, którymi wraz z Marcinem
jeździliśmy, mieliśmy do czynienia z niespotykanym nam
dotąd wykończeniem. Co ciekawe, oprócz masy nowoczesnej technologii połączonej z miękką w dotyku i ładnie
komponującą się z włóknem węglowym skórą, zobaczyłem… analogowe zegary i drążki do sterowania siłą nawiewu. To niesamowite, że w autach tak drogich i luksusowych
wciąż możemy znaleźć wzbudzające nostalgię elementy.
Luksus wcale nie musi oznaczać wnętrza pełnego
onieśmielającej i przytłaczającej technologii. Owszem,
niejeden gadżeciarz i tech-freak odnalazłby się wyśmienicie w takim Cullinanie, lecz nawet mnie, osobie patrzącej na elektroniczne zegary raczej krzywo, spora
liczba okienek i funkcji w centralnym ekranie sterowania nie przeszkadzała. Wszystko jest kwestią odpowiedniego balansu. A w tym Rolls-Royce odnajduje się wręcz
mistrzowsko.
Liczby w pewnym momencie straciły dla mnie całkowicie jakiekolwiek znaczenie. Tak samo, jak chęć
sprawdzenia jak szybko każdy Rolls-Royce przyspiesza.

W pewnym sensie „zdziadziałem” i dałem się złapać
magii komfortu i niespotykanej mi dotąd wygody. Na
samym początku wspomniałem, że każdy z udostępnionych nam pojazdów był zarazem do siebie podobny,
jak i kompletnie różny. To dlatego, że Wraith, Dawn,
Ghost i Cullinan były w prowadzeniu lekkie jak piórko. Powiedziałbym nawet, że lżejsze. Systemy wspomagania i skrętna tylna oś sprawiały, że nie czułem się jak kierowca 5-metrowego kolosa ważącego ponad dwie tony. To
po prostu niesamowite uczucie, które trudno opisać.
A dlaczego się różnią? Cóż, odpowiedź jest prosta - rozmiary i teoretyczne przeznaczenie każdego z aut. Ghost
był oczywiście wybitnie komfortowy dla pasażerów podróżujących na tylnej kanapie. Podobnie jak Cullinan,
którego wcześniej testowałem na szkockich wertepach
i doskonale wiem, że w tym całym przytłaczającym
luksusie potrafi też być wybitną terenówką.
Tak na dobrą sprawę opinia moja czy Chrisa Harrisa
na temat takiego Cullinana nikogo w Goodwood nie obchodzi. Rolls-Royce za swój cel postanowił zaspokoić pragnienia swoich wymagających klientów. Można się śmiać
z tego, że target RR urzęduje gdzieś na szczycie Burdż
Chalifa lub w Doha. Nie zmienia to faktu, że producent
ściśle trzyma się swoich tradycji i wartości, które w wersji
Black Badge są jeszcze bardziej spotęgowane.

ENGLISH

WHEN ANYWHERE.PL MEETS
ROLLS-ROYCE
Every car manufacturer has a showcase model or
series. Rolls-Royce has the Black Badge. In a nutshell, these models are more powerful, darker and
even more refined than others. Together with Marcin
Ranuszkiewicz, I checked how it feels to drive a RollsRoyce worth of over 1.5 million zlotys (each) around
cold and – at that time – gloomy Warsaw.

It was one or two degrees outside. The sky was
grey, the rain was trickling. In front of RollsRoyce Motor Cars Warsaw, four Black Badge
models waiting for us – Wraith, Dawn, Ghost
and Cullinan. They were all similar and completely different at the same time. We picked
Wraith right away.
It was a dark, matt coupe, whose paint
perfectly fit the aura that day. The V12 was
working so silently under the bonnet that it
was hard to tell whether the car was on or off.
The vehicle featured 600 hp output and up to

1000 Nm torque, but… when I was driving,
I did not feel like beating speed records. This
is not Rolls-Royce’s target. Wraith was equally comfortable when I was driving from the
lights to the lights or along the expressway.
But what if I wanted to speed it up a little? I felt
the rear drive getting playful right away.
Dawn is the most luxurious convertible.
As you probably already guessed, the weather
did not encourage us to open the roof, which
allowed me to assess if how quiet it was inside
on the expressway… And it was not louder
than in Wraith. As regards design, my taste is
quite specific, and Dawn’s silhouette did not
appeal to me; still, perhaps I would change my
mind if it was warmer and I could fold the roof.
Marcin drove Cullinan, and I was sitting
on the most comfortable rear bench ever.
To the accompaniment of clear rock sounds
coming from cutting-edge speakers, I was
enjoying the views of sad Piaseczno and
Wilanów we were passing on our way. And
just like in Wraith and Dawn, I did not feel the
monumentality of Cullinan, which seemed to
be of the size of at least a small crossover.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

The outright winner in the category of urban comfort and driving elegance was Ghost,
which was waiting for us like a dessert. Large,
excellent and beautiful. What is interesting,
after the drive, I did not feel as if I had just eaten a Yorkshire pudding made by Jamie Oliver
but rather a vegan diet biscuit. My strange
analogy refers to manoeuvring an over 5-metre long limo, which was easier than driving
my Fiesta weighing slightly over a tonne.
Comfort and luxury – this is a completely
different story. I will not reinvent the wheel
if I say it is hard to find a car which would be
more comfortable and luxurious than the
ones produced in Goodwood. Each of the
cars we drove had an unusual finish. What
is interesting, apart from the combination
of modern technologies and soft and elegant
leather, perfectly matching the carbon
fibre, I spotted… analogue clocks and ventilation levers. It is amazing that in such expensive and luxurious cars, we can still find
elements evoking nostalgia.
Luxury does not necessarily mean an
interior full of overawing and overwhelming technology. Indeed, many a gearhead or
tech freak would feel great in Cullinan, but I –
not being very enthusiastic about electronic
clocks – was not bothered by a large number
of windows and functionalities in the control
screen. It is all a question of balance. And
Rolls-Royce can strike it perfectly.
At some point, figures lost their meaning.
Just like wanting to check how fast every Rolls
Royce speeds up. I somehow ‘grew old’ and
got caught in the magic of comfort and luxury I had not experienced before. At the very
beginning, I said that all the cars we drove
were similar and completely different at the
same time. This is because Wraith, Dawn,
Ghost and Cullinan were light and easy to
drive. With the driver-assistance systems and
rear-axle steering, I did not feel I was driving
a 5-metre long giant weighing over two tonnes.
It was an incredible, indescribable feeling.
How do they differ? Well, the answer is
very simple – in terms of their size and purpose. Ghost was superbly comfortable for
passengers on the rear bench. Like Cullinan,
which I had tested on Scottish bumpy roads,
and I perfectly knew that besides its overwhelming luxury, it is also an excellent
offroad vehicle.
In fact, nobody cares about my or Chris
Harris’ opinion on Cullinan. Rolls-Royce’s
ambition is to satisfy every desire of their
discerning clients. You can laugh that RR’s
target is somewhere on the top of the Burj
Khalifa or in Doha. But this does not change
the fact that the manufacturer follows their
traditions and values, which is even more
visible in Black Badge.

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE BURSZTYNNIKÓW
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ZDJĘCIA: Pexels.com (1), Źródło: Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników (2), Mat. Prasowe Poljot Euro (3).

MBERIF to najważniejsza i największa w Europie Środkowo-Wschodniej
impreza jubilerska dotycząca bursztynu choć nie tylko. W związku z tym, cieszymy
się, że mogliśmy rozpocząć współpracę z tak
zacnym towarzystwem bursztynników i jubilerów, czego efektem jest ta właśnie okazjonalna wkładka. AMBERIF to bowiem aż 470
wystawców z całego świata, 6 tysięcy odwiedzających z 54 krajów, warsztaty, wernisaże,
a także kultowa Gala Gdańsk Amber Look
Jewellery and Fashion. Jest to zdecydowanie
coś, czego nie może przegapić!
Stacjonując przez tyle lat w Gdańsku mieliśmy zatem wiele okazji, by współpracować,
ale także doświadczyć na własnej skórze fenomenu jakim jest bursztyn i jubilerstwo na
terenie Pomorza. Fascynowało nas to, w jaki
sposób ów przemysł się rozwija, obejmując
nie tylko sam bursztyn, ale także rzemieślnictwo na najwyższym poziomie z wieloma różnymi kruszcami.
Stąd też właśnie powstał pomysł, by w pewien sposób przedstawić naszym Czytelnikom ten świat, który fascynował nas od lat.

Znajdziecie Państwo tutaj opisy targów, produkcji bursztynu, trendów, jakie w bursztynnictwie obecnie panują, ale także jubilerskie
smaczki, na które, naszym zdaniem, również
warto zwrócić uwagę. Jednym z wyróżniających się jest na pewno firma Poljot, z którą
współpracujemy od lat, również wystawiająca
swoje produkty na targach AMBERIF.
Zatem, by zbędnie nie zajmować Państwa
uwagi tym krótkim wstępem – serdecznie
zapraszamy do świata, jak to mówią Niemcy, Płonącego Kamienia. Zapraszamy do
świata bursztynu!
ENGLISH

AMBERIF 2020

AMBERIF is the biggest and most important
amber exhibition and jewellery event in Central and Eastern Europe. Therefore, we welcome the cooperation with such a respectable
amber and jewellery association, resulting in
this inset. AMBERIF brings together 470 exhibitors from all over the world and 6 thou-

sand visitors from 54 countries. The event is
accompanied by workshops and previews, as
well as the cult Gdańsk Amber Look Jewellery and Fashion Gala. This is definitely something we cannot pass up.
Working in Gdańsk for several years, we
have had plenty of opportunities to cooperate but also experience the phenomenon of
amber and jewellery in Pomerania. We have
been fascinated with the development of the
industry, covering not only amber but also
amber craft at the highest level, using a variety of materials.
Hence the idea to show our Readers the
world we have been fascinated with for years.
You will find here information on the exhibition, amber production, recent trends in the
amber industry, as well as jewellery brands
that are worth your attention. One of the finest is definitely Poljot, with whom we have
been cooperating for years, who is also exhibiting its products at AMBERIF.
Without further ado, welcome to the world
of, as Germans say, ‘Burn-Stone’. Welcome to
the world of amber!

Obaku Denmark V236LXHLML
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ANNA
SADO
Redaktorka prowadząca
Bursztynowy Portal.
Jej teksty ukazywały się na łamach
magazynów branżowych „Zegarki
& Biżuteria” oraz „Polski Jubiler”,
obecnie współpracuje z niemieckim
„Goldschmiede Zeitung” (GZ) oraz
litewskim „Baltic Jewellery News”.
O biżuterii pisze także dla magazynu
„Moda w Polsce”. Laureatka nagrody
"Bursztynnik Roku 2010".

NOWOC ZE SNE W ZORNIC T WO

Biżuteria ART7

Ś

BIŻUTERII Z BURSZTYNEM
ŚWIAT SIĘ TAK SZYBKO ZMIENIA, ŻE WŁAŚCIWIE CHYBA JUŻ NIC NIE JEST TAKIM, JAKIM BYŁO. TAKŻE
BURSZTYN, KTÓRY OD ZAWSZE KOJARZYŁ SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM Z TRADYCYJNYMI KORALAMI
– DZIŚ TO EKSKLUZYWNA, NOWOCZESNA I ŚWIETNIE ZAPROJEKTOWANA BIŻUTERIA, O KTÓREJ
MARZY NIEJEDNA ELEGANCKA KOBIETA. ZWŁASZCZA JEŚLI UWIELBIA ZASKAKIWAĆ!
TEKST Anna Sado

ZDJĘCIA Mat. prasowe

wiat się tak szybko zmienia, że właściwie chyba już nic nie jest takim, jakim
było. Także bursztyn, który od zawsze
kojarzył się przede wszystkim z tradycyjnymi
koralami – dziś to ekskluzywna, nowoczesna
i świetnie zaprojektowana biżuteria, o której
marzy niejedna elegancka kobieta. Zwłaszcza
jeśli uwielbia zaskakiwać!
Moje ulubione pytanie, które ZAWSZE
pada: „To jest bursztyn? Niemożliwe!”.
Świadczy o tym, że bursztyn działa, a jego
nowa, nowoczesna odsłona niezmiennie
zaskakuje: to biżuteria, której nie da się
nie zauważyć, będąca pożądanym dodatkiem do każdej kreacji i dla każdej kobiety.
Nowoczesna, wpisująca się w gusta najbardziej nawet wymagających odbiorców, nowoczesna w charakterze i lekka w wyrazie.
Będąca efektem kreatywnego połączenia
bursztynu – z wykorzystaniem jego całej,
fascynującej gamy barwnej od najbardziej
pożądanej, bo najrzadszej bieli, poprzez subtelny żółty do ciepłego koniaku, nie mówiąc
już o wysoko cenionych przez prawdziwych
miłośników i ekspertów bryłek jarzębatych,
nakrapianych czy przeświecających – nie tylko z tradycyjnym dotychczas srebrem, ale też
nadającym ekskluzywnego wyrazu złotem
i ożywczo kolorowymi kamieniami szlachetnymi. Ktoś się oprze?
Najnowsza historia pokazuje, że mało
kto jest w stanie oprzeć się nowoczesnemu
urokowi bursztynu. Kilka lat temu, kiedy zaczął się prawdziwy boom na bursztyn, świat
– zwłaszcza ten azjatycki – oszalał zarówno
na punkcie samego kamienia, jak i atrakcyjnych wyrobów sygnowanych Designed in
Poland. Dla mieszkańców Państwa Środka,
którzy znają i cenią bursztyn od co najmniej
3000 lat, jest to kamień zapewniający szczę-

ście i wszelkie powodzenie, więc każdy chce
go mieć. Najlepiej w wersji luksusowej,
ponieważ przy okazji jest to też świetna inwestycja. Polscy producenci błyskawicznie zareagowali na te potrzeby: powstała
całkiem nowa jakość biżuterii z bursztynem
bałtyckim. Jej sercem jest wyselekcjonowany, najpiękniejszy i ze znawstwem wyszlifowany kamień, który – z racji swoich rozmiarów i wysokiej ceny, jaką trzeba za niego
zapłacić – zasługuje na wyjątkową oprawę:
już nie tylko ze srebra czy srebra pozłacanego, ale coraz częściej także ze złota i w połączeniu z kamieniami szlachetnymi, takimi
jak diamenty, rubiny czy szafiry. Dzięki
temu biżuteria z bursztynem awansowała
do miana wyrobu luksusowego – nie tylko
ze względu na jakość użytych materiałów,
ale także z powodu wartości: w czasie naj-

większego nasilenia bursztynowego boomu
za biżuterię ze złotem Bałtyku płacono nawet równowartość dobrej klasy auta!
W ten sposób polscy producenci i projektanci dodatkowo umocnili swoją pozycję specjalistów od wzornictwa biżuterii
z bursztynem – choć kamień ten występuje
także w innych nadbałtyckich krajach, to
nikt inny nie osiągnął takiego mistrzostwa
w tej dziedzinie. Głównie dzięki temu na
Pomorzu mogły rozwijać się zakłady jubilerskie specjalizujące się w obróbce bursztynu, a w Gdańsku istniejące już od 27 lat
największe w Europie (jeszcze do niedawna – na świecie!) targi bursztynu Amberif
i Ambermart. Dziś chyba nikt już nie ma
wątpliwości, że Gdańsk jest Światową
Stolicą Bursztynu – buduje tę pozycję w sposób wyjątkowo efektywny…

NA J NOWS Z A H I S T OR I A P OK A Z UJ E ,
Ż E M A Ł O KT O J E S T W S TA N I E
OPR Z E Ć S I Ę NOWO C Z E S N E M U
U ROKOW I BU R S Z T Y N U.

Biżuteria A2 Jewellery
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Kargul.tk, autor Tomasz Kargul

BU R S Z T Y N T O J EDNA K
N I E T Y L KO BI Ż U T ER I A
– MOŻ L I WO Ś C I J E G O
W Y KOR Z YS TA N I A SĄ W R Ę C Z
N I E O GR A N IC Z ON E .

odbędzie się już po raz 27., pojawili się w przeszłości tacy
projektanci mody jak Teresa Rosati, Dorota Goldpoint,
Tomasz Ossoliński czy Mariusz Przybylski, zaś stałymi
bywalcami są m.in. duet Jola Słoma & Mirek Trymbulak
czy Michał Starost oraz Joanna Weyna PUDU.
Ten nowoczesny, stale zmieniający się i coraz bardziej
fascynujący wizerunek bursztynu dostrzegają projektanci mody, którzy szukają wyjątkowego uzupełnienia dla
swoich kolekcji strojów – stąd też coraz częściej można
ją podziwiać na wybiegach i w Polsce, i za granicą. Biżuteria
w ogóle – a w szczególe ta bursztynowa, ponieważ w swojej
nowej odsłOnie jest świeża, nieoczywista i zaskakująca –
z założenia jest podkreśleniem naszej indywidualności
i wyjątkowości. Czasem pełni funkcję jedynie dyskretnego
dodatku, kiedy indziej jest głównym bohaterem. Potrafi
wzbudzić całą gamę zarówno pozytywnych, jak i negatywnych uczuć – od zachwytu przez podziw i pożądanie po zazdrość. Pod jednym wszakże warunkiem: musi
być wyjątkowa.
Bursztyn to jednak nie tylko biżuteria – możliwości
jego wykorzystania są wręcz nieograniczone. Ostatnio
przebojem wdarła się na rynki azjatyckie i europejskie
(co dodatkowo podkreśla uniwersalność i wysoki poziom
wzorniczy projektów) marka Migaloo Home specjalizująca się w przedmiotach użytkowych zdobionych bursztynem zalanym w żywicy – nowoczesna wizja stołu, lampy
czy obrazu zdobionego bursztynem zalanym żywicą błyskawicznie trafiła w gusta przede wszystkim młodszych
klientów poszukujących czegoś nowoczesnego i zaskakującego. To z pewnością jeden z bardziej obiecujących
kierunków – zapewne wielu, w których projektanci we
właściwy sobie sposób oddadzą hołd liczącemu ponad 40
milionów lat kamieniowi, jednocześnie znajdując dla niego nowe, ciekawe zastosowania.
Proces „odkrywania” bursztynu dopiero się zaczął.
Sądząc po tym, co projektanci i artyści – ale także stawiający sobie coraz większe wymagania producenci biżuterii
Wniejedno zaskoczenie.
ENGLISH

MODERN DESIGN OF AMBER JEWELLERY

…i efektowny! Choćby łącząc biżuterię z modą na
absolutnie wyjątkowym wybiegu Gali Mody i Bursztynu
AMBER LOOK trends & styles, imprezy towarzyszącej Międzynarodowym Targom Bursztynu, Biżuterii
i Kamieni Jubilerskich AMBERIF w Gdańsku. To jedyne
takie miejsce, gdzie stroje i biżuteria są równouprawnione i gdzie kolekcje powstają w efekcie trwającej nierzadko kilka miesięcy współpracy projektantów z obu
tych dziedzin. Efekt jest zawsze zaskakujący i prawie
zawsze spektakularny, a sama Gala stała się trampoliną do sukcesu polskich projektantów – Aleksander
Gliwiński, specjalizujący się w biżuterii inspirowanej
geometrycznymi formami, był gościem ostatnich edycji
Fashion Weeków w Mediolanie, Monte Carlo i Berlinie,
gdzie – zwłaszcza jego ostatnia kolekcja „Resistance” pokazywana w duecie z Magdaleną Arłukiewicz – spotkała
się z dużym uznaniem i otworzyła projektantom drogę do
kolejnych pokazów w Europie. Na Gali, która w tym roku
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The world is changing so fast that probably nothing is like it was.
This applies to amber, too. It has always been associated mostly
with traditional colours – now, it has become an exclusive, modern
and attractive jewellery many an elegant woman dreams about.
Especially when she likes to amaze!

My favourite question, which is ALWAYS asked: ‘This is
amber? Impossible!’ It shows that amber works, and its
new modern style continues to amaze: this jewellery cannot go unnoticed and it is a desirable accessory for every
outfit and every woman. Fitting the tastes of the most discerning clients, modern in style and light in expression. It
is an effect of a creative combination of amber – using the
whole range of its fascinating colours, from the most desirable, the rarest whites, through subtle yellows to warm
cognac, not to mention dappled, speckled or translucent
lumps, highly valued by true amber lovers and experts –
not only with traditional silver but also exclusive gold and
refreshingly colourful gemstones. Can you resist that?

The recent history shows that few people can resist the modern charm of amber.
A few years ago, when the real amber
boom started, the world – especially Asia
– went crazy over the material itself and
attractive products marked Designed in
Poland. For inhabitants of the Middle
Kingdom, where amber has been known
and appreciated for at least 3000 years, it
is a precious material bringing good luck
and fortune, so everyone wants to have it.
Preferably in a luxurious version, because
it is also a great investment. Polish producers answered those needs right away – they
created a brand new quality of Baltic amber
jewellery. At its heart is the most beautiful, selected and professionally polished
stone, which – due to its size and value – deserves special setting: not only silver or
gold-plated silver but, more and more often,
also gold and the combination of precious
gemstones, such as diamonds, rubies and
sapphires. As a result, amber jewellery is
now considered a luxury good – not only
because of the quality of materials but
also their value: at the peak of the amber
boom, the price of Baltic amber jewellery
equalled a high-end car.
Thus, Polish producers and designers
have strengthened their position as experts
in amber jewellery design – although the
stone also occurs in other Baltic countries,
none of them has achieved such mastery in
the field. This gave rise to the development
of jewellery establishments in Pomerania,
specialising in amber processing. For 27
years, Gdańsk has been holding the largest in
Europe (not long ago – in the world!) amber
exhibitions Amberif and Ambermart.
Now, it is clear that Gdańsk is the World
Capital of Amber – it has been building
its status in a very effective…and spectacular way! For example, by combining
jewellery and fashion at the exceptional
AMBER LOOK Trends&Style Fashion
and Amber Gala, an event accompanying the International Amber, Jewellery
and Gemstones Exhibition AMBERIF
in Gdańsk. This is the only such event
where clothes and jewellery are equals,
and where collections are created through
the cooperation of designers from both
fields, often in several months. The effect is
always surprising and nearly always spectacular, while the Gala has become a ticket
to success of Polish designers – Aleksander
Gliwiński, specialising in jewellery inspired
by geometrical shapes, was a guest of the
recent editions of the Fashion Weeks in
Milan, Monte Carlo and Berlin, where – particularly his latest collection ‘Resistance’
presented in cooperation with Magdalena

Arłukiewicz – met with widespread enthusiasm and opened him the door to other
shows in Europe. The Gala, which is held for
the 27th time, was attended by top fashion
designers, such as Teresa Rosati, Dorota
Goldpoint, Tomasz Ossoliński and Mariusz
Przybylski, while Jola Słoma & Mirek
Trymbulak or Michał Starost and Joanna
Weyna PUDU are its regular guests.
The modern, ever-changing and fascinating image of amber has been noticed by
fashion designers, who look for unique accessories to complement their collections – that
is why amber jewellery is more and more
often presented at fashion shows in Poland
and abroad. Jewellery in general – and amber
in particular, because its new style is fresh,
non-obvious and surprising – is supposed to
express our individuality and uniqueness. It
sometimes plays the role of a subtle accessory, while other times, it is the highlight of
the outfit. It can evoke a wide range of both
positive and negative emotions – from delight

through admiration and desire to jealousy. There is only one condition: it has to
be special.
Amber is not only jewellery – the possibilities of its use are practically unlimited.
A recent hit in Asia and Europe (which additionally shows the universality and quality
of amber designs) is Migaloo Home, a brand
specialising in functional objects adorned
with amber in resin. Its modern designs of
tables, lamps or paintings adorned with amber in resin immediately won the hearts of
primarily younger clients looking for modern
and surprising solutions. It is surely one of the
most promising directions – of many to come,
in which designers will pay tribute to the 40
million years old material, finding new and
interesting solutions for its use.
The 'exploration’ of amber has just begun. Given what designers and artists – but
also mass jewellery producers who aim
higher – have to offer, there are lots of surprises to come.

Projekt biżuterii: AMBERMODA fot. Kinga KEENYS Gełdon,
FUndacja OKO-LICE KULTURY
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Marcin Boguslaw - Shipyard Bracelet.

ATRAKC YJNOŚĆ BAŁT YCKIEGO

BURSZTYNU
TEKST Aleksandra Harasiuk

ZDJĘCIA Mat. prasowe

ALEKSANDRA
HARASIUK
Dyrektorka Biura Międzynarodowego
Stowarzyszenia Bursztynników w Gdańsku
Ostatnio pełniła funkcję brokerki eksportowej
w Agencji Rozwoju Pomorza, liderka Lean in
Poland (organizacji stworzonej przez Sheryl
Sandberg, COO Facebooka); fanka neurobiologii
i socjologii, kultury biznesowej i handlowej.

N

awiązując do odległych tradycji
handlu bursztynowego surowcem,
po który już od czasów prehistorycznych sięgały cywilizacje krajów południa,
i do tradycji gdańskiego bursztynnictwa rozwijającego się od neolitu poprzez wczesne średniowiecze, aby zalśnić blaskiem w XVI i XVII

wieku – Światowa Stolica Bursztynu został
dziś powołana przez zjednoczenie środowisk
związanych z bursztynem” – czytamy w akcie założycielskim podpisanym w Gdańsku
w roku 2006. Członkowie Międzynarodowego
Stowarzyszenia Bursztynników jako członkowie Rady tejże inicjatywy wspierają promocję
bałtyckiego bursztynu swoją wiedzą, doświadczeniem, a nawet miłością. To ona pozwoliła
rozwijać się naszemu Stowarzyszeniu od
1996 r., by dziś zrzeszać ponad 300 członków.
Odpowiadając na potrzebę wspólnej reprezentacji, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników aktywnie bierze udział
w działaniach na rzecz producentów i projektantów biżuterii z bursztynem, twórców
sztuki, naukowców badających kopalną żywicę, a ostatnio entuzjastów „złota Bałtyku”,
którzy poświęcają jej czas by projektować
wnętrza czy promować usługi turystycznych.
Więc gdy znane światowe marki modowe od lat inwestują w promocję produktu
– my wykorzystujemy ponad tysiącletnią
tradycję regionu pomorskiego do pokazania swojej bursztynowej atrakcyjności na
wielu poziomach. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w największych targach

biżuterii z bursztynem na świecie (Amberif odbywa się rokrocznie w Gdańsku),
wykwalifikowani rzeczoznawcy naszego
Stowarzyszenia opracowali klasyfikację
bursztynu bałtyckiego, u nas można zlecić
badanie bursztynu w laboratorium, a efektem jest certyfikat poświadczający jego
autentyczność, wspólnie przygotowujemy
stoiska promocyjne na światowych targach

oraz wspieramy wiedzą stanowiska narodowe branży modowej. Dla przykładu,
Azjaci z takich krajów jak Chiny, Malezja,
Tajlandia i Japonia traktują bursztyn wyjątkowo, wierząc w jego uzdrawiającą energię.
Niewiele osób wie, że przy gablocie z pamiątkami pierwszego prezydenta Szejka
Zayeda bin Sultan Al Nahyan w muzeum
założenia UAE znajduje się jego bursztynowy różaniec, bo w krajach arabskich bursztyn występuje najczęściej w postaci kamienia w religijnych akcesoriach. Mieszkańcy
Stanów Zjednoczonych znają i rozpoznają
bursztyn jako element stylizacji (nawet
bohaterka Netflixowego przeboju „Grace &
Frankie” nosiła bursztyny!).
Obecnie zależy nam na pokazaniu atrakcyjności bałtyckiego bursztynu jako nowocześnie zaprojektowaną biżuterię, a także
sztukę utalentowanych twórców, lokowanie
bursztynowych elementów dekoracyjnych
we wnętrzach eleganckich salonów, biur czy
hoteli do promocji Pomorza i Polski, która
jest niesamowicie silnie kojarzona właśnie
z nim. Planujemy serię spotkań ze stylistami,
których mamy wielką ochotę zachęcić do wykorzystywania bursztynu w sesjach zdjęciowych, na planach filmowych czy na galach.
Mając na uwadze bursztynowe skojarzenia
i nieodległy czas promocji Polski na największym wydarzeniu ostatnich lat na terenie
Bliskiego Wschodu czyli EXPO 2020 Dubai

Biżuteria CHILI Jewellery

OBE C N I E Z A L EŻ Y NA M NA
P OK A Z A N I U AT R A KC YJ NO Ś C I
BA ŁT YC K I E G O BU R S Z T Y N U
JA KO NOWO C Z E Ś N I E
Z A PROJ EKT OWA NĄ BI Ż U T ER I Ę.
– uważnie przyglądaliśmy się na tegorocznych targach Bride Show jak jego uczestnicy
reagują na ofertę pomorskich projektantów.
Najczęstszym pytaniem, które słyszeliśmy
było „gdzie możemy znaleźć galerię z Waszą
biżuterią”. Oznacza to, że trend „joy of less”
przegrywa z odwiecznym pragnieniem wyróżnienia się.
„After decades of low quality, now we are
desperatly looping for high quality” – według
nas na wysokim światowym poziomie zapewniają ją polscy artyści podtrzymujący ponad
tysiącletnie tradycje pracy z bardzo delikatną
żywicą jaką jest bursztyn bałtycki.
ENGLISH

PROMOTION OF BALTIC AMBER

‘Referring to centuries-old traditions of
trade in amber, already used in pre-historic times by southern civilisations, and
to Gdańsk traditions of amber crafts developing from the Neolithic through the
early Middle Ages to flourish in the 16th
and 17th century – the World Capital of
Amber has been founded today by the unification of amber environments,’ reads the Association Founding Act signed in Gdańsk
in 2006. Members of the International
Amber Association, as members of the
Council of this initiative, support the promotion of Baltic amber with their knowledge, experience and even love. It is the
latter which has helped the Association
grow since 1996 and gather over 300 members over the years.
To answer the need of common representation, the International Amber
Association is involved in activities supporting producers and designers of amber jewellery, artists, researchers dealing with fossil
resin, and recently enthusiasts of ‘Baltic gold’,
who dedicate their time and energy to design
interiors or promote tourist offers. Therefore,
when popular international fashion brands
have been investing in promoting the product for years, we are using over a thousand
years old tradition of Pomerania to showcase
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our unique amber attractiveness on many
levels. Members of the Association take part
in the biggest amber jewellery exhibitions in
the world (Amberif is held in Gdańsk every
year), qualified experts from the Association
have drawn up a classification of Baltic amber, we carry out laboratory tests of amber
and provide certificates for its authenticity,
jointly prepare promotional stands for international exhibitions and support national
fashion stands with our knowledge. For example, Asians from such countries as China,
Malesia, Thailand and Japan see amber as
special since they believe in its healing energy. Few people know that next to the cabinet
of souvenirs of the first President, Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan, in the Museum
of the United Arab Emirates, there is his amber rosary, because, in Arab countries, amber
is used mostly in religious accessories. In the
United States, amber is known and used as an
accessory (even a heroine of Netflix hit series
‘Grace & Frankie’ wears amber!).
At present, we wish to showcase Baltic
amber as a part of modern jewellery as well
as works of talented artists, locating amber
decorations in elegant living rooms, offices
or hotels to promote Pomerania and Poland,
which is strongly associated with amber.
We intend to hold a series of meetings with
stylists, whom we would like to encourage to
use amber in photo shoots, on film sets or at
galas. Given the associations and the recent
promotion of Poland at EXPO 2020 Dubai,
which is the biggest amber event in the Middle
East in recent years, during this year’s Bridge
Show exhibition, we were carefully observing
how the participants reacted to the offer of
Pomeranian designers. The most frequently
asked question was ‘where we can find a gallery with your jewellery.’ This means that the
‘joy of less’ trend loses to the eternal desire to
stand out.
‘After decades of low quality, now we are
desperately looking for high quality’ – we believe that this is provided by Polish artists preserving over a thousand years old traditions of
working with delicate resin, which is undoubtedly Baltic amber.

POINTS OF VIEW
TEKST Mat. Prasowe

A

MODELKA Sabina Imińska

nna Kamińska – twórczyni marki
sygnowanej własnym nazwiskiem
to artystka poszukująca dynamicznych form. W prezentowanych przez siebie dziełach, przekazuje emocje, refleksje, a także własne poczucie piękna, które
wkłada w produkowaną przez siebie biżuterię. Jej największą inspiracją jest natura
i wyjątkowo ceni sobie indywidualne podejście do każdej klientki. Autorska biżuteria
Anny Kamińskiej – Points of View – opiera się
na srebrze, bursztynach, a także produktach
robionych na indywidualne życzenie.

ENGLISH

ANNA KAMIŃSKA - POINTS OF VIEW

Anna Kamińska – a founder of a brand under
her name and an artist looking for dynamic forms. Through her works, she conveys
emotions, reflections, as well as her sense of
beauty, which she puts into her jewellery. She
draws much of her inspiration from nature
and takes an individual approach to every
customer. Anna Kamińska’s original jewellery – Points of View – features silver, amber
and products used upon customer’s request.

ANNA KAMIŃSKA
Tel: +48 518465562,
www.pointsofviewannakaminska.com.pl
e-mail: shop@pointsofviewannakaminska.com.pl
ZDJĘCIA: Adam Adamski, PB Studio, Elkinson Elżbieta Tomiak

ANNA KAMIŃSKA

OFICJALNY DYSTRYBUTOR POLJOT EURO

www.poljot.com.pl
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Obaku Denmark V236LXHLML

OBAKU – ETHEREALITY AND
DELICACY OF ULTRA-SLIM WATCHES

OBAKU

ZWIEWNOŚĆ I DELIK ATNOŚĆ
ZEGARKÓW ULTRA-SLIM
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

K

obiece zegarki często odnosiły się
w swoim designie do subtelności żeńskiej formy. Smukłość i delikatność to
cechy, których projektanci często szukali, by
oddać zwiewność kobiecej natury. Nigdy jednak nie było to tak wyraziste jak w przypadku
nowatorskich modeli marki Obaku.
- Mimo, że Obaku ma już w swoim portfolio kwadratowe modele, nie mogliśmy się
oprzeć stworzeniu całkowicie nowej serii,
aby sprawdzić, co jeszcze można zrobić z tym
ekscytującym, ale tradycyjnym kształtem
– mówi Christian Mikkelsen, główny projektant zegarków Obaku.
Przykładem tego jest model Kvadrat,
którego grubość koperty wynosi zaledwie
4,9 mm, czyniąc go jednym z najcieńszych
zegarków kwadratowych w tej kategorii cenowej. Delikatny i smukły, zachowuje jednak
elegancję i minimalistyczny aspekt, a solidna
koperta oraz meshowa bransoleta wykonana
z chirurgicznej stali nierdzewnej 316L sprawia, że forma i funkcjonalność łączą się tutaj
w ergonomiczny i efektowny sposób.
Alternatywą do kwadratowego kształtu
jest Notat V233. Podobnie jak Kvadrat, pochodzi z wyjątkowej serii ultra-slim, jednych
z najcieńszych zegarków na świecie. Każdy
z modeli posiada szafirowe szkło, a gru-

bość zegarka nie przekracza 4,9 mm – czyli
dwóch złożonych monet Euro oraz zdobiony
jest 12 kryształkami Swarovskiego wkomponowanymi w tarczę o średnicy 30 mm.
Co warto podkreślić – jakość i wyjątkowość estetyki zegarków wcale nie oznacza wysokich cen. Ceny modeli Kvadrat
zaczynają się bowiem od 660 zł, Notat natomiast od 590 zł.

Obaku Denmark
V236LXGIMG
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In their design, women’s watches draw upon
female subtlety. Designers try to convey the
airiness of woman’s nature with slimness and
delicacy of watches. But it has never been as
expressive as in Obaku’s innovative models.
‘Although Obaku’s portfolio already contains some square models, we couldn’t resist
creating a brand new series to see what else
we can do with this exciting yet traditional
shape,’ says Christian Mikkelsen, Chief
Designer at Obaku.
A perfect example is the Kvadrat model, whose case is only 4.9 mm thick, which
makes it one of the thinnest square watches in
its price category. Though slim and delicate,
it retains an elegant and minimalistic character. With its solid case and 316L stainless steel
mesh bracelet, it ergonomically combines
form and functionality.
An alternative to the square shape is Notat
V233. Just like Kvadrat, it is an ultra-slim
model and one of the thinnest watches in the
world. Each of the models features sapphire
glass, is less than 4.9 mm thick – which is
two euro coins put together – and is adorned
with 12 Swarovski crystals composed into
a 30 mm wide face.
It is worth noting that their quality and design uniqueness do not entail high prices. The
prices of Kvadrat models start from PLN 660,
and Notat – PLN 590.

Obaku Denmark
V233LXCIMC

Obaku Denmark
V233LXVNMN
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OPEN H AGA
T U RODZ Ą SI Ę TR E N DY

NOW Y JORK POWOLI ODCHODZI DO L AMUSA. PROJEK TANCI, K TÓRZY DO TE J
PORY BILI SIĘ O MIE JSCE W GRAFIKU, DZISIA J PRZENOSZĄ SIĘ Z PREZENTAC JĄ
SWOJE J KOLEKC JI DO PARYŻA, LONDYNU LUB MEDIOL ANU. I CHOCIAŻ
EUROPE JSKIE STOLICE NADAL MOCNO TRZYMA JĄ SIĘ MODY, TO ROŚNIE IM
POWAŻNA KONKURENC JA. KOPENHAGA W PRZECIĄGU ZALEDWIE KILKU L AT
STAŁA SIĘ MIE JSCEM, GDZIE RODZĄ SIĘ NA JWAŻNIE JSZE TRENDY W MODZIE.
TEKST Malwina Wawrzynek ZDJĘCIA Mat. prasowe
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laczego Kopenhaga? Przyczyn jest wiele, a każda
dokłada od siebie sporą dozę atrakcyjności i co najważniejsze, świeżości, której tak bardzo brakowało
w modzie ostatnich lat. Paryż jest piękny, ale wraz z odejściem od haute couture, mija też jego blichtr i moda na luksus. Teraz liczy się energia, kolor i oczywiście ekologia. To
wszystko można zobaczyć nie tylko w kolekcjach podczas
Copenhagen Fashion Week, ale również na kopenhaskiej
ulicy, która od dawna jest istotnym dopełnieniem dla wybiegowych sylwetek. Kulminacją tych wypadkowych są
targi CIFF, na których prezentowany jest przekrój trendów, które zdominują modę, design i pokrewne dziedziny
w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Czasy, kiedy w tym
rejonie królowała szarość i biel minęły kilka dobrych lat
temu. Teraz Dania, a wraz z nią Szwecja i po części również
Norwegia, są stolicą całej palety barw, które można łączyć
w dowolny sposób, również wbrew wszelkim zasadom
kolorystycznym. Za kolorem idzie wspomniana energia
i świeżość, która bije nie tylko od kolorowych budynków
na ulicy, ale również od influencerek, które swoją pozycję budują przeważnie na własnych kobiecych biznesach.
Skandynawskie ikony mody nie są influencerkami w pejoratywnym znaczeniu tego słowa. To kobiety w różnym,
często już w dojrzałym wieku, które za punkt honoru stawiają sobie przede wszystkim zbudowanie własnej pozycji,
a dopiero potem zabawę w blogowanie na Instagramie. Ich
Instagram jest uzupełnieniem, a nie kluczem do biznesu.
Najlepszym przykładem jest charyzmatyczna Babba Rivera, założycielka agencji kreatywnej, której sukces sprawił,
że Babba znalazła się na liście FORBES 30 UNDER 30, co
jest dużym wyróżnieniem dla każdego, kto działa w biznesie. Kiedy odkryjemy Instagrama Babby, odkryjemy też

szereg innych skandynawskich kobiet, które inspirują na
polu modowym, ale również i zawodowym. To połączenie
sprawia, że kobiety z całej Europy, a czasem i spoza jej granic, tak chętnie kopiują styl ubierania się, ale też styl życia
skandynawskich it girls.
Nie bez powodu o Skandynawii mówi się również,
że jest o krok do przodu przed resztą świata. Tutaj dla
wszystkich oczywiste jest segregowanie śmieci i dbanie o ekologię na swoim własnym podwórku. Nic więc
dziwnego, że Kopenhaga stała się symbolem ekologii
w modzie, a inicjatywy takie jak Copenhagen Fashion
Summit tylko utrwalają mocny grunt pod tą pozycją. Również Copenhagen Fashion Week przyczynia
się do promowania ekologii w modzie. Podczas tegorocznych kolekcji w styczniu został przedstawiony Action
Plan, który przez najbliższe dwa lata ma przyczynić się
do zmniejszenia negatywnego wpływu tego wydarzenia
na środowisko aż o pięćdziesiąt procent. W dobie, kiedy
moda musi drastycznie zmienić swój sposób produkcji
i promocji Kopenhaga rośnie na nowego lidera mody odpowiedzialnej. Do tego sukcesu przyczyniają się również
najpopularniejsze skandynawskie marki, dzięki którym
Kopenhaga zyskała na rozgłosie w social mediach. Nawet jeśli Ganni, marka która szturmuje rynek w imponującym tempie, na swojej stronie wprost deklaruje, że nie
jest marką z sektora mody odpowiedzialnej, to zaraz poniżej deklaruje chęć i plan zmiany na lepsze. A jako gigant
skandynawskiej branży mody, daje przy tym znać innym
mniejszym markom, że to jedyna słuszna droga do lepszej
przyszłości mody i środowiska.
Ganni, a wraz z nim projekty Cecilie Bahnsen,
Munthe, czy Helmstedt, stały się symbolem nowej ery
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KOPENHAGA, TU RODZĄ SIĘ...

skandynawskiej mody. Nie tylko ze względu na chęć poprawy kondycji środowiska, ale przede wszystkim dzięki projektom, które z miejsca pokochały najważniejsze
lokalne influencerki. O fenomenie Ganni można pisać
osobne artykuły. To, co pojawia się w kolekcji tej marki, zaraz znajduje swoje odzwierciedlenie w kolekcjach
Zary, czy innych mniejszych, również lokalnych marek.
Tak właśnie buduje się pozycję trendsettera, który dyktuje to, jak wyglądają europejskie ulice. Ulica to zresztą
kolejny powód, dla którego do Kopenhagi przyjeżdżają
łowcy trendów, projektanci, designerzy i każdy, kto poszukuje świeżej inspiracji. Tutejszy street style daje możliwość zobaczenia nowego podejścia do stylu ubierania

się, do połączeń kolorystycznych i do mody,
która łączy casual ze sporą dozą fantazji.
Zresztą nie tylko moda przykuwa wzrok
turystów i przyjezdnych gości. To również
wspomniana kolorystyka budynków oraz
szereg sklepików, knajp i restauracji wytyczają nowe trendy również w gastronomii
i dekoracji wnętrz. Jeśli uda się przyjechać
do Kopenhagi pod koniec stycznia lub sierpnia, czyli w czasie gdy trwa tutejszy tydzień
mody, z pewnością wystarczą zaledwie trzy
dni, aby powrócić do domu z gotowym przepisem na trendy nadchodzącego sezonu.

Z R E S Z TĄ N I E T Y L KO
M O DA P R Z Y K U WA
W Z RO K T U RY S T ÓW
I P R Z YJ E Z D N YC H
GOŚCI.

TU TEJSZ Y
STR EET STY LE
DA J E M O Ż L I WO Ś Ć
Z O B AC Z E N I A
N OW E G O
PODEJŚCI A
DO STY LU
U B I E R A N I A S I Ę ...
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ZDROWA SKÓRA NIE W YMAGA CUDÓW...

ZDROWA SKÓRA
NIE W YMAGA CUDÓW.

LICZY SIĘ ZA A NGA ŻOWA NIE

ROZMOWA Z BLANCĄ BOŻENĄ SPOŁOWICZ, PREKURSORKĄ SKIN COACHING

STWORZYŁA NOWĄ PROFESJĘ I SPECJALIZACJĘ, KTÓRA PROMUJE HOLISTYCZNE
PODEJŚCIE DO DBANIA O SKÓRĘ. TO NIE TYLKO PIELĘGNACJA, ALE PRZEDE
WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANIE KLIENTA I WDROŻENIE SPERSONALIZOWANEGO
PLANU JEST SEKRETEM DO ZDROWEJ I MŁODO WYGLĄDAJĄCEJ CERY. Z BLANCĄ
BOŻENĄ SPOŁOWICZ SPOTYKAM SIĘ W KRAKOWIE, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ JEJ
GABINET, W KTÓRYM NIE MA MIEJSCA NA CUDA. JEST ZA TO MIEJSCE NA
DŁUGOFALOWĄ WSPÓŁPRACĘ, KTÓRA OWOCUJE WIDOCZNĄ ZMIANĄ NA LEPSZE.
TEKST Malwa Wawrzynek ZDJĘCIA Mat. prasowe

Stworzyłaś całkiem nowy zawód, profesję,
specjalność. Kim jest skin coach?

Skin coach łączy w sobie dwie dziedziny nauki, które przekładam na praktykę w mojej
codziennej pracy. Jestem przede wszystkim
kosmetologiem i zajmuję się pielęgnacją
skóry. Z drugiej strony wiem, że sama pielęgnacja to nie wszystko, ważne jest podejście
holistyczne, które pozwala zmienić nie tylko
rytuał pielęgnacyjny, ale każdy obszar, mający wpływ na kondycję skóry. Tutaj właśnie
wkracza coaching. Chociaż nie przepadam
za tym określeniem, to można powiedzieć,
że coachuję/trenuję moich klientów do dbania o skórę nie tylko od zewnątrz, ale przede
wszystkim od wewnątrz. Tutaj potrzeba długoterminowej pracy i dobrej motywacji do
wprowadzenia zmian.
Jak wygląda przygotowanie do tej
zmiany? Spotykasz się z klientem
jednorazowo i od razu wykładasz kawa
na ławę wszystko, co powinien zmienić,
czy tak jak w przypadku coachingu
biznesowego jest to dłuższy proces?

Zdecydowanie jest to długi proces. Wszystko
zaczyna się od pierwszej wizyty w moim salonie, która opiera się głównie na rozmowie. Zadaję pytania. To one są pierwszym krokiem
do zmiany. Z pozoru mogą wydawać się oczywiste i przewidywalne jednak przymus szczerej odpowiedzi jest pewnego rodzaju rachunkiem sumienia i powoduje, że klient zaczyna
patrzeć na swoją skórę i pielęgnację w zupełnie nowy sposób. Pytam o styl życia, o ilość
codziennego stresu, o ruch, sposób żywienia
oraz rytuał pielęgnacji skóry. Tak szczegółowe pytania powodują refleksje nad tym w jaki

sposób dbamy o skórę na co dzień. Po pierwszym spotkaniu zaczyna się prawdziwa praca.
Znaczna jej część jest po stronie klienta, bo
to on musi ostatecznie wprowadzić zmiany
do swojego codziennego życia. W tym czasie
jesteśmy w stałym kontakcie, jestem wsparciem, ale też motywatorem, który mobilizuje,
aby trzymać się założonego planu. Do śledzenia postępów służą nam karty skin coachingu, w których zapisywane są efekty wspólnej
pracy. Zwykle po trzech miesiącach widać już
pierwsze efekty zdrowienia skóry, wówczas
oceniamy czy założony cel został osiągnięty czy wymaga innego sposobu działania.
Przychodzą do Ciebie osoby z różnymi
problemami skórnymi, niektóre są
mniej inne bardziej wymagające. Czy
wszystkie te problemy wynikają z tych
samych zaniedbań, złych nawyków, czy
nieodpowiednich kosmetyków?

Nie, każdy przypadek jest inny, bo każda skóra to inny świat. Dlatego moja praca nie polega na pomocy doraźnej, tu i teraz, na poleceniu trzech kosmetyków i zostawienia klienta
z informacją, że trzeba się zdrowo odżywiać.
Razem z klientem próbujemy dotrzeć do
przyczyny tego, co się dzieje w jego życiu, co
przekłada się na złą kondycję skóry.
Czy można jednak określić kilka
najważniejszych kroków do tego, aby
nasza skóra wyglądała zdrowo i młodo?
Jest to proste?

Tak, w skrócie piękno i zdrowie skóry sprowadza się do kilku nawyków, których polecam trzymać się konsekwentnie. Z mojego
doświadczenia wynika, że wszystko zaczyna
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się od akceptacji samego siebie i swojego wyglądu oraz
zdrowo-rozsądkowego podejścia do pielęgnacji skóry.
Jeśli każdego ranka będziesz szukać nowej zmarszczki
i skupiać na tym całą energię, gwarantuję, że nic dobrego
z tego nie wyniknie. Więcej korzyści przyniesie ci szczery
uśmiech do swojego odbicia i rozpoczęcie dnia z dobrym
nastawieniem do swojego wyglądu. Drugi równie ważny
aspekt to stres, a właściwie próba jego wyeliminowania
a przynajmniej ograniczania do minimum. To nie jest proste, bo to dziś powszechny problem społeczny. Trzeba jednak uświadomić sobie, że stres ma negatywny wpływ na
Twoją skórę, zdrowie i samopoczucie. W wielu życiowych

okolicznościach naprawdę można wrzucić na luz i po prostu sobie odpuścić. Równie istotne jest poprawne odżywianie się, dlatego na co dzień współpracuję z profesjonalnym
dietetykiem, który wspiera moich klientów. Powiedzenie
„jesteś tym, co jesz” naprawdę nie jest banałem, a raczej
prawdą, którą warto sobie powtarzać każdego dnia. Tutaj
szczególnie trzeba uważać na cukier oraz żywność wysoko przetworzoną, które mogą być przyczyną powstawania
wielu chorób, w tym również chorób skórnych. I dopiero
po tych wszystkich krokach związanych ze stylem życia
dodałabym odpowiednią pielęgnację, przysłowiową wisienkę na torcie — ważną — ale jednak bezcelową, jeśli pominiemy lub zaniedbamy wcześniejsze punkty.
Pielęgnacja jednak zajmuje ważne miejsce
w codziennych rytuałach, szczególnie u kobiet.
Zalewa nas fala coraz to nowszych trendów, które
bardzo często się ze sobą wykluczają. Raz modne
jest olejowanie skóry, innym razem wszyscy
przestrzegają przed nadmiarem olejków. Podobnych
tendencji jest aż zbyt wiele. Jaki jest Twój złoty
środek na skuteczną pielęgnację?

Przede wszystkim minimalizm. Nadmiar kosmetyków
wcale nie jest niczym dobrym dla skóry. Zbyt rozbudowana
pielęgnacja może zachwiać równowagą skóry, osłabić jej
naturalną barierę hydrolipidową, która ma nas chronić
przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych,
a tych w dobie smogu i wzrastających zanieczyszczeń
niestety nie brakuje. To, co nam w zupełności wystarczy to
delikatne oczyszczenie dopasowane do preferencji skóry,
etap nawilżenia oraz ochrona przed promieniowaniem UV
(filtry i antyoksydanty). Dobór substancji aktywnych jak
retinoidy czy kwasy, warto skonsultować z kosmetologiem
i dostosować do naszego typu skóry. Określenie typu
skóry jest pierwszym krokiem do sukcesu i warunkuje
o skuteczności przyszłej pielęgnacji. Jeśli używasz
kosmetyków niedobranych do twojego typu skóry, żadne
trendy kosmetyczne nie pomogą ci w osiągnięciu zdrowego
i młodego wyglądu. Trzy, maksymalnie cztery kosmetyki
na półce w zupełności wystarczą, jeśli tylko odpowiadają
twoim potrzebom skóry.
Z Twojego doświadczenia wynika, że wyższa cena
kosmetyku równa się lepsze, skuteczniejsze działanie?
Czy można też znaleźć naprawdę dobry skład
w kosmetykach ze średniej półki?

Jak najbardziej warto sprawdzać składy wszystkich
kosmetyków. Te, które ja polecam klientom, bywają
nieco droższe, jednak wynika to z jakości poszczególnych składników aktywnych lub patentów, które
przynależą do danej firmy. Zazwyczaj dotyczy to takich związków jak retinoidy, peptydy, wit C… Istnieją jednak ich zamienniki, które stosowane są w tańszych produktach, co nie oznacza, że mają one gorsze
działanie i takie również polecam moim klientkom.
Szukasz też czasem dobrych produktów pielęgnacyjnych
wśród polskich marek, które od kilku sezonów mocno
szturmują rynek?

O tak! Bardzo mocno kibicuje polskim kosmetykom.
Jestem na bieżąco i sprawdzam polskie nowości. Nie
zawsze w pełni zadowala mnie kierunek, w jakim idą
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

polscy producenci, ale widzę, że nasz rodzimy rynek kosmetyczny szybko się uczy
i myślę, że to tylko kwestia czasu, jak będziemy coraz częściej korzystać z naszych dóbr
pielęgnacyjnych. Dużym atutem polskich
kosmetyków jest z pewnością nietestowanie
na zwierzętach, co jest nie tylko nieetyczne,
ale też nie uzasadnione.
Jak skuteczna pielęgnacja i zdrowy tryb
życia ma się do zabiegów medycyny
estetycznej? Czy trzymając się tych
wszystkich kroków, możemy zapomnieć
o tego typu działaniach, które mają
gwarantować wieczną młodość?

Wyeliminowanie stresu, pełnowartościowa
dieta, samoakceptacja, ruch i dobrze dobrana codzienna pielęgnacja to zawsze będzie najlepsza inwestycja w zdrową, świetlistą skórę. Jako kosmetolog uważam też, że
kuracje anti-aging to ważna część profilaktyki przeciwstarzeniowej, ale też bardzo indywidualna rzecz.
Każda z nas chce spowolnić starzenie,
chcemy by nasza skóra była długo młoda i na
szczęście mamy do tego całkiem sporo narzędzi. Osobiście jestem zwolenniczką slow beauty i dbam o skórę systematycznie, unikam
rewolucji i niepotrzebnego drażnienia jej. Nie
przesadzam z ilością kosmetyków, a działania
opóźniające starzenie się skóry rozkładam

PR Z E DE WSZ YST K I M
M I N I M A L I Z M. N A D M I A R
KO S M E T Y KÓW WC A L E N I E J E ST
N IC Z Y M D OB RY M DL A S KÓRY.
na lata. Słucham skóry i robię plan. Owszem,
korzystam z zabiegów medycyny estetycznej, wykonuję mezoterapię dwa razy w roku.
Jednak decyzję o wdrożeniu profilaktycznej
medycyny antystarzeniowej uważam za zasadną po 30 roku życia (oczywiście wszystko
zależy od indywidualnego przypadku, a takie
zawsze należy konsultować z lekarzem medycyny estetycznej).
W swojej książce „Skin Coach. Twoja
droga do pięknej i zdrowej skóry” piszesz
również o polskich super foods. Super
owoce i warzywa, czy inne składniki
od wielu lat traktowane są z wielkim
namaszczeniem. Pojawiają się coraz to
nowsze, nierzadko bardzo egzotyczne
nazwy, które trudno zdobyć w Polsce.
Jakie więc super foods mamy pod ręką,
a często o nich zapominamy?

Jest ich bardzo dużo! Ja jestem wielką fanką
polskiego, lokalnego jedzenia. Jednym z najlepszych super foods są owoce jagodowe, które
mają mnóstwo antyoksydantów i działają silnie przeciwzapalnie. Równie zdrowy jest burak bogaty w kwas foliowy czy marchew, mająca potężne dawki beta-karotenu. Warto też
powrócić do zapomnianych polskich warzyw
jak rzepa obfitująca w mikroelementy oraz do
tych tradycyjnych, czyli najlepszych polskich
kiszonek. W dbaniu o skórę i młody wygląd
ostatecznie najlepiej sprawdzają się proste rozwiązania i tak zwana kuchnia przeciwzapalna.
Trendy są ciekawostką, którą można się inspirować, warto jednak zbudować solidną podstawę w oparciu o sprawdzone i łatwo dostępne
produkty. Skóra będzie ci wdzięczna przede
wszystkim za minimalizm, holistyczne podejście i zaangażowanie, które jest kluczowe w całym procesie dbania o jej kondycję.
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JAK WSZYSCY MAJĄ RACJE

TO NIKT NIE MA RACJI

JAKUB
WEJKSZNER
Jego główną aspiracją w życiu jest

zostanie publikowanym autorem
lub przetłumaczenie sobie, że
społeczeństwo nie było gotowe.
Redaktor prowadzący Anywhere.pl.
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ostmodernizm zwyciężył.
Bezapelacyjnie do samego końca, jak
to kiedyś mówił Boguś Linda i podobnie
jak w jego wersji – naszego końca lub samej idei.
Wynika to z tego, że wiedza jakiegokolwiek rodzaju nie istnieje już w wersji, którą
możemy znać z polskich filmów ubiegłego
wieku, kiedy to coś było dobre, ktoś był bohaterski, a inny po prostu szują jak ten krzyżak
z Krzyżaków. Dziś dzieło Tolkiena określone
zostałoby jako – nieco sztampowe, bo nie pokazuje dwóch stron konfliktu, a przecież taki
Uruk-hai też ma marzenia.
Postmodernizm na celu miał zmącenie
wszelkich twardych i mocnych konstytucji
intelektualnych, takich jak duch, wiara, dobro, miłość, a także jedzenie słodyczy w dużych ilościach jako coś dobrego dla zdrowia.
Okazało się bowiem, że nic nie jest oczywiste,
a nawet takie rzeczy jak nie dawaj fałszywego
świadectwa bliźniemu swemu są dość problematyczne w sytuacji, gdy nasza partnerka
pyta czy podoba nam się jej nowe spodnium.
I ma to swoje dobre strony. Przecież ustalanie odgórne, że coś jest dobre lub złe dopro-

wadziło do takich rzeczy jak uznanie określonych ras za gorsze, kobiet jako maszynki do
gotowania i sprzątania („bo tak było zawsze”)
oraz różnych trudnych sposób uargumentowania dlaczego właściwie powinni być Żydzi.
Z drugiej jednak strony, doprowadziło to
też do szeregu legitymizacji poglądów antyintelektualnych. No bo jak wszystko potencjalnie może być prawdziwie jak się to dobrze argumentuje, to przecież każde zdanie
może być coś warte. I w ten sposób powstali
przeciwnicy nauki, Christian Science polegająca na modleniu się o odejście bakterii,
antyszczepionkowcy, ludzie negujący zmianę
klimatu (vide słynny senator amerykański,
który przyniósł kiedyś śnieżkę, sugerując,
że to przeciw-dowód na globalne ocieplenie), a także wszelkie oszołomy teoriospiskujące, których właściwie nie da się podważyć, bo nawet jeśli twierdzić będziemy, że
jest nieprawdą globalny spisek semicki to po
prostu zostaniemy wpisani w ten spisek jako
jego poplecznicy.
Dróg wyjścia jest wiele. Zdaje się, że najlepszą jest ucieczka w górskie lasy i śpiewanie
ballad o miłości. Chyba, że miłość jest utopijną ideą, która w podobny sposób niszczy społeczeństwo i rolę kobiet w społeczeństwie jako permanentnych matek, a także
tworzy nierealistyczne oczekiwania w stosunku do stosunku. No to chyba, że ta.
ENGLISH

IF EVERYBODY IS RIGHT THEN
NOBODY IS RIGHT

Postmodernism has won.
Without any doubt and till the very end,
like Boguś Linda used to say, and like in his
line – our end or the end of the idea.
This is because knowledge of any kind
no longer exists in the form we know from
Polish films of the previous century, where
something was good, someone was brave,
while another one was a scoundrel, like the
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

one from The Knights of the Teutonic Order.
Today, Tolkien’s work would be described
as a little clichéd because it does not show
two sides of the conflict, and Uruk-hai has
dreams, too.
Postmodernism aimed at shaking all
strong and solid intellectual constitutions, such as spirit, faith, good, love and
eating sweets in large quantities as something healthy. It turned out that nothing is
obvious, and even such things as do not bear
false witness to your neighbour are problematic when our partner asks how we like her
new trouser suit.
It has its good sides, too. After all, the topdown establishment of good and evil has led
to such things as regarding specific races
as inferior, women as cooking and cleaning
machines (‘because it has always been that
way’), and various difficult ways to justify why
it should be Jews.
On the other hand, however, it has also
led to the legitimisation of anti-intellectual
views. If everything can be potentially true
provided that it is well-justified then every
opinion can be worth something. And thus
the opponents of science emerged. Christian
Science praying for the disappearance of bacteria, anti-vaccine groups, people denying
climate change (a certain famous American
senator, who once brought a snowball, suggesting that it is a proof that the global warming does not exist), as well as all lunatics believing in ever-present conspiracies, which
cannot be challenged, because even if we
state that the global Semitic conspiracy does
not exist, we will be regarded as supporters of
the conspiracy.
There are many way outs. It seems that the
best one is escaping to the mountain forests
and singing love ballads. Unless love is a utopian idea, which equally destroys the society,
imposes the role of women in the society as
permanent mothers and creates unrealistic
expectations of the intercourse. Unless that is
how it works.
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edług legendy na jednej z plaż, nazwanej jej
imieniem, kąpała się sama Kleopatra przez 300
dni słonecznych. Zatem Słonce tam jest gwarancją na piękną opaleniznę oraz wypoczynek. Miejscowości
w sezonie tętnią życiem . Do dyspozycji turystów są setki
barów, pubów oraz dyskotek. Turcja to nie tylko piękne plaże i pełne atrakcji kurorty. Turcja to także antyczne ruiny,
jedyne w swoim rodzaju miasta oraz cuda natury. Turcję po
prostu trzeba zobaczyć!

ANTALYA

Do kierunków wakacyjnych na następny sezon z naszego
lotniska dołącza Antalya. To tutaj będą przylatywać turyści
z naszego lotniska na wakcje w słonecznej Turcji. Jest to miasto, którego trudno nie polubić. Zachwycali się nim autorzy
antyczni, nowożytni podróżnicy zwiedzający Imperium
Osmańskie, w superlatywach wyrażał się o nim także sam
Ojciec Turków czyli pierwszy prezydent Republiki Tureckiej,
Mustafa Kemal Atatürk. Z jednej strony jest to obecnie licząca
sobie przeszło milion mieszkańców metropolia, a z drugiej coraz popularniejszy kurort turystyczny, z pięknymi plażami
i luksusowymi hotelami. Czym dla Was będzie Antalya?
Z pewnością warto ją odwiedzić i samemu się przekonać,
czy faktycznie jest "najpiękniejszym miejscem na ziemi". Co
więcej, w samym sercu miasta skrywa się urokliwa zabytkowa dzielnica, w której znajdują się między innymi znany
z licznych turystycznych folderów pochodzący z XIII wieku

Żłobiony Minaret (Yivli Minare), ciekawy, bo zbudowany
prawdopodobnie z pozostałości antycznych świątyń biały meczet Ulu Camii, czy dawny Dom derwiszy. Na uwagę zasługują
niewątpliwie pięknie odrestaurowane domy osmańskie i ładny port oraz znajdująca się tuż nad morzem wspaniała budowla – pochodząca z II w. wieża Hidirlik Kulesi (pierwotnie była
najprawdopodobniej latarnią morską), czy pozostałości starej,
pochodzącej z V w. bazyliki, która później zamieniona została
na meczet – Kesik Minare (Ucięty Meczet). Koniecznie trzeba
też zobaczyć Bramę Hadriana, która postawiona została jako
łuk triumfalny za czasów tego właśnie cesarza rzymskiego.
Natomiast kolekcje zgromadzone w Muzeum Archeologicznym należą do najciekawszych w całej Turcji.

ALANYA

To do Alanyi przybywa co roku najwięcej turystów z Polski
a wszystko za sprawą jej bogatej infrastruktury turystycznej: licznym hotelom, restauracjom oraz miejscom rozrywki.
Oczywiście to nie wszystko, co oferuje nam miasto. Warto
jest się tutaj zatrzymać chociażby po to by zobaczyć górującą
nad miastem twierdzę i ciekawe jaskinie (Jaskinia Kapiącego
Kamienia przy plaży Kleopatry, Jaskinie Piratów, Kochanków
oraz Fosforyzująca, które ulokowane są po obu stronach cypla
– można do nich dotrzeć jedynie od strony morza, korzystając
z zorganizowanej wycieczki lokalnej lub wynajętej łodzi). Na
uwagę zasługuje również kilka ciekawych meczetów i jedyny
tego typu zabytek całej Turcji – seldżucka stocznia.

Side to małe, ale bardzo stare miasteczko, znane przede wszystkim z pozostałości starego miasta (grecko-rzymskiego) znajdującego się na malowniczym
półwyspie. W Side zobaczyć można
jeden z niewielu wolno stojących
teatrów, który pochodzi z II wieku
p.n.e. Spacerując wśród ruin podziwiać
można pozostałości po zabudowaniach
agory, w której centrum znajdowała się
okrągła świątynia poświęcona bogini
fortuny i przypadku Tyche. Niemal przy
samym morzu znajdowała się jeszcze
jedna, mniejsza niż opisana wcześniej
agora, gdzie znajdowała się biblioteka.
Cały plac otoczony był bogatą, jońską
kolumnadą. Na krańcu półwyspu, nad
samym morzem zlokalizowany jest
jeden z najważniejszych zabytków Side
- Świątynia Apolla wybudowana w II
w n.e. , a obok niej mniejsza Świątynia
Artemidy, po której pozostały już jedynie fundamenty, nieco dalej pozostałości
wielkich łaźni rzymskich oraz ruiny
nimfeum, które ozdobione było marmurem, posągami i reliefami. We wschodniej części miasta zobaczyć można
pozostałości bazyliki powstałej w V w.
n.e. Była ona katedrą dla mieszkającego w Side biskupa. Oprócz zabudowań
zobaczyć można w mieście pozostałości muru obronnego a także bram,
przez które wchodziło się do niego oraz
główne arterie miejskie, główna to ulica
kolumnowa. To niewątpliwie uczta dla
miłośników antycznej historii!
Turcja to również raj dla miłośników zakupów. Tureckie bazary kuszą
niezliczona ilością różnych produktów.
Sam proces kupowania jest taki sam jak
w innych krajach arabskich – należy się
targować. Nie można pojechać do Turcji
i nie odwiedzić przynajmniej jednego
tradycyjnego bazaru. Najsłynniejszy
w całym kraju to Kryty Bazar w Stambule. Nawet jeśli ktoś nie chce tam robić
zakupów, to warto się wybrać w to
miejsce. Istna plątanina uliczek wypełnionych dziesiątkami tysięcy towarów,
powystawianych i poustawianych tak,
by jak najbardziej rzucały się w oczy
i przyciągały wzrok potencjalnych
nabywców powoduje, że to prawdziwe
"miasto w mieście". Oczywiście w każdym turystycznym miejscy znajdziemy
w Turcji bazary na których zaopatrzymy się w pamiątki oraz ichnie produkty.
Koniecznie znajdźcie trochę czasu,
by po „architektoniczno-historyczno-zakupowych” wrażeniach poznać również nieco inną stronę Turcji – przy-

rodniczą. Do największych atrakcji tego
typu należy niewątpliwie Wodospad
Kursunlu – utworzony (podobnie jak
innym wodospad- Yukari Duden Selalesi- Górny Wodospad Duden, najwyższy wodospad w regionie) przez rzekę
Duden Cay. Ten cud przyrody znajduje
się jakieś 13 km na północny wschód
od Antalyi na terenie parku narodowego. Woda dwoma stopniami spływa po
skałach, które pokryte są dziką roślinnością, po drodze rozdzielając się na
kilkanaście strumieni. Jest to naprawdę
piękny widok, doskonały do uwiecznienia na zdjęciach. Warto jednak wiedzieć,
że miejsce to jest dość tłoczne – przyjeżdżają tu liczni turyści ale też miejscowi
chcący uciec przed letnim upałem. Jeśli
zdecydowaliście się wybrać na wyspę
Kekova, to koniecznie zwróćcie uwagę
na leżącą naprzeciwko niej, niewielką
wysepka Simena (zwana również Kolekoy lub „Zamkowa Wieś”, która przed
tragicznym w skutkach trzęsieniem
ziemi, wyspa prawdopodobnie połączona była z Kekova). Zbliżając się statkiem
w kierunku wyspy widać górujący nad
nią bizantyjski zamek wybudowany
w średniowieczu, który miał chronić jej
mieszkańców przed często zjawiającymi się tutaj piratami.
Wyloty z Itaka, TUI, Rainbow Tours
oraz Coral Travel od 10/06/2020.

IN ENGLISH

TURKEY
The legend goes that on one of the
beaches, named after her, Cleopatra
herself would bathe for 300 sunny days.
The Turkish sun guarantees fabulous
suntan and relaxation. In high season,
Turkish towns are teeming with life,
with hundreds of bars, pubs and night
clubs. Still, Turkey is not only about
beautiful beaches and resorts full of
tourist attractions. The country also
boasts ancient ruins, one-of-a-kind
cities and natural wonders. Turkey is
a must!

ANTALYA

Antalya is another new holiday destination available for travellers flying from
Gdańsk Airport in the summer season.
You can’t help but love this city. It was
praised by ancient writers, contemporary travellers visiting the Ottoman Empire, as well as the Father of the Turks
himself, namely the first president of
the Republic of Turkey, Mustafa Kemal
Atatürk. On one hand, it is a metropolis
with a population of about a million
inhabitants, while on the other hand,
it is a more and more popular tourist
destination boasting beautiful beaches
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and luxurious hotels. What will Antalya
be to you? Visit it and see for yourself if it
is really ‘the most beautiful place in the
world.’ What is more, in the heart of the
city, there is a charming, historic district
boasting the Yivli Minare Mosque,
dating back to the 13th century, known
from numerous tourist brochures,
white mosque Ulu Camii, an interesting
edifice said to have been built from the
remains of ancient temples, and a former Dervish house. Other highlights
include beautifully restored Ottoman
houses, a fine harbour, Hıdırlık Tower –
a magnificent edifice located by the sea,
dating back to the 2nd century (which
was originally used as a lighthouse) –
and the remains of an old Roman temple
from the 5th century, which was later
converted into a mosque – Kesik Minare
(Broken Minaret Mosque). Another landmark which is a must is Hadrian's Gate,
a triumphal arch erected at the times
of that Roman emperor. The Archaeological Museum boasts one of the most
impressive collections in Turkey.

ALANYA

S AVO IR-V I V RE . . .
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Its developed tourist infrastructure,
including multiple hotels, restaurants
and entertainment centres, makes it the
most popular destination among Polish

tourists. Of course, the city has much
more in store. Its famous landmarks
include a fortress overlooking the city
and marvellous caves (the Damlataş
Cave near Cleopatra’s beach, the Caves
of Pirates and Lovers, as well as the
Phosphorescent Cave located on both
sides of the spit, accessible only from the
sea. To get there, you may go on a local,
organised tour or rent a boat. The city
also boasts several interesting mosques
and the Alanya Shipyard, a unique historical building.

SIDE

Side is a very old, small town renowned
for the remains of its old town (Greek
and Roman) located on the picturesque
peninsula. One of its highlights is
a freestanding theatre dating back to
the 2nd century B.C. Walking among
the ruins, you can admire the remains
of an agora, which boasted a round
temple dedicated to the goddess of
fortune and prosperity. By the sea, there
was one more, smaller agora, where
a library was located. The square was
surrounded by the lavish Ionian colonnade. At the end of the peninsula, by the
sea, there is one of the most important
historical buildings in Side – the Temple of Apollo, erected in the 2nd century

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

A.D. and a smaller one, the Temple
of Artemis, or rather its remaining
foundations, as well as the remains
of large Roman baths and the ruins
of nymphaeum, which was adorned
with marble, sculptures and reliefs. In
the eastern part of the city, there are
the remains of a church put up in the
5th century A.D. It was a cathedral of
a bishop residing in Side. Apart from
the buildings, the city also boasts the
remains of the defence wall, gates leading to the city centre and arterial roads,
the main one being a column road. It is
a perfect spot for ancient history buffs.
Turkey is also a paradise for shopping lovers. At Turkish markets, you
will find a variety of products. Shopping rules are similar to those in other
Arab countries – you have to haggle.
When in Turkey, you must visit at least
one traditional market. The most popular is the Grand Bazaar in Istanbul. It
is absolutely a must even if you do not
want to buy anything. A maze of paths
filled with dozen thousands of products arranged in such a way to attract
the attention of potential buyers makes
it a real ‘city within a city’. Of course,
there are markets where you can buy
souvenirs and regional products in all
tourist spots in Turkey.
After exploring architecture, history
and shopping in Turkey, try and find
some time to get to know a different side
of Turkey – its nature. Here, the highlights include the Kursunlu Waterfall
formed (like another waterfall Yukari
Duden Selalesi – the Upper Duden Waterfall, the largest waterfall in the region)
by the River Duden Cay. This natural
wonder is located about 13 kilometres
north-west of Antalya in a national park.
The water falls down the rocks covered
with wild vegetation, dividing into several streams. It is a truly beautiful sight,
perfect to be captured in pictures. But
remember the place is quite crowded –
there are plenty of tourists and locals
who want to avoid the summer heat.
If you opted for Kekova Island, do not
miss out a small island located opposite,
namely Simena Island (also known as
Kolekoy Island or ‘the Castle Village’,
which was probably connected to Kekova Island before a tragic earthquake).
Approaching the island by boat, you will
see a Medieval Bizantine castle, which
was supposed to protect its inhabitants
from pirates raiding the lands.
Flights with Itaka, TUI, Rainbow Tours
and Coral Travel start from 10 June 2020.

słuchaj głośno muzyki. Jeśli pod Twoją
opieką są dzieci - pilnuj ich! Pokład to
nie plac zabaw, a krzyczące dzieci mogą
niektórym przeszkadzać.
IN ENGLISH

SAVOIR VIVRE ON A PLANE, OR
COMMANDMENTS OF A GOOD
PASSENGER

SAVOI R -V I V R E W SA MOLOC I E ,

CZ Y LI PR Z Y K A ZA N I A
DOBR EGO PASA ŻER A
tekst PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW

W

raz z taniejącymi usługami
linii lotniczych coraz więcej
ludzi zaczęło latać samolotami. Niestety wzrost popularności tego
środka transportu niejednokrotnie nie
idzie w parze z odpowiednim zachowaniem jego pasażerów. Warto zapoznać
się z podstawowymi zasadami etykiety
podczas lotu.
1. Podczas lotu należy bezwzględnie wykonywać polecenia personelu
pokładowego.
2. Nie należy traktować personelu jak
opłaconą służbę.
3. Nie uprzykrzaj podróży innym pasażerom – nie zagaduj nikogo na siłę.
4. Zanim rozłożysz swoje siedzenie,
zapytaj pasażera za sobą.
5. Nie zaglądaj nikomu do laptopa,
nawet gdyby jego właściciel oglądał
świetny film.
6. Nie wdawaj się w rozmowy
w przejściu między fotelami.
7. Staraj się trzymać rzeczy w swojej
przestrzeni pokładowej – nie zarzucaj
nimi pasażera siedzącego obok.
8. Uważaj z alkoholem podczas lotu.

zdjęcia PIX ABAY.COM

Możesz mieć nie tylko problemy fizjologiczne, ale także uprzykrzać podróż
innym podróżnym. Zapach rozkładającego się alkoholu dla nikogo nie jest
przyjemny.
9. Jeśli oglądasz film lub słuchasz
muzyki z laptopa, używaj słuchawek.
10. Nie spędzaj za dużo czasu w toalecie bez potrzeby i dbaj o czystość w tym
miejscu.
11. Nie klaszcz podczas lądowania – to
nie jest manewr kaskaderski, ale rutynowa czynność podczas każdego lotu.
12. Nie wnoś na pokład własnych
napojów alkoholowych.
13. Jeśli chcesz przewinąć dziecko,
wyjdź do toalety.
14. Prośba o wyłączenie telefonu jest
podyktowana względami bezpieczeństwa, a nie chęcią dokuczenia właśnie
Tobie. Staraj się więc nie reagować
agresją i wyłączać telefon zgodnie
z zasadą, że można z niego korzystać,
dopóki otwarte są drzwi samolotu.
15. Staraj się zachowywać spokojnie
na pokładzie - nie krzycz, nie przeklinaj, nie śmiej się na cały głos, nie

Nowadays, with flight tickets getting
cheaper, more and more people travel by
plane. Unfortunately, the growing popularity of this means of transport does
not often go hand in hand with proper
behaviour of passengers. Have a look at
our list of basic rules of airplane etiquette.
1. Always follow the orders of the
cabin crew.
2. Do not treat the crew as your paid
service.
3. Do not disturb other passengers – do
not expect them to chit-chat with you the
whole way.
4. Before you put your seat back, ask
the passenger behind you if they do
not mind.
5. Do not look at someone’s laptop even
if its owner is watching a great film.
6. Do not engage in conversations in the
passageway.
7. Try to keep your belongings in your
space – do not bother your neighbours
with them.
8. Be careful while drinking alcohol
during the flight. You can not only feel
sick but also bother other passengers. The
smell of digested alcohol is not pleasant.
9. Use headphones while watching
a film or listening to music on your laptop.
10. Do not spend too much time in the
toilet without a reason and try and keep
this place clean.
11. Do not applaud after landing – it is
not a stunt but a routine activity performed during every flight.
12. Do not bring any alcoholic drinks
on board.
13. If you need to change your baby’s
diaper, do it in the toilet.
14. The request for switching off your
phone is due to safety reasons. It is not
aimed against you. Do not get aggressive
and switch off your phone according to
the rule that you can use it as long as the
airplane door is open.
15. Try to keep calm on board – do
not shout, swear, laugh out loud, listen
to loud music. If you are travelling with
children, watch them. The plane is not
a playground, and screaming children
can disturb other passengers.
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K E BA B , MO C NA K AWA I S Ł ODK A C H A ŁWA

CZ Y LI KUCH N I A
TU R ECK A
tekst PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW
zdjęcia PIX ABAY.COM

je z warzywami w postaci szaszłyków.
Faktem jest, że najbardziej znana odmiana kebabu – obracanego na pionowym
grillu: Donera, powstała w tureckiej
Bursie w drugiej połowie XIX wieku. –
Chociaż zazwyczaj słowo kebab w Polsce
kojarzymy z mięsnym przysmakiem
podawanym w bułce, w Turcji określenie
to odnosi się do wszelkiego rodzaju grillowanego mięsa podawanego na talerzu
z rozmaitymi dodatkami.

NAJSŁODSZA KUCHNIA
ŚWIATA?

tekst PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW

zdjęcia PIX ABAY.COM

Słodycze i desery to oddzielny rozdział
kuchni tureckiej. Wypieki i wyroby
cukiernicze przyrządzane na Bliskim
Wschodzie są niewiarygodnie słodkie
a za sprawą dodawanego do nich miodu
i karmelu dosłownie rozpływają się
w ustach. Turcy są świetnymi cukiernikami a przygotowywane przez nich desery to prawdziwa uczta dla podniebienia.

CHAŁWA SEZAMOWA

Najpopularniejszym tureckim smakołykiem jest oczywiście chałwa sezamowa znana na całych Bałkanach oraz
w zachodniej Azji. W krajach europejskich dostępna na sklepowych półkach
zazwyczaj w kilku smakach z różnymi
dodatkami. W Turcji najlepszą chałwę kupimy na wagę, a ich miłośnikom
szczególnie do gustu powinna przypaść
ta o smaku pistacjowym lub z orzechami
czy bakaliami. Ciekawą i dosyć nietypową odmianą chałwy jest pismaniye deli-

K

uchnia turecka charakteryzuje
się zastosowaniem różnorodnych
przypraw oraz powracaniem do
tradycji. Kuchnia, która swoje podstawy
zawdzięcza wyjątkowo silnym wpływom
kuchni Imperium osmańskiego, z różnych
jego rejonów. Bogactwo aromatów i składników jest ogromne i każdy jest w stanie
znaleźć w tej kuchni coś dla siebie. Najlepiej w tym celu udać się na lokalny bazar
lub do knajpy serwującej lokalne potrawy. Warto udać się także do mniejszych
wiosek i miasteczek, w których poznamy
prawdziwą turecką gościnność.

KUCHNIA TURECKA
- SMAKI TURCJI

Turcja to państwo na pograniczu dwóch
kontynentów, pomost pomiędzy wschodem a zachodem. Podobnie jak byłe
Osmańskie Imperium łączy dwa światy,

turecka kuchnia łączy smaki. Kuchnia
osmańska, której kolebką była kuchnia
Pałacu Topkapi - siedziby sułtanów
osmańskich, w której pracowali najlepsi
mistrzowie sztuki kulinarnej, dała
początek wielu ze współczesnych dań
tureckich.

KUCHNIA TURECKA
- PO PIERWSZE: KEBAB

Legenda głosi, że kebab wynaleźli perscy
żołnierze, piekąc nad ogniem nadziane
na miecze mięso. Jego odmian i rodzajów
jest mnóstwo. Jest to danie, które można
spotkać zarówno w ulicznych barach,
ale także w eleganckich restauracjach.
Oczywiście bazą potrawy jest jagnięcina
lub baranina pieczona tradycyjnie na
pionowym ruszcie – döner kebab lub na
zwykłym poziomym. Mięso często też
nadziewa się na patyczki, opieka i serwu-

katny i puszysty smakołyk, wyglądający
jak kłębuszki waty cukrowej, z dodatkiem
ekstraktu waniliowego, wytwarzany
z cukru i mąki pszennej.
Ponadto tak jak przystało na kuchnię
z wpływami bałkańskimi i arabskimi pełno tutaj orzechowych dodatków
i bakalii oraz miodu i słodkich syropów,
które dodaje się do ciast i ciasteczek.
Przykładem jest słodka i kleista baklava.
Przygotowywany jest na bazie ciasta
podobnego do francuskiego jednak jest to
najczęściej turecka yufka lub pochodzące
z Grecji ciasto filo. Cieniutkie ciasto przekładane jest warstwami miodu z drobno
zmielonymi pistacjami, migdałami lub
orzechami z wierzchu polane słodkim
syropem albo lukrem. Innym przysmakiem obficie nasączonym słodkim syropem jest tulumba. Ponadto kandyzuje
się w nim owoce np. małe jabłuszka oraz
figi. Znane są także kolorowe pudrowe
galaretki rachatłukum, których pełno
jest na tureckich straganach. Amatorzy
smaków orientalnych słodyczy koniecznie powinni spróbować lokum. Lokum
to kolorowe łakocie o różnych kształtach,
przypominające galaretkę. Zrobione są ze
skrobi ziemniaczanej i cukru zazwyczaj
z dodatkami orzechów, owoców, wiórków
kokosowych, rodzynków lub daktyli.

KUCHNIA TURECKA
- DOSKONAŁA DLA
WEGETARIAN

Wieprzowina, pokarmowe tabu muzułmanów, pod żadnym pozorem nie może
wejść w skład tureckiej diety. Korzystne
warunki klimatyczne i ukształtowanie
terenu a także dostęp do trzech mórz
sprawiły, że Turcja obfituje w najróżniejsze warzywa i rośliny strączkowe.
Bogactwo warzyw tureckiej ziemi przekłada się na dania, w których warzywa są
głównym komponentem.
Hitem tutejszych specjałów jest kabaczek i bakłażan. Liczba dań, w których

stanowią podstawowy składnik jest
niewiarygodna. Znaną i pyszną potrawą
z bakłażanów jest imam bayildi. Składa
się ona ze smażonych bakłażanów nadziewanych czosnkiem, cebulą i pomidorami opcjonalnie z dodatkiem baraniny.
Całość zalewana jest zimnym jogurtem.

KUCHNIA TURECKA DANIA Z RYB

Wysoko cenione w kuchni tureckiej są
dania rybne. Jeśli już mamy ochotę na
makrelę, turbota czy tuńczyka powinniśmy wiedzieć, że najlepiej smakują na
wybrzeżu, a do wyboru mamy aż trzy:
Śródziemne, Egejskie czy Morza Czarnego. W Turcji podobnie jak w wielu innych
krajach występuje regionalizm. Każdy
region, prowincja czy miasto charakteryzują się innym sposobem przygotowania
i podania tradycyjnych potraw. Głównie
różnica ta polega na stosowanych przyprawach i dodatkach. Np. im bliżej granicy z Syrią tym potrawy są ostrzejsze.
Mieszkańcy stolicy oraz Stambułu raczej
unikają pikantnych przypraw.
W Turcji da się przez to z łatwością
przeżyć bez mięsa i można przy tym
świetnie się najeść co czyni turecką
kuchnię przyjazną dla wegetarian. Co
więcej, w kuchni tureckiej wcale nie
dominują potrawy z mięsa.
Wbrew tej złożoności i licznych mieszających się ze sobą kuchniach, dania
tureckie nie są bardzo skomplikowane.
Bazują raczej na prostych połączeniach
smaków i składnikach dobrej jakości.
IN ENGLISH

KEBAB, STRONG COFFEE AND
SWEET HALVAH – SPECIALITIES OF
TURKISH CUISINE
Turkish cuisine is characterised by
a variety of spices and traditional dishes.
It draws upon the strong influence of the
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Greek filo. The thinnish dough is layered
with honey with ground pistachio nuts,
almonds or nuts on top, and glazed with
sweet syrup or icing. Another delicacy
soaked with sweet syrup is tulumba. It
also contains candied fruit, e.g. small
apples and figs. Other popular sweets
include colourful, powder jellies known
as Turkish delight, which you can find at
Turkish stalls. If you have a sweet tooth,
try lokum. These are jelly-like colourful
delicacies in a variety of shapes, made
from potato starch and sugar, usually
with nuts, fruit, desiccated coconut,
raisins or dates.

OSLO G A RDE RMOE N
S TAVA NG E R

DU BLIN

LI V E RP OOL

OSLO TORP

KOPE N H AG A

LON DY N
S TA NS TE D

SZC ZECIN
WA R S Z AWA
KR A KÓW

TURKISH CUISINE –
A PERFECT CHOICE FOR
VEGETARIANS

Ottoman Empire cuisine from various
regions. Thanks to the richness of its aromas and ingredients, everyone will find
something to their liking there. To taste
Turkish dishes, visit local markets or restaurants. In small villages and towns, you
will enjoy real Turkish hospitality.

TURKISH CUISINE – THE
TASTES OF TURKEY

Turkey is located on the border of two
continents and it is a bridge between the
East and the West. Just like the former
Ottoman Empire combined two worlds,
Turkish cuisine combines multiple
flavours. The Ottoman cuisine, which
originated from the Topkapı Palace – the
seat of Ottoman sultans, boasting the
prominent masters of culinary art – gave
rise to several contemporary Turkish
dishes.

TURKISH CUISINE –
NUMBER ONE: KEBAB

As the legend goes, the kebab was
invented by Persian soldiers, who were
roasting meat stuck on their swords
over a fire. There are many types and
varieties of the dish. You may find it at
both food stalls and elegant restaurants.
The basic ingredient is lamb or mutton
roasted traditionally on a vertical grill –
döner kebab – or an ordinary, horizontal
one. The meat is often stuck on sticks,
roasted and served with vegetables as
shish kebab. The most popular kind
of kebab – roasted on a vertical döner
grill – has its origins in Turkish Bursa in

the second half of the 19th century. And
even though in Poland, the word ‘kebab’
is associated with a meat dish served in
a bread roll, in Turkey, the term refers
to all kinds of grilled meat served on
a plate with a variety of side dishes.

THE SWEETEST CUISINE IN
THE WORLD?

Sweets and desserts are a separate
chapter of Turkish cuisine. Baked goods
and pastry prepared in the Near East are
incredibly sweet with honey and caramel
literally melting in your mouth. Turks are
brilliant pastry cooks and their desserts
are a scrumptious feast.

SESAME HALVAH

The most popular Turkish delicacy is sesame halvah known across the Balkans
and in western Asia. In European countries, it is available in shops in several flavours with various extras. In Turkey, the
best halvah is sold by weight, and the best
flavours include pistachio, nuts and dried
fruit, and nut. An interesting and quite
unusual variety of halvah is pismaniye –
a mild and fluffy delicacy, which look like
wisps of candyfloss with a vanilla extract
made from sugar and white flour.
Drawing upon the Balcan and Arab
influences, the cuisine uses ingredients
such as dried fruit and nuts, as well
as honey and sweet syrups, which are
added to cakes and biscuits. A perfect
example is sweet and sticky baklava.
The dish is based on French-like dough,
but most often, it is Turkish yufka or

Pork, tabu food of Muslims, is banned
in the Turkish diet. Owing to favourable
climate and landscape, as well as the
access to three seas, plenty of various vegetables and legumes are grown in Turkey.
The richness of the land is reflected in
the cuisine, as vegetables are the main
ingredient of all dishes.
A marrow and an eggplant are a hit.
They are one of the basic ingredients in
plenty of dishes. A popular delicious dish
made from eggplants is imam bayildi.
It contains fried eggplants stuffed with
garlic, onion and tomatoes, optionally
with mutton. The dish is served with cold
yoghurt.

TURKISH CUISINE – FISH
DISHES

Fish dishes are also highly popular in
Turkish cuisine. If you want to have
mackerel, turbot or tuna, remember you
will find the best fish in the seaside, and
there are three to choose from: the Mediterranean, the Aegean, and the Black Sea.
In Turkey, like in many other countries,
local culture is very important. Every
region, province or city prepare and serve
traditional dishes in a different way.
They mostly differ in terms of spices and
extras. The closer to the Syrian border,
the spicier the dishes are. The inhabitants
of the capital and Istanbul rather avoid
hot spices.
In Turkey, it is easy to be on a meatfree diet and eat your fill, which makes
Turkish cuisine vegetarian-friendly.
What is more, meat dishes do not prevail.
Despite the complexity and numerous
cuisines blending in one, Turkish dishes
are not very complicated. They are mostly
based on simple combinations of flavour
and high-quality ingredients.
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Please visit our website www.airpor t.com.pl

LOTNISKO

INTERNET
www.airport.com.pl mamy czat online /
We have an online chat!
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.instagram.com/szczecinairport/
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/
ADRES ADDRESS
Port Lotniczy Szczecin Goleniów
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl
PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT
Tel.: +48 91 481 7400
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
Czat online! / online chat!
CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻ Y
TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert turystycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05 / Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857
ZAGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service
Tel.: +48 481 75 03

AIRPORT

TA XI
Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690
DOJA ZD SAMOCHODEM BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6
i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road
MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PKS SZCZECIN
Rezerwacja i informacja pod nr tel.:
+48 515 665 900 /codziennie w godz.07:0023:00/ everyday from 07:00-11:00 pm
www.pks.szczecin.pl
e-mail: berlin@pks.szczecin.pl
BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure
from the Airport to Szczecin 15 minutes
after landing. Bus tickets available from
driver before departure. Ticket price to/
from Szczecin – 25 PLN.

KOSZALIN / KOŁOBRZEG
AIR-TRANSFER.PL
Rezerwacja biletów telefonicznie
pod numerami / Tickets can be booked
by Telephone:
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod
biura LOT al. Wyzwolenia 17 / Minibuses
from Szczecin depart from LOT office at
al. Wyzwolenia 17.

SZCZECIN
INTERGLOBUS TOUR
Rezerwacja biletów telefonicznie pod
numerami: / Tickets can be booked
by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards
Szczecin and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY
CAR PARK GREEN

Bilety do nabycia u kierowcy oraz rezerwując pod numerem telefonu:
504 188 737 / You can buy a ticket from
a bus driver or book it at: 504 188 737

PARKING / DOBOW Y
CAR PARK RED

CENNIK CAR PARK FEES / LONG -STAY

CENNIK CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY UP TO 1 HR

5 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

8 PLN

DO 3 GODZIN UP TO 3 HR

9 PLN

DO 4 GODZIN UP TO 4 HR

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

UP TO 1 HR

9 PLN

DO GODZINY

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

11 PLN

10 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

3 PLN

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

77 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING
DAY

40 PLN
/ DAY

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

15 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 MINUT
NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH MACHINE
YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.
PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15
MINUT NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH
MACHINE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

Zbliż telefon i odczytaj film

