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Dzwonili do mnie,

żebym
cię zabił
WSZĘDZIE MÓWI SIĘ O NADCHODZĄCEJ PREMIERZE KSIĄŻKI „IDIOTKA WRACA”, ALE TAK
NAPRAWDĘ BĘDZIE TO JEJ DRUGIE WYDANIE.

W zasadzie tak. „Idiotkę” napisałam
w 2000 roku – to już piętnaście lat temu.
„Idiotka wraca” powstała też kawałek czasu temu. Obie książki były wydane przez
Świat Książki. Jak przyszłam pierwszy
raz do wydawnictwa z tytułem „Idiotka.
Miłość w Nowym Jorku” to opiekunka
autorów powiedziała mi, że to jest bardzo
negatywny tytuł. Powiedziałam, że skoro
„Idiota” Dostojewskiego się przebił, to
„Idiotka” Bakuły też się przebije. Wszyscy
znajomi patrzyli wtedy na tę książkę
i czytali z okładki: „Hanna Bakuła, idiotka”. Ja mówiłam, że po pierwsze prawda,
a po drugie to dobry tytuł, bo nikt na
świecie nie napisał książki ze słowem
„idiotka” w tytule. Jestem pierwsza. Musi
być do pary do Dostojewskiego. Ten
tytuł jest bardzo dobry, bo wtedy każdy
dziennikarz może mnie zapytać o to,
ile jest w głównej bohaterce mnie, a ja
mogę odpowiedzieć, że sto procent. Jest
to zatem książka o mnie, jako najpierw
bardzo młodej, dwudziestoparoletniej
osobie, jadącej do Nowego Jorku. Spotyka
mnie tam wielka miłość do pewnego karateki i radzę sobie bardzo fajnie, bo nie
przychodzi mi do głowy, żebym mogła
sobie nie poradzić.

TO DOBRE PODEJŚCIE.
Nie zostawiam sobie takich furtek, że coś
mogłoby mi się nie udać. Ludzie bardzo
często biorą się za rzeczy, które mogą nie
wyjść, a ja nie, bo szkoda mi czasu. Nie
wywalam głową ścian, chociaż jestem ba-

ranem. Nie walczę. Siedzę jak żaba, mam
naszykowany język, jak leci komar to
zjadam. Nie ganiam, nie jestem polująca,
jestem za to obserwująca. Mam wszystko
przemyślane, bo życie jest tylko jedno
i szkoda mi swojego na eksperymenty.

SKĄD WIĘC TO NOWE WYDANIE KSIĄŻKI
„IDIOTKA WRACA”?
To nie jest takie samo wydanie, jak
poprzednie. Jest zilustrowane, ma
inną okładkę. Inaczej się to czytało
10 lat temu. Świat Książki się rozpadł
i nie mógł wypuścić drugiego wydania. Skończyły się im potem prawa do
tej książki, więc wydałam ją w moim
ulubionym wydawnictwie, którym jest
Burda, która wydała wszystkie moje
książki. Zrobiłam to, bo stwierdziłam, że
to jest książka, która strasznie bawi nawet przy powtórnej lekturze. Nie mówiąc
już o tym, że wszyscy bohaterowie są
narysowani.

TO CHYBA NIEZWYKLE WAŻNE, JEŚLI AUTOR
ILUSTRUJE SWOJE KSIĄŻKI?
Ilustruję wszystkie swoje książki. W poprzednim wydaniu powieści „Idiotka
wraca” akurat nie było rysunków.
Czasami myślę, że szkoda, że w ogóle
wydali tę książkę, bo zrobili bardzo
słabą okładkę, jakąś tekturową, bez
uzgodnienia ze mną. Wszystko było
bardzo oszczędnościowe.

KIEDY KREUJE PANI POSTAĆ W KSIĄŻCE, TO
MUSI JĄ SOBIE PANI WYOBRAZIĆ RYSUNKIEM?
Jestem malarką i portrecistką. Bardzo
lubię malować i rysować z natury. Je-
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POD KONIEC ROZMOWY POWIEDZIAŁA,
ŻE WIE, JAK ZROBIĆ W KONIA
DOWOLNEGO FACETA. GDYBY TO
POWIEDZIAŁA NA POCZĄTKU TO BYŁBYM
UWAŻNIEJSZY. HANNA BAKUŁA.
JAKUB MILSZEWSKI
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stem do tego przyzwyczajona. Obserwuję ludzi, mam doskonałą pamięć.
Mam więc taki worek jak święty Mikołaj,
wrzucam tam ludzi, którzy mnie interesują. Jeśli potem potrzebuję bohatera do
książki, to wyciągam kogoś z tego worka,
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Jestem malarką
i portrecistką.
Bardzo lubię
malować
i rysować z natury.
Jestem do tego
przyzwyczajona.
Obserwuję ludzi,
mam doskonałą
pamięć. Mam
więc taki worek
jak święty Mikołaj,
wrzucam tam
ludzi, którzy mnie
interesują.
otrzepuję, przypudruję nosek i piszę
z natury. Piszę tylko to, co wiem o tym
człowieku, bo nie ma nic ciekawszego
nad prawdziwe historie.

PROCES PRACY NAD KSIĄŻKĄ JEST PODOBNY DO PROCESU PRACY NAD OBRAZEM?
Jest właściwie identyczny. Piszę z natury,
ale oczywiście sporo sytuacji wymyślam, bo jest na przykład śmieszniej,
żeby jakieś wydarzenia potoczyły
się w daną stronę. W książce „Idiotka
wraca” jestem śmiertelnie zakochana
w moim przyjacielu Karolu. On tak naprawdę nazywa się Emil, jest profesorem fizyki i mieszka w Stanach. Nigdy
w życiu nie byłam w nim zakochana,
ale w książce musiało tak być. Jego
postać opisana jest natomiast w skali 1:1,
identycznie. Przeżyłam z sześć jego żon,
on ze trzech moich mężów. Przyjaźnimy się z 30 lat. Jestem zresztą w bardzo
bliskich kontaktach z moimi byłymi
mężczyznami, mam przyjaciół ze szkoły
podstawowej, których znam czterdzieści
parę lat i się z nimi widuję.

ONI WSZYSCY SĄ W TYM WORKU?

w worku, ale boję się, że ich nie wyjmę.
Opisuję ich za to w moich felietonach. To
są bezradni, starzejący się faceci, którzy
latają za młodymi laskami. Opowiadają
mi o tych zakochanych w nich na śmierć
gosposiach z zagranicy. Pytam: ile jej
dajesz miesięcznie? „Jak jedzie do domu to
jej daję ze trzy, cztery tysiące czasem”. Za
takie pieniądze, to ja mu znajdę zakochaną gosposię z Polski. Oni są niesamowici.
Błagają, żeby móc przyprowadzić jakąś
analfabetkę, która sprzedaje gdzieś na hali
buty. Wszystkie felietony na tematy męsko-damskie napisałam o moich kolegach.

Powinnam o nich napisać, ale szczerze
mówiąc, ci moi koledzy ze szkoły nie mają
w sobie wątku dramatycznego. Siedzą

Oczywiście!

ROZPOZNAJĄ SIĘ TAM?
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JAK REAGUJĄ?
Raczej się śmieją. A to dlatego, że
wszyscy się z nich śmieją, więc oni nie
mają wyjścia. Jak tylko napiszę jakiś
lepszy felieton, to ofiara do mnie dzwoni
natychmiast: „To ja? Bo dzwonili już do
mnie, żebym cię zabił”. Rozpoznają się od
razu. Co więcej, rozpoznają ich wszyscy.
Mężczyzna po czterdziestce to groteska.

ZEJDŹMY JESZCZE NA CHWILĘ DO STANÓW
ZJEDNOCZONYCH. TAM TEŻ NIE BYŁO CHYBA
TAK ŁATWO.
Ale nie było trudno. Nie było też ani
łatwiej, ani trudniej niż tutaj, bo pojechałam do Stanów doskonale znając
język angielski. Mogłam sobie siedzieć
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i rozmawiać z każdym tak jak my tutaj.
Nie miałam emigracyjnego handicapu,
że czegoś nie załatwię, że muszę się
trzymać tylko z Polakami. W ciągu dziewięciu lat byłam raz na Greenpoincie.
Pewna zakochana we mnie pani bardzo
chciała, żebym jej udekorowała wystawę
sklepu. Dawałam jej dumpingowe ceny,
a ona ciągle chciała. Pojechałam tam
z kolegą. Szliśmy z wywalonymi gałami.
Wszędzie Polacy z tymi samymi minami. A ja pracowałam w amerykańskim
teatrze, robiłam scenografie i kostiumy,
bo spotykałam reżysera, który po prostu
stwierdził: „no to może zrobisz coś do
mojego spektaklu?”. Przecież gdybym
nie znała języka to by ze mną nawet nie
rozmawiał. Uważam, że rozmawianie
przez tłumacza jest absolutnie niemożliwe. Zdarzało mi się, że ja kogoś tłumaczyłam. Nie można w ten sposób oddać
ani głupoty, ani rozumu tłumaczonego.
Trzeba się uczyć języków. Nie ma ludzi,
którzy nie mają talentu do języków. Jeśli
nie mogą się jakiegoś nauczyć, to są po
prostu leniwi.

NASZA CYWILIZACJA JEST LENIWA. GDYBY
TAKA NIE BYŁA, TO BYLIBYŚMY BLIŻEJ NIEBA.
Większość jest leniwa. Ludzie inteligentni są bardzo pracowici, ale muszą
utrzymać tę leniwą większość. Im ktoś
głupszy, tym mniej pracowity. A powinno być tak, że głupi pracuje na mądrego.
Poprzestawiało się. Ludzie strasznie się
bali końca świata, a ja myślę, że on już
nastąpił. Myśmy go nie zauważyli, bo
spodziewaliśmy się komety.

W ŚWIECIE ZACHODU MAMY DO CZYNIENIA
Z DEWALUACJĄ KULTURY?
Nie ma dewaluacji. Filmy są na przykład
coraz lepsze.

ALE CORAZ MNIEJ OSÓB CZYTUJE KSIĄŻKI.
Podobno nie. Sprzedaż odbywa się
normalnie, są księgarnie, które jakoś
przędą. Nie wyobrażam sobie czytania
książki na komputerze. To coś wstrętnego. To nawet nie jest książka, to jest coś
do poczytania. Książka jest przedmiotem. Mam bardzo dużo audiobooków i je
jeszcze szanuję, bo jadąc gdzieś daleko
samochodem można sobie w ten sposób
coś „przeczytać”. To przyjemne. Ale jak
jestem w domu, to nie włączę książki.
Poczytam. Napisałam już chyba 22
książki, nawet nie wiem ile, naprawdę
świetnie się sprzedają, bardzo dużo
ludzi mi za nie dziękuje, szczególnie kobiet. Myślę, że gdyby te książki nie miały

formy fizycznej, to te kobiety by ich nie
przeczytały. Mam młode czytelniczki,
ale też po pięćdziesiątce czy siedemdziesiątce, a najstarsza jaką znam ma 95 lat.
Czasami podchodzi do mnie jakaś pani,
cytuje jakiś fragment książki i mówi „to
mi uratowało życie”.

DUŻO JEST TAKICH CHWIL?
Dużo.

TO DOBRZE ŚWIADCZY O AUTORCE.
Prawda? To bardzo miłe, ale też bardzo
męczące. Jak ktoś do mnie pędzi, to
nigdy nie wiem, czy to moherowy beret,
czy kulturalna osoba. Jak stoję w pralni i widzę, że mi się przygląda jakaś
kobieta, to myślę sobie, że może mi zaraz
przywali. A ona za chwilę podchodzi
i mówi: „Boże, to pani, ale się cieszę, że
panią spotkałam. Mąż mnie bił, jak go
stłukłam świecznikiem, wyrzuciłam
na zbity pysk...!” „Ale proszę pani, ja nie
piszę o biciu świecznikiem!” „Ale pisze
pani, żeby oddać!” Jakby ją pierwszy
uderzył świecznikiem, to by mu już
oddać nie mogła. Była też młoda dziewczyna, która rzuciła po latach zakochanego w niej i zamożnego Sycylijczyka,
strasznego zazdrośnika. Niebezpieczne
są już te pierwsze przejawy zazdrości:
„kochanie, kto dzwonił?”.

siebie nawzajem. Ja mogę panu wmówić, że jest pan najbardziej drapieżnym, dzikim seksualnie, niesłychanie
brutalnym facetem. Będę to powtarzała
panu, poproszę jeszcze trzy koleżanki.
I w końcu podejdzie pan do lustra i pomyśli „kurczę, jestem brutalny, wszyscy
to widzą!”. Każdego faceta można zrobić
w konia dowolnie, tylko trzeba mieć
trochę rozumu.

Z KSIĄŻKI „IDIOTKA WRACA” KOBIETY DOWIEDZĄ SIĘ JAK ZROBIĆ FACETA W KONIA,
CZY FACECI DOWIEDZĄ SIĘ, ŻE SĄ ROBIENI
W KONIA?
To jest powieść o miłości, ale przede
wszystkim o zderzeniu się dwóch kultur
poprzez bohaterkę, która jest po prostu
między nimi. Są w niej przepisy na
najtańsze na świecie jedzenie. Mogę
się założyć, że utrzymam świetnie pięć
osób za dziesięć złotych dziennie. Ale
musi być pięć, żebym miała razem 50
złotych. Wydawałam domowe obiady
dla ośmiu osób po trzy dolary i zostawało nam kasy na wino. To tylko kwestia
gospodarności.

WIĘC MOŻE POWINNI JĄ TEŻ PRZECZYTAĆ
POLITYCY.
Oni też w większości są mężczyznami.
Przeczytaj całość na Anywhere.pl

WSPOMINAŁA PANI O TYM, ŻE SPOTYKAJĄ
PANIĄ CZYTELNICZKI I MÓWIĄ, ŻE ZNALAZŁY
W PANI KSIĄŻKACH COŚ, CO ZAINSPIROWAŁO JE DO ZMIAN W ŻYCIU. A CO ZNAJDĄ
W NICH FACECI?
Przestrogę. Skończył się jakiś etap w relacjach damsko-męskich. Szczęściem
facetów jest to, że kobiety nie zdają sobie
sprawy ze swojej siły. A ja tym kobietom
tę siłę uświadamiam. Poza tym mężczyźni mogą się w tych książkach zobaczyć.
One są lustrem dla mężczyzn, a siekierą
dla kobiet. W ogóle gdyby mężczyźni się
zobaczyli w lustrze tak, jak widzą siebie
kobiety, to by przejrzeli na oczy. Ci moi
koledzy, starzy, obrzydliwi, wyliniali
faceci z bruzdami, zmarszczkami, brzuszyskami, twierdzą, że się w nich zakochują córki naszych znajomych. To taka
głupia druga młodość. Żadna kobieta się
tak nie wygłupi, a facet musi zapłodnić
jak największą liczbę samic. Kobiety
w jego wieku są już niezapładnialne,
więc bierze się za te młodsze. I płaci.

CI PANI ZNAJOMI NIE SŁUCHAJĄ PANI RAD?
Gdyby mężczyzna w ogóle myślał, to
miałby dużo łatwiej i nie strzelałby do
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IN ENGLISH

They were calling me
to tell me that I should
kill you
At the end of our conversation she said
that she knows how to cheat any kind
of man. Had she said it at the beginning
I would definitely be more careful during
our meeting. Hanna Bakuła.
THERE IS A LOT OF RUMOUR ABOUT YOUR
UPCOMING BOOK „IDIOTKA WRACA” (THE
IDIOT WOMAN IS BACK) BUT ACTUALLY IT
WILL ONLY BE THE SECOND EDITION OF
THIS BOOK.
In a way yes. I wrote „Idiotka” (The Idiot
Woman) in 2000 – it is already 15 years
ago. „Idiotka wraca” was also written
some time ago. Both books were published
by Świat Książki publishing house. When
I first came to Świat Książki with the title
„Idiotka. Miłość w Nowym Jorku” (The Idiot
Woman. Love in New York) the person
responsible for taking care of the authors
said that it is a very negative title. So I said
that if „Idiota” (The Idiot) by Dostoyevski
managed to get to the top then „Idiotka” by
Bakuła will get there too. All of my friends
who looked at the book at that time had
only one reading of the cover - „Hanna
Bakuła, the idiot”. I used to tell them in
response – “first of all it is a fact that I am
an idiot and second of all it is a very good
title because no one in the world has ever
written a book with the word „idiot woman” in the title. I am the first one. It has to
be seen in duo with Dostoyevsky. The title
is very good because it will make each an
every journalist can ask me to what extent
the main character is my alter-ego and
I will be able to answer that it is 100%”. In
a word, this is a book about me. At first
you see me as a very young twenty-something woman that goes to New York. In NY
I fall in love with a karate guy and I manage quite well because I am a person who
cannot imagine not managing well.

IT'S A VERY GOOD APPROACH TO LIFE.
I never even let a though of mishap or
misfortune appear. People very often
tend to start endeavours that are bound
to fail and I don't do that because I see it
as a waste of time. I don't bang my head
against the wall in order to finally break
through it even though I am a zodiacal
taurus. I don't fight. I tend to sit like a frog,
with my long tongue ready and as I see
a mosquito flying by I simply eat it. I don't

rush here and there, I don't hunt, I keep
observing. I tend to have everything
thought over because we have only one
life and I don't want to waste mine for
experimenting.

SO WHERE DOES THE SECOND EDITION OF
„IDIOTKA WRACA” COME FROM?
It is not just a second edition of the first
book, it's different. It's illustrated and it
has a different cover. Reading it 10 years
ago was different than it will be today
with the 2nd edition. Świat Książki Publishing House has fallen apart and was not
able to publish the 2nd edition of my book.
Lter on, they also their author's rights for
the book expired so I was able to publish it
in my favourite publishing house – Burda
- that published all of my other books. I did
this because I came to a conclusion that
this is a book that can make people laugh
even if they read it the second time. Not
mentioning the fact that in the 2nd edition
all of the characters are also on drawings
that illustrate the book.

I THINK IT'S VERY IMPORTANT THAT THE
AUTHOR ILLUSTRATES HIS/HER BOOKS?
All of my books are illustrated. However
the previous edition of „Idiotka wraca”
had no illustrations. I sometimes think
that it is a pity that they actually published
this book at all because they made a very
poor cover, kind of cart-board thing without consulting me. Everything was made
in the cheapest possible way.

WHEN YOU DEVELOP THE CHARACTER OF
YOUR NOVEL DO YOU HAVE TO VISUALISE
HIM OR HER BY DRAWING THAT PERSON?
I am a painter and a especially a portrait
painter. I love painting and drawing from
nature. I am used to it. I observe people,
I have very good memory. So I carry
a huge bag, just like Santa Clause, where
I put people who interest me. And after
that, when I need a character for my book
then I take someone from the bag, I brush
away the dust from his surface, I give
him some make-up and then I write from
nature. I write only things I know about
this person because there is nothing more
interesting than real stories.

IS THE PROCESS OF WORKING ON THE
BOOK SIMILAR TO WORKING ON THE PAINTING?
It is actually identical. I write from nature
but of course I make up many of the situations in order to make things more funny
or in order to make events run in a certain
direction. In „Idiotka wraca” I am totally
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in love with my friend Karol. In fact his
real name is Emil, he is a professor of
physic and lives in USA. In real life I have
never been in love with this man but I had
to put this story into my book. On the other
hand his character is identical with him
in real life, the scale is 1:1. I had a chance
to experience six of his wives and he got
to know three of my husbands. We have
been friends for the past 30 years. By the
way, I tend to keep good relations with
my ex-boyfriends and ex-husbands, even
those from the primary school that I have
known for more than forty years and that
I keep meeting on a daily basis.

ARE THEY ALL IN THE BAG YOU MENTIONED?
I should write about them but honestly
speaking my friends from school are
not tragic/dramatic personas. They keep
sitting in the bag, but I am afraid that I will
not take them out. Instead, I have to say
that I do describe them in my columns.
They are men, that are on the edge of getting old and that chase young girls. They
keep telling me about house-wives from
abroad that tend to fall in love with them.
Then I ask them: how much money do you
give her per month? And they respond:
„When she is going back home I usually
give her three or four thousand Polish
zlotys”. Well, for that kind of money I can
find him a loving house-wife from Poland.
These guys are incredible. They keep begging me to bring them an illiterate girl that
for living sells shoes in a bazaar. All of my
columns in magazines about male/female
stuff are written on the basis of real life
stories that my friends tell me about.

CAN THEY RECOGNISE THEMSELVES IN
YOUR TEXTS?
Of course!

WHAT'S THEIR REACTION?
They usually laugh and the reason for
that is that all the others laugh at them so
they have no choice to do otherwise. The
moment I write a good column the victim
calls me immediately: „Is it me? Because
they have already called me to tell me
that I should kill you”. They recognise
themselves immediately. And what's
more, all the others recognise them too.
A man after forty is grotesque.

LET'S GO BACK TO USA FOR A WHILE.
I GUESS YOUR LIFE THERE WAS NOT A PIECE
OF CAKE AT ALL.
But it wasn't too hard either. It was neither
harder nor easier than in Poland, because
I went to USA with a perfect command of
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for a couple of people and I think that
when you are translating you can neither
express the stupidity nor the wisdom of the
person whom you translate. Learning languages is a necessity. There are no people
who have no talent for languages. If they
cannot learn a language that means they
are simply lazy.

OUR CIVILISATION IS LAZY. HAD IT NOT
BEEN LAZY WE WOULD HAVE BEEN MUCH
CLOSER TO HEAVEN I GUESS.
Most of the people are lazy. Intelligent
people are hard-working but they have to
support the majority of the society which is
lazy. The more stupid a person is the more
lazy he/she is. But the situation should be
opposite – we should have stupid people working for the clever ones. It's all
upside down. People in the past have been
extremely afraid of the end of the world
but I think that the end of the world has
already come. We haven't noticed it come
because we were waiting for a comet to fall.

ARE WE EXPERIENCING DEVALUATION OF
CULTURE IN THE WESTERN WORLD?
There is no devaluation. Films, for example, are getting better and better.

BUT LESS AND LESS PEOPLE READ BOOKS.

English. I was able to talk with anyone
I wanted, just as I do here. I did not have
the handicapped-immigrant-syndrome
which makes you think that if you don't
stay close to Poles you will not get your
things done properly. During nine years
of my stay there I visited Greenpoint
once. There was a lady who fell in love
with me and asked me to decorate her
shop-window. I gave her dumping prices
and she continued hiring me. I went to the
Greenpoint with my friend. We walked

with our eyes wide open. All Polish people
who were there had similar expressions of
amazement on their faces. And at that time
I worked in an American theatre, I made
scenography and costumes because I met
a director who came up to me and simply
said: „so why don't you do something
for my performance?”. Had I not known
the language that guy would not have
exchanged a word with me. I think that
talking with a translator at your side is
absolutely impossible. I used to translate
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As far as I know that is not true. Book
sales are staying at the same level and the
book stores somehow manage to survive.
I cannot imagine reading books from
a computer. It's something disgusting.
A book on the computer screen is not even
a book, it is something that you can scan
through. A book is an object. I have a lot of
audiobooks and I respect them because if
I go somewhere far by car you can at least
„read” something. It's a pleasant thing to
do. But when I am at home I will not turn
an audiobook on. I prefer to read. I wrote
around 22 books, I don;t really count them,
but they sell very well, many people thank
me for these books, especially women.
I think that if these book were not material
objects these women would not have read
them. I have a lot of young readers but also
a lot of women over fifty or seventy read
me, and my oldest reader I know is 95
years old. Sometimes a woman comes up
to me and cites a part of my book saying
„it saved my life”.

DOES IT OFTEN HAPPEN?
Yes.

IT MEANS THAT YOU ARE A GOOD WRITER.
That's right. It is very pleasant but also
very tiring. When I see a person rushing
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towards me I never know if it's a hyper-catholic-extremist-grandma or a cultural person. I am in a public laundry and
I see a woman staring at me and I think to
myself - “she will definitely hit me”. And
after a while she comes up to me and says:
„Oh my God, it's you, I am so happy to meet
you. My husband used to beat me, and one
day I hit him with a candle-holder and
threw him out the door into the gutter...!”.
„But I don't write books about hitting men
with a candle-holder!”. „But you write
about taking revenge!”. Had that man hit
her with a candle-holder then she would
not be able to take her revenge. Once I also
met a younger woman who after many
years of romance dumped a wealthy Sicilian guy who used to be very jealous about
her. Already the first signals of jealousy
are dangerous: „honey, who was that one
the phone?”.

YOU MENTIONED THAT YOU HAVE
READERS WHO COME UP TO YOU AND
SAY THAT IN YOUR BOOKS THEY FOUND
SOMETHING THAT INSPIRED THEM TO
CHANGE THEIR LIVES. WHAT CAN MEN
FIND IN YOUR BOOKS?
A warning. A certain era in male-female

relationships is over. Men are lucky that
women are not yet aware of their strength.
But I a here to make women aware of that
power. What's more, men can see their
own reflection in my books. They are
a mirror for men and an axe for women.
Generally speaking, if men were to see
themselves in the mirror the way women
do, they would change their perspective.
My male friends, old, ugly, mangy, with
deep wrinkles, huge fat bellies, try to
persuade us that daughters of our friends
fall in love with them. It is a folly kind of
second youth. None of the women I know
would do such a stupid thing but the men
have fertilise as many females as possible. Women at his age are not fertile any
more so he tries to hunt the young ones.
And he pays for that.

YOUR FRIENDS DO NOT FOLLOW YOUR
ADVICE?
Had the man been able to think at all then
his life would have been much easier and
he would not have to shoot other males in
order to win. I can try to persuade you that
you are the most predatory, sexually wild,
extremely brutal guy. I will keep repeating this and I will ask three of my friends
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to join me in this repetition. And finally
you will come to the mirror and you will
think to yourself „wow, I am brutal and
everyone can see that!”. Each man can be
cheated in that way, the only thing you
need is some brains.

FROM THE NOVEL „IDIOTKA WRACA” WOMEN
WILL LEARN HOW TO CHEAT A MAN. WILL
MEN FIND OUT THAT THEY ARE BEING
CHEATED?
It's a book about love but mostly about
a clash of two cultures between which
the main character is located. The book
also has some recipes for the cheapest
food in the world. I bet that I can feed
five people for 10 zlotys per day. But
I have to have five people to feed so
that I can have 50 zlotys in total. I used
to make dinners at my house for eight
people paying three dollars per person
and I had money left to buy wine too. It
is just a matter of thriftiness.

SO PERHAPS POLITICIANS SHOULD ALSO
READ YOUR BOOK.
Don't forget that most of them are men too.
Read the whole interview at: Anywhere.pl
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W POSZUKIWANIU POTWORA

z Loch Ness
DLA WIELU OGRANICZA SIĘ DO CHARAKTERYSTYCZNEJ KRATY, DUD, POTWORA
Z LOCH NESS I AROMATYCZNEJ WHISKY. TYMCZASEM TO DOPIERO POCZĄTEK
OPOWIEŚCI. SZKOCJĘ WARTO ODKRYWAĆ PO KAWAŁKU, DELEKTUJĄC SIĘ
SMACZKAMI, KTÓRE NAM OFERUJE.
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dynburg w odróżnieniu od
będącego w ciągłym biegu
Londynu daje ukojenie. To
miasto niezwykle kameralne,
zwinnie balansuje na granicy
tradycji i nowoczesności. Warto się w nim
zgubić, zejść z głównych turystycznych
szlaków i trafić w nieopisane w przewodnikach zakamarki. Choć oczywiście wstyd
wracać ze stolicy Szkocji bez zdjęcia przed
zamkiem, będącym jego symbolem. Obowiązkowym punktem programu odwiedzin
jest także wizyta w Muzeum Narodowym
Szkocji. Wstęp na wystawy jest bezpłatny,

18

a są to ekspozycje absolutnie zachwycające.
Sale wystawowe poświęcone prehistorii,
egzotycznym kulturom, technice i naturze
zaciekawią nawet największych sceptyków. Nie ma się nawet co łudzić, że dwie
godziny wystarczą nam, aby choć pobieżnie
zobaczyć ekspozycję. Zdecydowanie warto
zarezerwować całe przedpołudnie.
Wieczorem koniecznie trzeba znaleźć
czas na spacer po Rose Street. Zajdziemy
na niej dziesiątki pubów. Jeśli gustujemy
w słodszych trunkach, warto spróbować
Guinessa z sokiem porzeczkowym lub
niezwykle popularnego cydru. Prośba o do-
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lanie do whisky coli może zostać odebrana
jako próba profanacji szlachetnego trunku.
Nie powinniśmy być więc zdziwieni, jeśli
kelner nie zgodzi się przygotować nam
drinka o takiej recepturze.
Niespełna dwie godziny drogi dzielą
Edynburg od Glasgow – największego szkockiego miasta. Nowoczesna, tętniąca życiem
metropolia niczym nie przypomina pogrążonego w kryzysie Glasgow sprzed kilku dekad. W latach 80-tych rozpoczęto kampanię
„Glasgow' s miles better” (Glasgow jest lepsze),
której towarzyszyła postać Mr Happy –
szeroko uśmiechniętego żółtego ludzika.
Efektem akcji było przeobrażenie miasta,
a Mr Happy zgodnie okrzyknięty został jego
symbolem. W Glasgow też warto przejść się
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na spacer poza ścisłe centrum. Czeka tam na
nas m.in. cieszący się dużą popularnością
ogród botaniczny. Zachwyceni będą także
miłośnicy współczesnej architektury. Olbrzymie wrażenie robią centrum naukowe
czy też niezwykle muzeum transportu.
Szkocja to doskonały wybór także dla
tych, którzy chcą zapomnieć o zgiełku miast
i rozkoszować się ciszą. Wtedy warto udać
się do regionu Highlands – jednego z najrzadziej zaludnionych w Europie. Przepiękne
górzyste tereny, w które wkomponowane są
bajeczne zamki, wywierają niesamowite
wrażenie. Poszukiwacze przygód nie mogą
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Obowiązkowym
punktem programu odwiedzin
jest także wizyta
w Muzeum Narodowym Szkocji.
Wstęp na wystawy jest bezpłatny, a są to ekspozycje absolutnie
zachwycające.
Sale wystawowe
poświęcone prehistorii, egzotycznym kulturom,
technice i naturze
zaciekawią nawet największych
sceptyków. Nie
ma się nawet co
łudzić, że dwie godziny wystarczą
nam, aby choć pobieżnie zobaczyć
ekspozycję.
oczywiście zrezygnować z wyprawy nad jezioro Loch Ness, które położone jest w sercu
regionu. Jeśli mityczny potwór nie wyłoni się
z głębi i tak nie będzie to czas stracony. Okolice jeziora są bowiem niezwykle malownicze. Punktem obowiązkowym jest położona
w zachodniej części Szkocji dolina Glencoe.
Rozpościera się ona na obszarze 6 tysięcy
hektarów. To tu w XVII wieku miało miejsce
jedno z najtragiczniejszych wydarzeń
w historii kraju – rzeź mieszkańców regionu
dokonana przez angielskiego króla.
Jeśli nie zdecydujemy się na górskie
wędrówki, z pewnością zakochamy się
w wyspach. Rzesze turystów przyciągają
kamienne kręgi na wyspie Lewis. Więcej
atrakcji znajdziemy na Skye. Krajobrazom,

które nadawałyby się na scenerię mitycznych baśni, towarzyszy przepiękna architektura. Nie bądźmy zdziwieni, że językiem
obowiązującym na wyspach jest niepodobny
do żadnego innego język galicyjski.
Szkocja to też festiwale. Jeśli zdecydujemy
się na udział w tradycyjnie odbywającym się
w ostatnich tygodniach sierpnia Festiwalu
Edynburskim, o rezerwacji noclegu warto
pomyśleć z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. W tym terminie do stolicy Szkocji
przybywa co roku około miliona osób. Festiwal Edynburski to w zasadzie kilka przeplatających I uzupełniających się wydarzeń:
festiwal muzyki poważnej, w tym opery i baletu, Edinburgh International Festival, Film
Festival, Book Festival, Television Festival
oraz najbardziej popularny The Fringe. Ten
ostatni dedykowany jest niekonwencjonalnym działaniom artystycznym. W Edynburgu po raz pierwszy odbył się w 1948 roku, od
tego czasu formuła stosowana jest w wielu
miejscach na całym świecie.
Pobyt w Szkocji może zakończyć się
katastrofalnie dla naszego zdrowia, jeśli za
bardzo rozsmakujemy się w smażonych
przekąskach. Nigdzie indziej nie spotkamy
smażonych na głębokim tłuszczu batonów
czy też kawałków pizzy, furorę robią także
krążki cebulowe. Z drugiej strony możemy
zaspokoić apetyt świeżymi owocami morza
i pysznymi rybami. Tradycyjne potrawy
wymagają mocnych nerwów. Podstawowymi
składnikami haggisa są owcze podroby i żołądek, zaś w skład black puddingu wchodzi
barania krew, owsianka i cebula. Wszystkiego warto spróbować, lecz jeśli nie jesteśmy
przyzwyczajeni do ekstremalnych wrażeń
kulinarnych lepiej zachować umiar.

crannies that are not described in tourist
guides. Although it would be a great shame
if you were to come back from your trip to
Scotland without a photo from in front of
the castle which is the symbol of Scotland.
Also the National Museum of Scotland is
an obligatory place to visit. Entrance to

IN ENGLISH

In search for Loch Ness
monster
Many people associate Scotland with
checkered pattern, bag-pipes, Loch
Ness monster and aromatic whisk y.
Whereas these things are only the
ver y beginning of the stor y about
Scotland. It is best to discover it bit by
bit, cherishing each new taste that this
countr y offers.
Contrary to London known for its rapid
pace, Edinburgh is a relaxing place. It
is a ver cosy and atmospheric city that
wittingly balances between tradition and
contemporaneity. It is really worthy to get
lost in this city, to go away from the main
tourist trails and step into nooks and

20

FOT.: ALL-FREE-DOWNLOAD.COM

TR AVEL

PODRÓŻE

FOT.: ALL-FREE-DOWNLOAD.COM

exhibitions is free and there are wonders
that you can see there. Exhibition halls
present items from pre-history, exotic
cultures, technique and nature and even
the most sceptic visitors will find them
interesting. It will not be possible for you
to see even the tiniest bit of the exhibitions
in two hours so you should book the whole
morning and noon for that.
In the evening find some time to walk in
the Rose Street that offers dozens of pubs. If

you prefer more sweet alcohol, you should
try Guiness beer with black-berry juice
or the very popular cider. If you ask the
waiter to add some coke to your whisky he
might take it as profanation of this noble
alcohol. So we should not be surprised if
the waiter refuses to prepare a drink with
above mentioned recipe.
It takes only two hours to get from Edinburgh to the neighbouring city of Glasgow
– largest Scottish city. This contemporary
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vibrant metropolis is far from depressive
Glasgow from 1960s and 1970s. In the 1980s
a campaign entitled „Glasgow' s miles better”
accompanied by Mr Happy – a smiling
yellow character. The campaign helped to
change the image of the city and Mr Happy
became its symbol. When walking in Glasgow, just like in Edinburgh, you should step
away from the main centre. In the further
parts of the city you can find the popular
botanic garden. Glasgow is also an inter-
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esting place for contemporary architecture
lovers. The science centre and transport
museum will surely take their breath away.
Scotland is a great destination also for
those who love silence and want to forget
about the noise of the city. Highlands region
– one of the least inhabited area in Europe –
is the best place for peace and nature lovers.
It offers beautiful mountain landscape with
amazing castles that make a huge impact on
the visitors. Adventure seekers should also
visit Loch Ness lake located in the heart of
Highlands. Even if the mythic monster does
not emerge from the lake's depth, your time
there will not be wasted because the area
around the lake is very picturesque. Also
the Glencoe valley located in the western

part of Scotland is a must see. It stretches
over the area of 6.000 hectares and this is
the place where in the 17th century one of
the most tragic events in the country's history took place – massacre of the region's
inhabitants carried out by the English king.
If you decide to go hiking in the mountains
you will surely fall in love with Scottish islands. Crowds of tourists are attracted by stone
circles located in the Lewis Island. You will
find even more attractions in the Skye island
where the breathtaking landscapes that could
serve as scenery for mythic stories are accompanied by beautiful architecture. What's more,
we shouldn't be surprised that the language
spoken in Scotland is Gallic language that
cannot be compared to any other language.
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Scotland is also famous for its festivals.
If you plan to see the Edinburgh Fringe
Festival that takes place in the last weeks of
August, we should reserve our accommodation a couple of months before. During Edinburgh Festival, around one million tourists
visit the capital of Scotland. Edinburgh
Festival is a number of interweaving events
that complement each other: classical
music festival that includes presentations of
opera and ballet, Edinburgh International
Festival, Film Festival, Book Festival, Television Festival and the most famous - The
Fringe. The Fringe is devoted to unconventional artistic actions and performances.
The first Fringe Festival took place in 1948
and since that time its formula has been
adopted in cities all over the world.
However if you fall in love with Scottish
fried dishes and eat too much of them
your visit to Scotland might end with
a disaster. Scotland is the only place in the
world where you can find sticks fried in
deep oil or fried pizza bits, also deep-fried
onion rings are very popular here. On the
other hand you can eat fresh sea-food
and fabulous fish. Whereas traditional
Scottish dishes are for those with nerves
of steel. Traditional dish called haggis is
made of sheep offal and stomach whereas
the black pudding is made of male sheep
blood, porridge and onion. You should
try everything you can but if you are not
used to extreme culinary experiences you
should keep your limits.
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Benjamin Clementine
– At Least For Now
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Little Ole Opry – Dedicated
to Jerzy Wójcik

Mark Knopfler – Tracker
WYD. UNIVERSAL/XXX
Oszałamiający sukces Dire Straits dość

WYD. UNIVERSAL

WYD. RADIO KRAKÓW/XXX

Współczesna historia Janko Muzykanta.

Wydany po 35 latach od nagrania bluegras-

zainteresowania ich lidera. Kariera solowa
muzyka (który z wiekiem jest coraz bardziej

szybko przykrył prawdziwe muzyczne

Operujący na skrajnych emocjach wokal

sowy projekt muzyków z jednego z naj-

będący połączeniem francuskiego kabaretu

bardziej legendarnych zespołów polskiej

twórczo płodny, czego dowodem jest po-

i ulicznego bluesa, brak jakichkolwiek ogra-

podziemnej awangardy – krakowskiego

przedni, podwójny album „Privateering”) to
oprócz filmowych soundtracków solowe al-

niczeń formalnych plus autorskie teksty

Zdroju Jana, który doczekał się płyty

pokazujące oczytanie i wartość słowa .Sza-

dopiero po 40 latach kariery. Inspiracją

bumy obracające się w kręgu korzennej mie-

lenie ekspresyjny na scenie, introwertyczny

dla projektu zarejestrowanego w Studiu

szanki country, bluesa i angielskiej muzyki

i wycofany poza nią, żyje w swoim kosmo-

Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej był

folk. Jej chilloutowy charakter, na przekór

sie. Mówiąc krótko: narodziny gwiazdy.

nieżyjący już gitarzysta Zdroju Jana Jerzy

stadionowej gigantomanii koncertów Dire

Benjamin Clementine
– At Least For Now
RELEASED BY UNIVERSAL
Contemporary story of Johnny the
Musician. The vocalist whose voice is a
mixture of French cabaret and street blues

Wójcik, wirtuoz banjo, któremu dedykowa-

Straits, często nie pozwala dostrzec najwięk-

na jest druga płyta wydawnictwa nagrana

szej siły twórczej Knopflera. Kompletnie

przez Kraków Street Band.

niezauważona, być może przez wycofany,
leniwy, acz idealnie wpisujący się w poetykę

Little Ole Opry – Dedicated
to Jerzy Wójcik
RELEASED BY RADIO KRAKÓW/XXX

is working on extreme emotions without

Published after 35 years since the recording

any formal limits. Plus we get his original

of the bluegrass project created by musicians

muzyki wokal, pozostaje autorska warstwa
tekstowa piosenek Knopflera, piszącego
teksty dalekie od rockowego banału.

Mark Knopfler – Tracker

lyrics that prove he is well-read and

from one of the most legendary Polish un-

RELEASED BY UNIVERSAL/XXX

understands the value of words. Benja-

derground music avant-garde – Zdróju Jana

The overwhelming success of Dire Straits

min is extremely expressive onstage and

band from Cracow – a band that managed

quite quickly overshadowed the actual

highly introvert and distanced when he

to publish their record only after 40 years of

music interests of its leader - Mark Knopfler.

comes offstage. He lives in his own private

their career. The project which was registered

Solo career of Knopfler (who with age is be-

universe. Briefly speaking: it is the birth of

in the Cartoon Films Studio in Bielsko-Biała

ing more and more productive and the proof

a music star.

was inspired by the life of Jerzy Wójcik the

of his creativity is for example in his double

already deceased guitarist of Zdrój Jana, a

album called „Privateering”) encompasses,

banjo virtuoso for whom the second LP of

apart from film soundtracks, solo albums

the Kraków Street Band published by Radio

that draw from indigenous country music,

Kraków is dedicated.

blues and English folk. The chillout character of hi music, contrary to the Dire Straits
huge stadium concerts and atmosphere, very
often disables one from being able to see
Knopfler's greatest creative power. The thing
that still remains unseen and underestimated are Knopfler's unique lyrics that fall
far from rock banality and the reason for
their invisibility is Knopler's distanced and
slightly lazy voice which, however, perfectly
fits into the poetics of his music.
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Wino to opowieść,

historia człowieka i emocje.
Odkrywamy je teraz

na nowo.

Wine is a story, a history
of a human being and emotions.
We explore it all over again now.

www.marekkondrat.pl

Zakupy przez internet, Sklep stacjonarny,
Oferta B2B, Szkolenia i eventy

Online shopping, Retail shop,
B2B offer, Trainings and events

KONDRAT Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT Selected Wine
We choose and help choosing
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Amatorski Kącik Książki
Book recommendations
TEKST

esque. The village's inhabitants who have funny nicknames such
as Koparkowy or Kioseku also add colours to the whole story.

SYLWIA GUTOWSKA

This is an unpretentious and humorous story about overcoming
your weaknesses. The writer, Zawada, has his own unique style
of writing. He is also known as the guitarist of the music band
Pustki. Besides, he has written some poetic books and a novel
„Draft dogs” („Psy pociągowe”), for which he was nominated to the
Gdynia Literature Awards. Last year he also became the Polish
National Champion in archery. Doesn't it sound impossible?

Lucjan i Maciej
„Make life harder”
WYD. PRÓSZYŃSKI I S-KA
Amatorzy internetowego humoru znają zapewne ten anonimowy
duet i ich pastiszowy blog, będący odpowiedzią na twórczość Kasi
Tusk. I ci sami fani pospieszą pewnie do księgarń w nadziei na
godziny zaśmiewania się do łez. Tym bardziej, że zachęcają do tego
topowi „jajcarscy” dziennikarze. Filip Chajzer w blurbie zapewnia, że aż musiał zaprzestać czytania, tak bolały go mięśnie. A ja
miałam wrażenie, że „gdzieś” to wszystko już czytałam. Duża część
tekstu to powielone wpisy z bloga, przeplatane śmiesznym horoskopem na wszystkie miesiące, z którego możemy dowiedzieć się, że

Filip Zawada
„Pod Słońce było”

jesteśmy wieśniakami. O ile problem, jak prawidłowo zjeść brunch
dotyka każdego, kto przyjeżdża do Warszawy, o tyle, jeśli chcemy
komuś sprzedać swoją książkę, to warto nad nią trochę popracować.

WYD. BIURO LITERACKIE

Oczywiście panowie pięknie obnażają kompleksy nieokreślonej acz

Filip, świeżo upieczony ojciec, postanawia nauczyć się od trudnej

widocznej części społeczeństwa, za co chwała, ale czy trzeba aż było

sztuki łucznictwa, a w międzyczasie pracuje w swojej małej miej-

używać do tego papieru?

scowości jako grabarz. Bardzo ważnym bohaterem książki jest jego
syn, również Filip, którego dziecięca wyobraźnia ubarwia narrację.
Podobnie jest z sąsiadami Filipami, noszący wymyślne przezwiska
(Koparkowy, Kioseku). To bezpretensjonalna i pełna humoru opo-

Lucjan i Maciej
„Make life harder”

wieść o pokonywaniu własnych słabości. Zawada ma bez wątpienia
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swój niepowtarzalny styl. Fanom muzyki znany jest jako gitarzy-

Lovers of internet humour probably know this anonymous duet and

sta m.in. zespołu Pustki. Oprócz tego ma na swoim koncie książki

their pastiche blog which has been created as a response to Kasia Tusk's

poetyckie i prozę „Psy pociągowe”, za które został nominowany do

creative output. These fans will probably run to the book stores hoping

Nagrody Literackiej Gdynia. W zeszłym roku doszedł do tego tytuł

to laugh their heads off while reading this publication. Some will buy it

Mistrza Polski w łucznictwie. Niemożliwe?

partly because even top joker journalists recommend it. Filip Chajzer in
his blurb reveals that he had to stop reading, because his muscles hurt
so much from laughing. On the other hand, I had this strong feeling that

Filip Zawada
„Pod Słońce było” („Facing the Sun”)

I've read all of that before. Most of the text comes from the old blog posts,
encrusted with funny horoscopes for all months, where you can find

PUBLISHED BY BIURO LITERACKIE

out that we are all red-necks. Obviously, the problem how to eat brunch

Filip, who has just become a father, decides to learn the difficult

properly touches everyone who comes to Warsaw, but if you want to sell

art of archery, meanwhile working as an undertaker in his little

a book, I guess you need to work a bit harder. It is true that the writers

village. His son, also called Filip, is the second important charac-

have stripped the complexes of a visible, though hard to define, part of

ter, whose imagination makes the whole narration more pictur-

our society, and that is great. But the question is – why put it on paper?
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WYJĄTKOWOŚĆ

na masową
skalę

CUSTOMIZACJA TO COŚ ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ
TREND, TO ZŁOTY ŚRODEK POMIĘDZY MASOWĄ
PRODUKCJĄ A POTRZEBĄ POSIADANIA CZEGOŚ
WYJĄTKOWEGO. NAJLEPSZYM TEGO DOWODEM
JEST FAKT, ŻE MNIEJ O CUSTOMIZACJI MÓWIMY
NIŻ Z NIEJ KORZYSTAMY.
TEKST
FOT.:

AGNIESZKA MRÓZ
FUN IN DESIGN

W

czasach, gdy przedmioty wykonywane
były przez rzemieślników na indywidualne zamówienie, w pełni odzwierciedlały one gusta
i potrzeby zamawiających. Rzeczy były

nie tylko wyjątkowe, lecz także cenne
i trwałe. Wszystko zmieniła industrializacja. Rynek zdominowany został przez
masową produkcję. To już nie produkt
dopasowywany był do klienta, lecz konsument musiał dopasować się do tego, co
było dostępne na rynku.
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Customizacja to połączenie wody
z ogniem. Z jednej strony przedmioty,
dzięki rozwojowi technologii, mogą
być produkowane na masową skalę,
z drugiej uwzględniają indywidualne
potrzeby i upodobania ich użytkowników. Konsumenci dostali możliwość
nadawania ostatecznego kształtu
produktom, które kupują i z możliwości tej korzystają niezwykle chętnie.

TASTE

GUST

Customizacja to
połączenie wody
z ogniem. Z jednej
strony przedmioty,
dzięki rozwojowi
technologii, mogą
być produkowane
na masową skalę,
z drugiej uwzględniają indywidualne potrzeby
i upodobania ich
użytkowników.
Customizacja to układ, w którym każdy
wygrywa: klient ma zindywidualizowany produkt, a producent produkuje
tylko to, co klient chce kupić.

BYĆ TWÓRCĄ
Customizacja to jednak coś więcej niż
dopasowanie do potrzeb. Korzystamy
z niej tak chętnie, ponieważ rozbudza naszą pierwotną potrzebę kreacji. Możliwość wprowadzenia nawet
niewielkich modyfikacji, nie mających
wpływu na funkcjonalność samego
produktu, daje nam bowiem olbrzymią
satysfakcję. Dla firm jest to sytuacja
wymarzona. Gdy zakupy dostarczają
nam tak pozytywnych emocji zaczynamy wiązać się emocjonalnie z marką
i chętniej do niej wracamy.
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TASTE

GUST

pojedyncze egzemplarze przedmiotów.
Miłośnicy marki Apple będą z pewnością zachwyceni możliwością wydrukowania etui na iPhona ze wzorem fal
dźwiękowych naszej ulubionej piosenki.
Drukarki 3D pozwalają także niskim
kosztem drukować biżuterię, którą
można wedle upodobań modyfikować
i nadawać wyrafinowane kształty.

WYZWANIE DLA PROJEKTANTÓW

Z ONLINE DO OFFLINE
Naturalnym środowiskiem, w którym
występuje customizacja, są nasze komputery i urządzenia mobilne. To, jakie
funkcjonalności poza podstawowymi
będzie miał nasz smartfon zależy od
tego jakie aplikacje wgramy.
Fenomen customizacji rozpoczął się
gdy wyszła ze świata online do offline.
Już kilka lat temu ciekawy pomysł zaproponowała firma Pentax. Umożliwiła
ona swoim klientom nadanie obudowie
aparatu fotograficznego wyjątkowego
wyglądu dzięki klockom. Z ich pomocą
można było dodać drobne elementy: od
tych funkcjonalnych począwszy, a na
estetycznym aspekcie skończywszy.
Doskonale trend wykorzystują marki
odzieżowe i obuwnicze. Firma Converse umożliwia stworzenie jedynych
w swoim rodzaju trampek poprzez
wybranie koloru każdego ich elementu
(w tym koloru szwów). Największe marki sportowe, jak Nike czy Adidas, także
dają swoim klientom pole do popisu.
Nie tylko możemy wybierać kolor, lecz
także zadecydować, jaki napis chcemy

mieć na wkładce do butów czy też na
samych butach. Zainteresowanie jest
tak duże, że na buty uwzględniające
nasze modyfikacje czekać trzeba minimum miesiąc.
Polskie firmy również mają się czym
pochwalić. Furorę na rynku zrobiły
marki Loft 37 i Fun in Design. Obydwie
oferują bardziej klasyczne modele obuwia, spełniając tym samym marzenia
milionów kobiet o idealnych butach
na obcasie czy też dopasowanych do
ekstrawaganckiego stroju balerinach.
Sprawdzić się w roli projektanta można
również na platformie Damish. Kilkunastu polskich projektantów udostępniło na niej swoje projekty ubrań oraz
dodatków, które możemy modyfikować
zgodnie z naszymi upodobaniami.
Customizacja nie ogranicza się do drobiazgów. Korzystają z niej także czołowe
marki samochodowe. Porsche umożliwia zmiany estetyczne, z czego budzącą
najwięcej emocji jest możliwość nadania
naszemu pojazdowi imienia, które zastąpi napis marki. Zdecydowanie odważniej
działa Tesla Motors – jedna z najbardziej
innowacyjnych firm motoryzacyjnych,
która w ubiegłym roku odtajniła swoje
patenty. Tesla Motors poszła kilka kroków dalej i wykonuje samochody według
specyfikacji klientów, co oczywiście wiąże się ze znacznymi kosztami.

WYDRUKOWANE
Narzędziem, które przyczynia się do
rozwoju customizacji jak żadne inne
są drukarki 3D. Pozwalają one przy
stosunkowo niskich nakładach finansowych tworzyć krótkie serie, a nawet
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Customizacja to nie tyle zamiana ról
projektant – klient, co ich pomieszanie i wstrząśniecie. Projektanci w tym
układzie nie są autorytetami, mającymi zawsze rację wyroczniami. Ich
zadaniem jest ustalenie ram, w których
ci, nie mający doświadczenia projektowego, mogą tworzyć swoje dzieła. Nie
tylko muszą więc włożyć ogrom pracy,
lecz także pozbyć się twórczego ego
i pogodzić z faktem, że ostateczna decyzja o wyglądzie przedmiotu nie należy
do nich. W tym kontekście pojawia się
pytanie kto jest autorem scustomizowanych produktów: czy ten, który stworzył
obszar działania, czy też klient, który
przedmiotowi nadał unikalny kształt?
IN ENGLISH

Uniqueness on
a mass scale
Customisation is much more than just a
trend, it is a perfect middle path between
mass production and the need to have
something unique. The best proof of that
is that we speak little about customisation
but we use it a lot in our daily life.
In the times, when products and items
were created by craftsmen following
customer's individual commission, they
perfectly reflected the taste and the needs
of the customer. Things were not only
special and unique but they were also valuable and durable. Industrialisation has
changed it all. The market began to be
dominated by mass production. It was no
longer the product that was being suited
to the customer but the consumer had to
adept himself/herself to what is available
in the market.
Customisation is a combination of water and fire. On the one hand, thanks to
development of technology products can
be produced on a mass scale but on the
other hand they are created in a way that
takes into consideration individual needs
and tastes of their users. Via customisation the consumers gained a possibility to

TASTE

GUST

to individual specification provided by
the customer, which of course means
much higher costs of production.

PRINTED
3D printers are one of the tools that enhance the development of customisation.
This tool enables companies, without
a large financial input, to create short
series of products and even individual
models. Apple lovers will surely be very
glad to get the opportunity to print out
an individualised iPhone case with a
pattern of sound-waves of our favourite
song. 3D printers enable also to produce
jewellery at low cost that can be modified
and given refined forms and shapes.

influence the final shape of products that
they purchase and they very eagerly use
this possibility. Customisation is a deal
in which everyone is a winner: the customer gets an individualised product and
the producer produces only those things
that the customer want to buy.

TO BE A CREATOR
Customisation is much more than just fitting into the needs of customers. We use
the rule of customisation because it stimulates our primary need for creativity.
The fact that you can modify the product
even in a tiny way without disturbing its
functionality brings huge satisfaction.
For companies this is a perfect situation.
The moment shopping stimulates so
many positive emotions in us, we being to
get emotionally engaged with brand and
we willingly return to it.

FROM ONLINE TO OFFLINE
The natural environment where customisation exists are our computers
and mobile devices. The functionality
of our smartphone, apart from its basic
functions, depend on what applications
we download and install.
The phenomenon of customisation began when it came from the online world
to the offline reality. Already a couple of
years ago Pentax company proposed an
interesting solution. It enabled its customers to create a unique package for their
photo-camera with the use of blocks.
In that way you were able to add small
details to the outer image of your camera:
starting with functional elements and
ending with the ones that influence the
aesthetic side of it.

The customisation trend is wittingly used by clothing and shoe brands.
Converse enabled its customers to create
their own unique pair of sneakers by
choosing a separate colour for each of
their elements (including the colour of
the stitching). The largest sport brands
such as Nike or Adidas also enable their
customers to be creative. You can choose
the colour but also decide what kind of
tag you want to have inside your shoes or
on their surface. The offer is so popular
that you will have to wait at least a month
to get your own customised pair of shoes.
Polish companies are also using this
tool. Especially such brands as Loft 37 and
Fun in Design gained large popularity in
the market. Both of these companies offer
more classical shoe types that fulfil the
dreams of millions of women who want to
have perfect high-heeled shoes or pumps
that would fit their extravagant garments.
If you want to try yourself as fashion
designer you can also try Damish internet
platform where more than a dozen Polish
designers have published their projects
of garments and accessories that we can
modify in accordance to our wishes.
Customisation does not refer only
to small things. Leading car brands
also use it in their promotion. Porsche
enables its customers to make aesthetic
changes and one of the most exciting
one of them is the possibility to give a
car your own name that will exchange
the name of the brand. Tesla Motors acts
in a much more risky way – as the most
innovative automotive brand, last year
Tesla disclosed its patents. Tesla Motors
went a step further than other companies and it produces cars in accordance
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A challenge for designers
Customisation is not so much a change
of roles designer – customer. It is rather
about mixing and shaking these roles.
In this system designers are not “father
figures” of design that are always right.
In this system designers' role is to set frames within which those who have almost
no experience in design can create their
own projects. So what designers have to
do is not only to put a lot of work into the
creating these frames but also drop their
artistic ego and face the fact that the final
decision about the way the product with
look like does not belong to them. In this
context a simple question emerges – who
is the author of customised products: the
person who created the framework for
creativity or the customer who gave the
product a final unique shape?

COLUM N

FELIETON

Dlaczego biznesmeni

GRAJĄ W GOLFA? – CZ. 2.

JACEK ROZENEK
Jest aktorem i prezenterem telewizyjnym, czyli na wrażeniu się zna. A jak
się na czymś zna, to tego uczy – jest
ekspertem zarządzania wizerunkiem,
prowadzi szkolenia z zakresu relacji
biznesowych, technik wpływu i antymanipulacyjnych. Doradza wielu managerom najwyższego szczebla. Czyli
nie da się go owinąć wokół palca. Kiedy
nie gra na planie to gra w golfa.

G

olf to gra dla milionerów? Owszem. Sporo osób zamożnych
fascynuje się posyłaniem piłki
do dołka. Ale na całym świecie
aktywnie gra sto pięćdziesiąt
milionów osób. W samej Wielkiej Brytanii
– półtora miliona. W Szwecji – czterysta tysięcy. W dużo mniejszych od Polski Czechach
– siedemdziesiąt tysięcy. Czyżby mieli tam aż
tylu milionerów? U nas w Polsce gra nie więcej niż piętnaście tysięcy osób. Nawet jeśli nie
wszyscy oglądają sześciocyfrowe liczby na
swoich bankowych wyciągach, to są powody,
dla których golf i biznes się przyciągają.
Pole golfowe to miejsce, w którym można
naprawdę poznać charakter człowieka. Podczas spotkania w biurze czy na biznesowym
lunchu możemy dać się zwieść pozorom,
ale czterogodzinny wspólny spacer przez
osiemnaście dołków powie nam o człowieku prawie wszystko. Czy jest honorowy?
A może ma skłonność do małych oszustw?
Jak reaguje na porażki? Jak przyjmuje
sukcesy? Co mówi, gdy przeciwnik odda
świetny strzał? Potrafi wielkodusznie
pogratulować? Czy jest samolubny, nastawiony na indywidualny sukces? A może
przeciwnie – pomaga szukać zagubionych
piłek, przytrzymuje flagę? Czy stres sprawia,
że „odpuszcza”, załamuje się, złości, a może
intensyfikuje działania? Pole golfowe
fantastycznie obnaża wady, które chcemy
zazwyczaj ukryć, mając w perspektywie
ważny kontrakt do podpisania. Może też
wyeksponować zalety, trudne do zademonstrowania w zwyczajnych, biznesowych
okolicznościach. A ludzie na polu golfowym
są tacy sami jak w życiu. Jeśli ktoś jest
kombinatorem i małym oszustem przy grze
w golfa, to możemy w ciemno założyć, że
tak samo zachowuje się w biznesie. Ktoś,

kto okazuje złość i zły humor, gdy widzi, że
gramy lepiej od niego, nie będzie dobrym
partnerem w biznesie.
Najlepszy moment na swoiste „prześwietlenie” partnera to kilka sekund, które następują po oddaniu strzału. Przeklina, ciska
kij o ziemię, wznosi ręce do góry jakby brał
Boga za świadka, że stała się jakaś kosmiczna niesprawiedliwość, czy napina mięśnie
okazując głęboki stres? A może po posłaniu
piłki w krzaki czy do bunkra roześmieje się,
uważnie przeanalizuje przyczyny swojego
błędnego zagrania, a potem pójdzie dalej nie
rozpamiętując więcej tej sytuacji?
Uczciwość, umiejętność przyjmowania
zarówno porażek, jak i sukcesów, czy odporność na stres to cechy zarówno dobrego
biznesmena i dobrego gracza. Jeżeli spotykamy się z partnerem biznesowym na polu
golfowym to mamy wyjątkową okazję, by
sprawdzić, czy nadajemy na tych samych falach. Gdy przez cztery godziny rozgrywki polubimy swojego rywala, nabierzemy do niego
szacunku, a także po ludzku będziemy czuć
się dobrze w jego towarzystwie, to jest więcej
niż pewne, że nasza współpraca biznesowa ma sens. Bo przecież biznes to nie tylko
matematyka, ale przede wszystkim – sztuka.
A podstawą wszelkich skutecznych działań
partnerów biznesowych jest zaufanie.
IN ENGLISH

Why do businessmen
play golf? Part 2
Is golf a game for millionaires? Yes, it is.
Many wealthy people are fascinated by
hitting the ball into the hole. But there are
a hundred and fifty million people actively playing the game in the whole world.
The number is one and a half million in
Great Britain itself, four hundred thousand in Sweden, and seventy thousand
in the Czech Republic, which is much
smaller than Poland. Does it really mean
they have so many millionaires there?
No more than fifteen thousand people
play golf in Poland. And even if not all of
them see six-digit numbers in their bank
statements, there are reasons why golf
and business attract each other.
The golf course is a place where you
can get to truly know one’s character. You
can be deceived by appearances during
an office meeting or a business lunch,
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but walking together around eighteen
holes for four hours will tell you almost
everything about the man. Is he honourable? Or perhaps he has a tendency to cheat
a little? How does he react to failures?
How does he receive successes? What
does he say when his opponent takes an
excellent shot? Is he able to congratulate
him heartily? Is he selfish and oriented
towards his own success? Or perhaps the
other way round, he helps you to find the
balls you lost and holds the flag? Does
stress make him give up, does it depress
him or make him angry? Or perhaps
it intensifies his actions? Golf courses
perfectly reveal the faults people usually
try to hide when they have an important
contract to sign in view. They can also
emphasize the virtues that are difficult to
demonstrate in usual, business-like situations. And people on golf courses are the
same as in everyday lives. If someone is
a wheeler-dealer and a small swindler in
golf, you can bet your life that he behaves
like that in business too. Someone who
shows anger and bad mood because you
play better than he does will not make
a good business partner.
The best moment to screen your partner
is the several seconds after he hits the
ball. Does he swear, hurl the club against
the ground or raise up his hands as if he
was summoning God as a witness that
some terrible injustice has just happened?
Does he tense his muscles showing a huge
stress? Or perhaps he bursts out laughing
after sending the ball into the bushes or
a bunker, analyzes the reasons behind his
wrong move and then stops brooding over
the situation and moves forward?
Honesty, the ability to accept both
failures and successes and resistance
to stress are what makes both a good
businessman and a good golf player.
When you meet with your business partner on a golf course, you have a perfect
chance to check whether you two are on
the same wavelength. And if you take
to your rival during a four-hour game,
start respecting him and simply enjoy
his company, it is more than certain
that your business cooperation makes
sense. Because after all business is more
than mathematics. It is most of all art.
And trust is the basis for effectiveness of
business partners’ actions.
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Cóż nowego można wymyślić w telefonie
komórkowym? Raczej niewiele. Jeszcze lepszy ekran? Za chwilę będziemy
musieli używać specjalnych urządzeń
do sprawdzania ich jakości, bo różnice
przestaną być dostrzegalne dla oka.
Można poprawić aparat. Zawsze najbardziej denerwujące jest uruchamianie
go, gdy jest potrzebny, odblokowywanie,
czekanie aż zacznie działać. Można zrobić
tak, że dwukrotnie wciskamy przycisk
home, nie mija nawet sekunda i możemy
fotografować. Zdjęcie się robi wtedy, kiedy
chcemy. Nie jakiś czas później. Aparat
jeszcze może być czuły. Tak czuły, jak
wcześniej nie mieściło nam się w głowie.
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Możemy go wyposażyć w czytnik linii
papilarnych, żeby się nie stresować, że
ktoś (zostawmy kto) podejrzy nasz kod
i będzie czytać SMS-y. Akurat te, które
wolelibyśmy zachować w tajemnicy (bo to
nie to, co myśli).
Można poprawić oprogramowanie.
Tak, żeby wreszcie było widać sprawność
procesorów. Można jeszcze wyposażyć
telefon w możliwość bezprzewodowego
ładowania – by ładować bez konieczności
szukania wtyczki, gniazda. No i całość
można włożyć w piękną obudowę zrobioną z metalu i szkła. Porządnie zrobioną.
To wszystko zrobili w Samsungu.
Całość nazwali Galaxy S6. I od 17
kwietnia będą sprzedawać.

GUST

TASTE

Widzieliście w telewizji reklamy
Citroëna Cactusa?
Na pewno. Rzadko jest tak, żeby
w takich reklamach było aż tyle
prawdy. Cactus to
auto, nad którym
się dobrą chwilę zastanawiano.
I przyniosło to
efekty.
SAMSUNG SUHD JS9000

MERCEDES VITO

Kiedy pojawiły się pierwsze telewizory
UHD zaczęliśmy się zastanawiać skąd się
weźmie to, co na nich będziemy oglądać. Z czasem okazało się, że nie jest to
aż taki problem. Ale żeby dostawcy nie
mieli zbyt łatwo Samsung wprowadził
telewizory SUHD, które przy zachowaniu
rozdzielczości poprawiły jakość wyświetlania kolorów. Poprawiły? Zasadniczo
doprowadziły ją do ideału. Spełnia się
marzenie filmowych operatorów – na
ekranie można widzieć obraz jakości
takiej jak w rzeczywistości. Zobaczymy
kiedy ktoś zacznie taki obraz nadawać.

Zawsze wśród znajomych miałem kogoś,
kto miał busa. I to był albo ojciec dużej
rodziny, albo właściciel psów, albo biznesmen. Jeszcze jedna możliwość – ktoś
kto lubił wozić dużo rzeczy w samochodzie. Właściciel busa zawsze był w stanie
wytłumaczyć sens posiadania busa. Na
ogół logicznie. Dziś się trochę pozmieniało, bo firmy motoryzacyjne wprowadziły
odmiany samochodów, które są zaprojektowane specjalnie dla ojców dużych
rodzin, specjalnie dla posiadaczy psów.
Ci raczej Vito nie kupią. Vito jest samochodem dla biznesu.

Porównując zasadniczo nieporównywalne (kto mi zabroni): porównam Vito
z XC70. Jest połowę tańsze. Mniej pali. Ma
wygodniejsze fotele. Jest może trochę za to
głośne, ale da się wytrzymać. To jest super
w Mercedesie – robią samochody dla różnych ludzi. A wszystkie porządnie.

CITROËN CACTUS
Widzieliście w telewizji reklamy
Citroëna Cactusa? Na pewno. Rzadko
jest tak, żeby w takich reklamach było
aż tyle prawdy. Cactus to auto, nad
którym się dobrą chwilę zastanawiano.
I przyniosło to efekty.
Skrzynią biegów w Cactusie steruje się
przyciskami. Strzałka do przodu – właściwie to w górę – obok literki D, strzałka
do tyłu – literka R, i duży przycisk z literką
N. Każdy da sobie radę. Bardzo elektronicznie. Dwa wyświetlacze. Jeden za
kierownicą (prędkościomierz etc.), drugi
na środku (audio, nawigacja, telefon, kom-
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puter pokładowy, klimatyzacja) dotykowy.
Wcześniej większość stosowanych przez
PSA wyświetlaczy sprawiało wrażenie,
jakby ktoś je znalazł na śmietniku pod
supermarketem. Te mają dobry kontrast
i rozdzielczość, jak tablety z pięć lat temu.
Bardzo jest elektronicznie. Kiedy ruszyłem
przez chwilę byłem pewien, że samochód
jest zepsuty, ale po chwili przypomniało
mi się, że tak działa skrzynia automatyzowana. Znaczy ciągnie, ciągnie, ciągnie,
przestaje, nie ciągnie, nie ciągnie, szarpie,
ciągnie, ciągnie. Można zwymiotować,
chyba, że zacznie się nieco inaczej pracować gazem. Zresztą w normalnej jeździe
diesel, który jest montowany z tą skrzynią,
daje sobie radę na piątym biegu, więc da
się wytrzymać. Gdybym przez większość
życia nie jeździł automatami – zupełnie by mi nie przeszkadzała. W mieście
wszystkie minusy auta równoważy wielki
plus – spalanie. Skrzynia zniechęca do
nadmiernego wciskania gazu, więc jeździ
się naprawdę oszczędnie. W trasie spalanie wzrasta, ale hałas, który się pojawia po
przekroczeniu 100 km/h, szybko prowadzi
do powrotu do ekonomicznej prędkości.
Generalnie Citroën Cactus to przyjemne
miejskie auto. Atrakcyjny wygląd, sporo
miejsca w środku, ekonomiczny, dynamiczny silnik. Nowoczesne wyposażenie.
Mogę sobie wyobrazić powtarzających te
słowa szczęśliwych użytkowników. Ale
to auto zupełnie nie dla mnie. I nie chodzi
mi o to, że okna w tylnych drzwiach się
nie otwieraj, czy kanapa nie jest dzielona.
Chyba chodzi o to, że między siedzeniami
kierowcy i pasażera jest miejsce w sam raz,
żeby posadzić krasnoludka. Niestety nie
ma dla niego pasa bezpieczeństwa, więc
przy ostrym hamowaniu krasnoludek
mógłby walnąć głową w dotykowy ekran
nawigacji i coś przestawić. I wtedy by się
trzeba znowu zatrzymać, żeby ją programować. I tej wersji się będę trzymał.
IN ENGLISH

Subjective survey
of goods
SAMSUNG GALAXY S6
What new can be invented in a mobile
phone? Not much, I guess. An even better
screen? We’ll soon need special devices
to check their quality because the differences will be no longer visible to the eye.
The camera could be improved. Switching it on when needed is always so annoying. Unblocking and waiting until it starts
to work... It could be changed, we could
press the home button twice and start

taking photos after less than a second.
The photo would be taken exactly when
we want. Not some time later. The camera
could be more sensitive too. Unbelievably
sensitive. We could also equip the phone
with a fingerprint scanner so that we
wouldn’t get stressed that someone (let’s
leave it who exactly) would notice our code
and read our texts. Those texts that we’d
rather keep secret (because they’re not the
same as our thoughts).
The software could be improved as
well. So that we could finally see the
processors’ efficiency. The phone could
also have a wireless charging option.
And we wouldn’t have to look for a plug
or a socket any more. Finally, the whole
thing could be put inside a beautiful casing made of glass and metal. A decently
made one.
Samsung has actually done it all. And
named it the Galaxy S6. And it’s going to
be on sale from 17 April.

SAMSUNG SUHD JS9000
When the first UHD TVs appeared, we
started wondering where the stuff they’d
screen would come from. With time
it turned out that it’s not such a huge
problem after all. But to make it a bit
more difficult for suppliers, Samsung has
introduced SUHD TVs, which maintained
the resolution but improved the quality of
colour performance. Improved? They actually brought it to perfection. The dream
of cameramen is coming true: you can
now see images of such quality as in reality on TV screens. We’ll see when someone
actually starts broadcasting such images.

MERCEDES VITO
I’ve always known someone who had
a van. It could be a father of a large family, a dog owner or a businessman. Well,
there’s one more possibility: someone
who likes carrying lots of stuff in his car.
The thing is they could always explain
the sense in having a van. In general, it
was quite logical. Things have changed
today because car companies have
introduced varieties of vehicles designed
especially for fathers of large families
and those designed especially for dog
owners. They won’t buy a Vito, I guess.
The Vito is a car for business.
To use a basically incomparable comparison (who’s going to stop me?), I’ll compare the Vito with the XC70. It’s half the
price. It uses up less fuel. It has more comfortable seats. It’s a bit noisier, but you can
live with it. And it’s great about Mercedes
that they make cars for various people.
And they make all of them decently.
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CITROËN CACTUS
Have you seen Citroën Cactus ads on TV?
You definitely have. It’s rare for such ads
to convey so much truth. The Cactus is
a car they pondered over for some time.
And the effects are now perfectly visible.
There are buttons to steer the automated gearbox in the Cactus. A forward
arrow (or actually an up arrow) with the
letter D, a backward arrow – letter R and
a large button with the letter N. Everyone can handle that. Lots of electronics.
Two screens. One in front of the steering
wheel (speedometer, tachometer and so
on) and the second, touch-enabled one in
the middle (audio, navigation, telephone,
on-board computer, air conditioning).
Most of the screens PSA used earlier gave
the impression of having been found in
a dustbin next to a supermarket. These
ones have good contrast and resolution,
like tablets about five years ago. There’s
really lots of electronics. When I started
the car, for a moment I had a slight feeling
that it was broken, but then I recalled
that this is how an automated gearbox
works. I mean, it keeps pulling, pulling
and pulling, and then it stops, jerks and
starts pulling again. You might feel sick
unless you start using the accelerator in
a different way. Anyway, any Diesel with
such a gearbox manages perfectly well
during a typical drive in a fifth gear so it’s
bearable. If I hadn’t been driving automatic cars for most of my life, I wouldn’t
mind it at all. But when in town, all the
drawbacks of the car are outweighed by
one huge advantage – combustion. The
gearbox discourages you from pressing
the accelerator too hard, so you drive really economically. Combustion increases
en route, but the noise you start hearing
after having exceeded 100 kph makes you
return to economic speed immediately.
Generally, the Citroën Cactus is a nice
city car. An attractive appearance, a good
deal of space inside, cost-effectiveness
and a dynamic engine. Modern equipment. I can imagine its happy users repeating those words. But it’s definitely not
a car for me. And I’m not talking about the
fact that the windows in its back doors
don’t open or that the seat isn’t divided.
I’m talking about the fact that there is a bit
of space between the driver and the passenger seat, which makes a perfect place
for a dwarf. Unfortunately, there’s no safety belt for him so that, if the car suddenly
stopped, the dwarf could bang his head
against the touch screen of the navigation
and readjust something. Then you’d have
to stop again to programme it. And this is
the argument I’m going to stick to.

GRUPA OMEGA PILZNO – DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY
•
•
•
•
•
•

Ponad 20 lat doświadczenia
Kompleksowe usługi logistyczne
Najwyższe standardy obsługi
Obsługa na terenie całej Polski i Europy
Najnowocześniejszevzaplecze
e m
w transportowo-logistyczne
e r e p c ixspedycyjne
1000 pracowników
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Godawski & Godawski Sp. z o.o.
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tel. (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax (+48 14) 672 19 94
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Momo

Design
W PIERWSZEJ POŁOWIE LAT 60.
UBIEGŁEGO WIEKU WŁOSKI KIEROWCA
WYŚCIGOWY GIANPIERO MORETTI
ZLECIŁ PEWNEMU RZEMIEŚLNIKOWI
WYKONANIE KIEROWNICY DO
SAMOCHODU, KTÓRYM SIĘ ŚCIGAŁ.
TEKST:

MARCIN KĘDRYNA

ŹRÓDŁO FOT.:

MAT. PRASOWE

K

ierownica była grubsza
niż ówcześnie stosowane – dużo lepiej
się ją trzymało. Inni
kierowcy szybko ją zauważyli i natychmiast
zamarzyli by taką posiadać w swoich
samochodach. Jeżdżący w Formule 1
dla Ferrari John Surtees z taką właśnie
kierownicą zdobył mistrzostwo świata
w 1964 r. Mając za sobą udział w takim sukcesie Moretti powołał do życia
firmę, którą nazwał Momo. Pierwsze Mo
od Moretti, drugie od Monzy – miasta,
w którym się urodził.
Na początku firma produkowała
kierownice stosowane wyłącznie w samochodach „wyczynowych”, z czasem
zajęła się produkcją felg i kierownic do
normalnych samochodów, o ile oczywiście normalnym samochodem można
nazwać Rolls-Royce czy Ferrari. Z Momo
współpracowały Aston Martin, Citroen,
Daihatsu, Fiat, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Peugeot,
Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota,
Volkswagen i Volvo. Równocześnie firma
wciąż doskonaliła swoje produkty przeznaczone dla sportowców. Kierownice
Momo ściskali Mario Andretti, Ayrton
Senna, Nigel Mansell, Nelson Piquet,
Michele Alboreto, Michael Schumacher,
a przed nimi Niki Lauda, Jackie Stewart
i Clay Regazzoni.

WWW.PRACOWNIACZ ASU.PL
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Dziś większość chłopców chciałoby mieć
kierownicę Momo. A jeśli już ma – nie chce
się z nią rozstawać. Ale chodzenie na co
dzień z kierownicą w ręce nie jest zbyt wygodne. Dlatego powstało Momo Design.
Momo Design doświadczenie motoryzacyjne przenosi do innych dziedzin
życia. I od początku lat osiemdziesiątych
w te inne dziedziny życia przenosi znane
z Formuły 1 materiały: włókno węglowe,
magnez i tytan. Dzięki temu zamiast chodzić z niewygodną kierownicą wielbiciele marki mogą wybrać zegarek i patrząc
na niego za każdym razem przypominać
sobie o kierownicy.

Z drugiej strony design zegarków
Momo Design jest tak nowoczesny i tak
dobry, że mogą one zainteresować ludzi,
którzy niekoniecznie czują związek ze
sportami motorowymi. Z niewiadomych
przyczyn Włosi potrafią robić ładne rzeczy. Wynikać to musi z kuchni. I z krajobrazów. Bo widoki mają naprawdę niezłe.
Doświadczenie mówi, że włoska mechanika mało ma wspólnego z perfekcją.
W przypadku zegarków Momo Design
nie musimy się martwić. Za ich serca
odpowiadają Japończycy. Ci nie potrafią
robić tak ładnie, jak Włosi, ale jak coś już
robią, to porządnie.
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Momo Design doświadczenie motoryzacyjne przenosi
do innych dziedzin
życia. I od początku
lat osiemdziesiątych
w te inne dziedziny
życia przenosi znane
z Formuły 1 materiały: włókno węglowe,
magnez i tytan.
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Momo Design
In the first half of the 60s, Gianpiero
Moretti, an Italian racing driver,
commissioned a craftsman to prepare
a steering wheel for the car he would
be racing.

cars, but normal here stood obviously
for cars like Rolls-Royce or Ferrari.
Momo cooperated with such companies
like Aston Martin, Citroën, Daihatsu,
Fiat, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi,
Nissan, Opel, Porsche, Peugeot, Renault,
Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswa-

The wheel was thicker than those used
at that time and thus easier to hold.
Other drivers quickly noticed it and immediately dreamt of having one in their
cars. John Surtees, a Formula One driver
for Ferrari, won the world championship in 1964 with precisely this wheel.
Having his share in such a success to his
credit, Moretti established a company
called Momo. The first mo comes from
Moretti and the second stands for Monza,
a city where he was born.
In the beginning, the company was
producing wheels used in competition
cars only. Soon, it started producing
rims and steering wheels for normal
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gen and Volvo. At the same time, the
company kept improving its products
dedicated to sportspeople. Momo wheels
were held by Mario Andretti, Ayrton
Senna, Nigel Mansell, Nelson Piquet,
Michele Alboreto, Michael Schumacher
and most of all Niki Lauda, Jackie Stewart and Clay Regazzoni.
Today, most boys dream of having
a wheel produced by Momo. And if the
already have one, they never want to
part with it. But walking with a wheel in
one’s hand every day isn’t particularly
comfortable. This is why Momo Design
was founded.
Momo Design transfers its automotive
experience into other fields of life. And
since the beginning of the 80s, it has
also been transferring materials famous
from Formula 1: carbon fibre, titanium
and magnesium. Now, instead of taking
a steering wheel everywhere they go, the
lovers of the brand can choose a watch
and think about the wheel every time
they have glance at their writs.
On the other hand, Momo Design
watches are so innovative and good in
their designs that they can arouse the
interest of those who do not necessarily
feel any relationship with motorsports.
For some unknown reason Italians
can produce beautiful things. It results
probably from their cuisine. And
landscapes. Because they really have
fabulous views there.
Experience shows that Italian
mechanics has little in common with
perfection. But you do not have to worry
about it in the case of Momo Design
watches. It is the Japanese who are
responsible for their works. The latter
cannot make such beautiful things as
Italians, but once they’ve got down to
something, they do a decent job.
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HER
GIPSY
STORY
ZDJĘCIA/PHOTOGRAPHY: Wojciech Foit
MODELKA/MODEL: Klaudia Prażmo/D'Vision
STYLIZ AC JA/STYLIST: Machine of STYLE/Agata Bawer
MAKIJA Ż/MAKE-UP: Magdalena Koźlicka
SPEC JALNE PODZIĘKOWANIA/SPECIAL THANKS TO:
Stajnia Nad Jeziorem/MZUK Gliwice
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Zdjęcia: Clarins (9)

,
sna przyszła

DREWNO RÓŻANE

Clarins, Blush Prodige 08, delikatny róż do policzków,
7,5 g – 149 zł, nr 846067

SUBTELNE
JAK KWIATY

NATURALNE PIĘKNO

Obie pomadki
marki Clarins
(od góry do dołu):
Joli Rouge
Brilliant Perfect
Shine Sheer
Lipstick nr 22,
nr 846078,
Lipstick nr 23,
nr 846079;
każda pomadka:
3,5 g – 99 zł

Clarins, Garden Escape Palette, zestaw cieni do powiek, 199 zł,
nr 846068

MALINOWY

Clarins,
Instant Light Lip
Comfort Oil 02,
olejek upiększający
usta, 6 ml – 85 zł,
nr 846071

NEKTAR
Clarins,
Instant Light Lip
Comfort Oil 01,
olejek upiększający
usta, 6 ml – 85 zł,
nr 846070

IN
R
A
L
C

S

n

Garde

pe
Esca

WIĘCEJ
Obejrzyj tutorial
makijażu sygnowanego
marką Clarins
w magazynie Douglas
w wersji na tablet
i smartfon.
douglas magazyn pl

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

ZIELONA
ORCHIDEA

NOWA KOLEKCJA Clarins to
metafora spaceru po ogrodzie
pełnym pysznych barw:
błyszczyk w kolorze piwonii,
cień do powiek zielony jak mech
i jako specjalna atrakcja
– usta w różu kwitnącej wiśni
albo fiołków alpejskich.

Clarins, Crayon
Khôl 09, kredka
do oczu,
1,05 g – 69 zł,
nr 846069
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Ż YC I E M A K I J A Ż
SUBTELNY
RUMIENIEC

Artdeco, Blush Couture,
róż do policzków,
10 g – 89,90 zł,
nr 844432

WYRAZISTY
KOLOR

Artdeco, Art Couture
Lipstick Cream 268,
odżywcza szminka,
4 g – 49,90 zł

GRA CIENI

Cienie do powiek
Artdeco
(od góry do dołu):
Pearly Milky Mint 60,
nr 844428,
Pearly Soft Pink 95A,
nr 844430,
Pearly Snowdrop 109,
nr 844431;
każdy cień:
0,8 g – 24,90 zł

BŁYSK
& SZYK

Artdeco, Lip Brilliance
Soft Pink 62,
błyszczyk do ust,
5 ml – 49,90 zł,
nr 844425

USKRZYDLA

Artdeco, Volume
Supreme Mascara 1,
tusz do rzęs
zwiększający objętość,
15 ml – 64,90 zł,
nr 844426

JASNA SPRAWA
Artdeco, Soft Lip
Liner Waterproof 81,
wodoodporna
konturówka do ust,
1,2 g – 32,90 zł,
nr 844423
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WIĘCEJ
Obejrzyj tutoriale
makijaży sygnowanych
markami Artdeco oraz
Collistar w magazynie Douglas
w wersji na tablet
i smartfon.
douglas magazyn pl
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KLASYCZNA
NOWOCZESNOŚĆ
Zainspirowany graficznymi
obrazami szwajcarskiego artysty
i architekta Maxa Billa,
projektant mody Emilio de la
Morena stworzył dla Artdeco
wyrazistą nowoczesną stylizację.
Usta i paznokcie lśnią w kolorze
fuksji, a oczy podkreślone są
odcieniami wody.
Prostota i szyk!

Zdjęcia: Artdeco (9)

na
e
r
o
M

C

A
T
S
I
L
OL

R

ell
+ Kart
e
d
Désir

tość
s
y
z
r
j
Prze our

J

BELLINI
Collistar, Multi-Blush
Eye Shadow, wielofunkcyjny róż do policzków,
9 g – 139 zł,
nr 843823

VIVA ITALIA!
Co łączy producenta
kosmetyków Collistar z kultową
marką designerską Kartell?
Włoski styl! I to właśnie on
znajduje odbicie w nowej,
wspólnej serii do makijażu
obu tych marek: żywe kolory,
odkrywczy design i ta wyjątkowa
śródziemnomorska lekkość.

VESPAROSA

Collistar, Gloss
Design 30, błyszczyk
do ust, 7 ml – 85 zł,
nr 843838

AZZURRO

Collistar, Professional
Eye Pencil 16, kredka
do oczu, 65 zł

MILLEFIORI

Zestawy cieni do powiek:
Silk Effect Eye Shadow,
Dune Nude 70, nr 843829,
Jelly Orange 71, nr 843831,
Moon Blue 72, nr 843833;
każdy zestaw cieni: 59,90 zł

GELATI

Zdjęcia: Collistar (11)

AMORE MIO

24/7 – Kupuj
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Collistar, Matita Professionale Labbra, konturówka do ust,
1,2 g – 65 zł,
nr 843843

Wszystkie lakiery marki
Collistar
(od lewej do prawej):
Gloss Nail Lacquer
Gel Effect, 6 ml,
Pink 515, nr 843848,
Cherry 575, nr 843851,
Lilac 554, nr 843850;
każdy lakier: 35 zł
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Eksperymentując z makijażem ust, nie szalej
z akcentowaniem oczu. Subtelność i naturalność
zawsze są w modzie. Taki makijaż podkreśla
urodę, odmładza, a przede wszystkim pasuje
zawsze i niemal wszędzie.
Jak „zmalować” tak piękny make-up?
Podstawą jest baza pod makijaż. To ona
gwarantuje perfekcyjną aplikację podkładu.
Makijaż oczu musi być delikatny i dyskretny,
wszak to nie on jest dominantą w tej stylizacji.
W centrum uwagi powinny się znaleźć usta
– w rewolucyjnej, matowej odsłonie.
Dla wydobycia ich doskonałego kształtu
nie wystarczy jednak tylko pomadka w płynie.
Do łask w wielkim stylu powracają konturówki!
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WIĘCEJ

Obejrzyj tutorial
makijażu sygnowanego
marką NYX w magazynie
Douglas w wersji na tablet
i smartfon.
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Zdjęcia: NYX

1. KONTURÓWKA DO UST, NYX,
Lipliner Pencil 04, 1 g – 22,90 zł, nr 405179
2. MATOWA POMADKA
W PŁYNIE, NYX, pomadka w płynie,
Soft Matte Lip Cream 18 Prague, 31,90 zł,
nr 852282
3. TUSZ DO RZĘS, NYX, Propel My Eyes,
tusz wydłużający, podkręcający i rozdzielający
rzęsy, 54,90 zł, nr 604148
4. DWUSTRONNY EYE-LINER, NYX,
Two Timer, eye-liner i konturówka do powiek
w jednym, 54,90 zł zł, nr 833710
5. PODKŁAD W PUDRZE, NYX, Stay
Matte But Not Flat Powder Foundation odcień 01,
produkt do stosowania na sucho (puder)
lub na mokro (podkład), 59,90 zł, nr 780574
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230 ZŁ

Estee Lauder,
Paleta cieni Pure Color Envy
Sculpting Pallete 5-eyeshadow
Envious Orchid

199 ZŁ
79 ZŁ

Douglas,
Podkład Age-Defence
Foundation 03

Sensai,
Puder transparentny
Loose Powder

170 ZŁ

Estee Lauder,
Róż Pure Color
Brush 02

99 ZŁ

Clarins,
Pomadka Joli Rouge
Brilliant Perfect 22

149 ZŁ
Lancome,
Tusz do rzęs
Grandiose 01

ZAPRASZAMY DO PERFUMERII DOUGLAS NA INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z EKSPERTEM, KTÓRY ZDRADZI
TAJEMNICE PROFESJONALNEGO MAKIJAŻU, WPROWADZI W ŚWIAT NAJNOWSZYCH TRENDÓW I DOBIERZE
KOLORYSTYKĘ PODKREŚLAJĄCĄ KAŻDY TYP URODY.
PERFUMERIE DOUGLAS
Szczecin: Centrum Galaxy, al. Wyzwolenia 18-20, tel. 91/ 483 90 66;
C.H. Auchan Kołbaskowo, Ustowo 45, tel. 91/ 883 98 30, tel. 91/ 883 98 29;
CH Molo, ul. Mieszka I 73, tel. 91/ 433 06 86, tel. 91/ 433 06 87;
Galeria Kaskada, ul. Niepodległości 36, tel. 91/ 810 21 74, tel. 91/ 810 21 75;
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Słupsk: C.H. Jantar, ul. Szczecińska 58, tel. 59/ 848 20 75, tel. 59/ 848 20 76;
Gorzów Wlkp. : Galeria Askana, al. Konstytucji 3 Maja 102,
tel. 95/ 737 26 20, tel. 95/ 737 26 21;
NoVa Park, ul. Przemysłowa 2, tel. 95/ 714 00 64, tel. 95/ 714 00 65;
Koszalin: C.H. Forum, ul. I. Paderewskiego 1, tel. 94/ 341 13 40,
tel. 94/ 341 13 41

MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Małgorzata Wdzięczna
Perfumeria Dougls
CH Riviera Gdynia
MODELKA

Katarzyna Demkowicz
ZDJĘCIA

Agnieszka Potocka

M

akijaż zaczynamy od przygotowania skóry. W tym celu na
dokładnie oczyszczoną i stonizowaną twarz nakładamy krem
udoskonalający teksturę skóry Lancome
Visionnaire. Żeby ochronić delikatną skórę
wokół oczu nałożony został krem Shiseido
Bio-Performance Eye Cream.
Makijaż wykonujemy techniką odwróconą.
Oznacza to, że zaczynamy aplikację kosmetyków
kolorowych od oczu, dzięki czemu nie musimy
bać się ewentualnego osypywania cieni.
Jako bazę używamy korektora Estee Lauder
Ideal Brush On Illuminator, po czym matowimy
całą ruchomą powiekę oraz przestrzeń pod łukiem brwiowym jasnym cieniem z palety cieni,
Pure Color Envy Sculpting EyeShadow 5-Color
Palette Envious Orchid. Załamanie powieki
zaznaczamy jasnym brązowym cieniem oraz
podkreślamy lekkim brązem opalizującym
w fiolet. Aby nadać głębi spojrzeniu przyciemniamy zewnętrzny kącik oka ciemnobrązowym
cieniem. Od wewnątrz aplikujemy rozświetlający cień. Czarną kredką malujemy kreskę wzdłuż
linii rzęs, wyciągając ją delikatnie, aby nadać

oku bardziej zmysłowy charakter. Aby ożywić
nieco makijaż, na dolną powiekę nakładamy
intensywnie fioletowy cień i zaznaczamy linię
wodną zieloną kredką. Przed zaaplikowaniem
tuszu nałożona została baza Dior Maximizer,
która jednocześnie pięknie wydłuża, rozdziela
i pielęgnuje rzęsy. Następnie aplikujemy tusz
Lancome Grandiose 01, który rozdziela i podkreśla każdą rzęsę.

Przechodzimy do makijażu twarzy. Po
nałożeniu bazy wygładzającej i optycznie
zwężającej pory Dior Pore Minimizer
aplikujemy podkład Douglas, Age-Defence Foundation 03, dzięki któremu
otrzymujemy efekt perfekcyjnie wygładzonej i świetlistej skóry. Utrwalamy go
delikatnie sypkim pudrem transparentny
m Sensai, Loose Powder oraz muskamy
policzki różem Estee Lauder Pure Color
Brush 02. Ostatni krok to odrobina
rozświetlacza na kości policzkowe, w tym
wypadku Sensai Highlighting Powder.
Usta podkreślamy konturówką w odcieniu soczystej maliny oraz nakładamy
pomadkę Clarins Joli Rouge Brilliant
Perfect 22. Aby powiększyć optycznie
usta na środek nakładamy błyszczyk
Chanel Rouge Allure nr 57. Całość utrwalamy mgiełką Clarins Fix Make Up.
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

REGUL AR SECTION OF
SZCZECIN GOLENIÓW
IM. NSZZ SOLIDARNOSC
AIRPORT MAGA ZINE

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN
GOLENIÓW IM. NSZZ
SOLIDARNOŚĆ

DANE TELEADRESOWE

AIRPORT TELEADRESS DATA

TA XI

INTERNET

Airport Taxi Group

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport

• SZCZECIN/ KOSZ ALIN
INTERGLOBUS TOUR

Tel.: +48 914 817 690

Rezerwacja biletów telefonicznie pod

www.twitter.com/SzczecinAirport

numerami: / Tickets can be booked

www.szczecinairport.blog.pl

DOJA ZD SAMOCHODEM BY C AR

by Telephone:

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

Tel.: +48 914 850 422

www.pl.pinterest.com/airport0237/
ADRES ADDRESS

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From
Koszalin –6/E28 road

BUS LOT

Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

Tel.: +48 914 817 400

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

www.airport.com.pl

na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNKT INFORMAC JI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

from the Airport to Szczecin 15 minutes
after landing. Bus tickets available from
driver before departure. Ticket price to/from

• KOSZ ALIN / KOŁOBRZEG

Tel.: +48 481 74 00

Szczecin – 25 PLN.

AIR-TRANSFER .PL

Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639

Rezerwacja biletów telefonicznie pod numerami / Tickets can be booked by Telephone:

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY
TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

stycznych/ Ticket selling point

LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17)

Tel.: +48 481 75 05

90 minutes before plane departure. Bus

AN-JAN

Tel.: +48 481 76 25

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

Z AGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service

by Telephone:
Tel.: +48 943 531 052

PKP

Tel.: +48 501 525 081

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

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

C A R PA R K G R E E N
CENNIK C AR PARK FEES

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

10 PLN

DO 5 GODZIN UP TO 5 HR

11 PLN

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

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

K A ŻDY NA STĘPNY T YDZIEŃ E VERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

PARKING

C AR PARK RED / 24 H

CENNIK C AR PARK FEES
PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY

7 PLN

UP TO 1 HR

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NA STĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING OUR

2 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

K A ŻDA NA STĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING DAY

30 PLN
/ DAY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC 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.
Dla pasażerów wylatujących czarterem turystycznym rabat 20%. / 20% discount for passengers of tourist charter flight.
Przykładowe ceny po rabacie: / Example fees with discount:
postój 7 dni / 7 days parking – 72 PLN
postój 14 dni / 14 days parking – 100 PLN
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ROZKŁ AD LOTÓW

FLIGHT SCHEDULE

BE RG E N
OSLO G A RDE RMOE N
S TAVA NG E R

DU BLIN

OSLO RYGGE
OSLO TORP

LI V E RP OOL

LON DY N LU TON
LON DY N
S TA NS TE D

SZC ZECIN
WA R S Z AWA

LONDYN STANSTED
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1234567

PRZYLOT
ARRIVAL

16:45

PRZYLOT
ARRIVAL

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR2466/7

737

17:10

DUBLIN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

RYANAIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

ODLOT
DEPARTURE

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

1......

09:55

10:20

FR5322/3

737

....5..

11:20

11:45

FR5322/3

737

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

NORWEGIAN

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

12:45

13:15

DY1014/5

737

…..6.

15:40

16:10

DY1014/5

737

OSLO TORP
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

..3...7

PRZYLOT
ARRIVAL

19:35

.2.4.6

PRZYLOT
ARRIVAL

19:30

.2.4.6

PRZYLOT
ARRIVAL

11:00

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

W62159/60

A320

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62155/6

A320

20:00

WIZ Z AIR

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

2162/3

A320

11:30

WARSZ AWA
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

WIZ Z AIR

LONDYN LUTON
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

20:05

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

WIZ Z AIR

ODLOT
DEPARTURE

PLL LOT

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

123456.

08:40

09:05

LO3931/2

Q400

12345.7

20:30

21:00

LO3935/6

Q400

OSLO RYGGE OD 03.04.2015
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1...5..

PRZYLOT
ARRIVAL

08:25

ODLOT
DEPARTURE

08:50

BERGEN OD 20.06.2015
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1..4.6.

PRZYLOT
ARRIVAL

10:35

ODLOT
DEPARTURE

11:05

RYANAIR

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR8711/2

737

WIZ Z AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62152/1

A320

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

CZ ARTERY 2015

CHARTERS 2015

KIERUNKI DESTINATIONS
1 GRECJA KRETA:
14.06.-27.09.2015 (ITAKA, GRECOS, NECKERMANN)
2 TURCJA RIWERA TURECKA
17.06-30.09.2015 (RAINBOW TOURS I BEE FREE,
ITAKA I ALFA STAR, NECKERMANN)
3 TUNEZJA ENDIFHA:
24.06-02.09.2015 (SUN&FUN, ALFA STAR,
NECKERMANN)

SZCZECIN

TUNEZJA ENDIFHA
TUNISIA ENDIFHA
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GRECJA KRETA
CRETE

TURCJA
RIWERA TURECKA
TURKEY
TURKISH RIWER

AKTUALNOŚCI

NEWS

Daj się zaskoczyć...
Odwiedź sklep Aelia Duty Free
W NOWEJ ODSŁONIE!
WIĘKSZA POWIERZCHNIA, WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI. ZAKUPY W AELIA TO JUŻ NIE TYLKO SZEROKA OFERTA
PRODUKTOWA, ALE TAKŻE NOWE DOŚWIADCZENIA I UDOGODNIENIA DLA KLIENTÓW.

S

klep Aelia Duty Free w strefie wolnocłowej lotniska
Szczecin-Goleniów został
powiększony aż o 50 m2.
Dodatkowa przestrzeń nie
tylko umożliwiła bardziej atrakcyjną
prezentację produktów, ale przede
wszystkim pozwoliła na wprowadzenie dodatkowych elementów charakterystycznych dla sieci Aelia.
Pierwszy z nich to Le Club, czyli wydzielona przestrzeń służąca do przeprowadzanej przez ekspertów prezentacji alkoholi.
Whisky czy różnego rodzaju koniaki nie
mają przed nimi żadnych tajemnic! Nasi
ambasadorzy doskonale wiedzą, która
whisky lubi wodę, a która zaskoczy swym
smakiem nawet koneserów tego trunku.
Drugim, równie atrakcyjnym elementem sklepu Aelia jest strefa serwisów
kosmetycznych, gdzie konsultantki urody
będą służyły swoją wiedzą na temat pielęgnacji, wizażu i doboru odpowiednich

produktów. Klientki będą mogły skorzystać między innymi z próbnych makijaży.
Serdecznie zapraszamy do odkrycia
nowych możliwości, jakie oferuje Aelia
Duty Free w strefie wolnocłowej lotniska Szczecin!
IN ENGLISH

Let us surprise you...
Visit Aelia Duty Free and
see how it has changed
for you!
The shop is now much larger and with
more opportunities. Shopping in Aelia
is not only a wide variety of products
but also new experiences and new
conveniences for customers.
Aelia Duty Free shop in the duty free part
of Szczecin-Goleniów Airport has been
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reconstructed and now has 50 m2.
The additional space allows a more
attractive exposition of the products but
also enabled the shop to input additional
elements characteristic for Aelia shops.
The first one of them is Le Club – separate area in the shop which is used for
the presentation of different alcohols
carried out by experts. These experts
know everything about whisky and various cognacs! Our ambassadors know
very well which whisky likes water and
which will astonish with its taste even
the connoisseurs of this alcohol.
Second new area in the Aelia shop
is the cosmetics services zone where
beauty consultants can give you advice
about visage and beauty care. The customers will also be able to make use of
free make-up session.
Come and see the new possibilities
offered by Aelia Duty Free in the duty free
part of Szczecin-Goleniów Airport!

RZUT beretem
TRWA REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO „PORT LOTNICZY SZCZECINGOLENIÓW – ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ
I PORTOWEJ” W RAMACH DZIAŁAŃ 6.3 ROZWÓJ SIECI LOTNICZEJ TEN-T
PRIORYTETU VI: DROGOWA I LOTNICZA SIEĆ TEN-T PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013.

62

Od 2 lutego zmniejszyła się odległość
od terminala do samolotu – do pokonania jest obecnie zaledwie 50 m, a spacer
trwa 43 sekundy. Skrócenie odległości
oznacza skrócenie czasu serwisowania,
co jest szczególnie ważne w przypadku
przewoźników niskokosztowych, którzy
chcieliby maksymalnie ograniczyć czas

AKTUALNOŚCI

NEWS

postoju maszyny w porcie lotniczym.
Tzw. turnaround time - czas na obsłużenie samolotu pomiędzy lądowaniem
a startem - spadł poniżej 25 min.
Stacjonujące na lotnisku maszyny
mogą korzystać z odnowionej płyty
postojowej, na której mogą zostać ustawione 3 samoloty o kodzie referencyjnym C (rozpiętość skrzydeł do 36 m). Na
naszym lotnisku są to samoloty Airbus
320 oraz Boeing 737-800. Docelowo na
płycie postojowej będzie miejsce na 6
tego typu maszyn.
Już niedługo ruszają prace na drodze
startowej. 2 kwietnia zostanie oddana do użytku nowa równoległa droga
kołowania, która na czas remontu (do 30
czerwca) spełniać będzie wymagania
drogi startowej o wymiarach 2100x45
m. Docelowo droga równoległa ma mieć
parametry 2450x23 metry. Pas startowy – o 300 m dłuższy i15 m szerszy
– ponownie zostanie przywrócony do
eksploatacji na początku wakacji.
IN ENGLISH

A stone's throw away
The European Union project „SzczecinGoleniów Airport – development and
modernisation of airport infrastructure”
in the frame of activity 6.3 Air network
development TEN-T of priority VI:
Road and Air network TEN-T of the
Operational Program Infrastructure and
Environment for years 2007-2013 is
currently being realized.

Since February 2nd the distance from
the terminal to the plane has decreased
– now it is only 50 m to walk, and it
takes 43 seconds. Shorter distance
means shorter servicing, which is especially important for low-budget airlines,
which wish to limit the layover time
of planes in the airport. The so-called
turnaround time – the time to service
the plane between landing and take-off
is now below 25 minutes.
The machines based in the airport
may stand in the layover area, where 3
planes with reference code C (max 36

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność
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m wingspan) may wait. On our airport
these planes include Airbus 320 and
Boeing 737-800. Our aim is to have 6
places in the layover area for this kind
of machines.
The works on the runway are soon going
to start. On April 2nd the new parallel
taxi way will beady ready to use, and will
be serving as a 2100x45 m runway until
the renovation is finished on June 30th.
Ultimately, the parallel way shall have the
parameters of 2450x23 metres. The runway – 300 m longer and 15 m wider – will
be ready to use at the beginning of summer
holidays.

LOTNISKO

AIRPORT

Wiosenny powiew

IN ENGLISH

Spring breeze
SEZON LETNI DLA SZCZECIŃSKIEGO LOTNISKA ZAPOWIADA SIĘ
PRACOWICIE. SUKCESYWNIE OTWIERANE POŁĄCZENIA POZWALAJĄ
NASZYM PASAŻEROM NA JESZCZE SZYBSZĄ KOMUNIKACJĘ ORAZ
WIĘKSZĄ MOŻLIWOŚĆ WYBORU.

MACIEJ DZIADOSZ, PREZES ZARZĄDU PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN – GOLENIÓW:

Dzięki połączeniom
rozkładowym, jak
również pięciu kierunkom
czarterowym, w pełni
zasadne jest realizowanie
prowadzonej obecnie
inwestycji poprawiającej
komfort obsługi pasażerów
i linii lotniczych,
a związanej z modernizacją
i rozbudową infrastruktury
lotniskowej, której to
zaawansowanie przekracza
50%, a zakończenie jest
planowane na 30 czerwca
2015 roku.

Od końca marca wchodzi nowy rozkład z dziesięcioma kierunkami:
- Bergen
- Oslo Gardemoen
- Oslo Tor
- Oslo Rygge
- Stavanger
- Londyn Luton
- Londyn Stansted
- Liverpool
- Dublin
- Warszawa
Natom ias t w czerwcu startują loty
czarterowe do:
- Hurghady
- Sharm el Sheikh
- Antalyi
- Endifhy
- Heraklionu
Dzięki rejsom do Londynu (10 razy
tygodniowo) oraz Dublina pasażerowie
mają możliwość połączeń przesiadkowych z całym światem. Loty do Oslo
ułatwią podróż w różne, odległe zakątki
Skandynawii. Zarówno rejsy regularne,
jak również kierunki z touroperatorami,
stanowią świetną propozycję na urlop.
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For the Szczecin Airport the summer
season will be very busy. New flight
connections that are being activated
enable the passengers to get a broader
choice of destinations and to communicate
with other cities more easily.
At the end of March a new flight timetable
with ten new destinations will enter into life:
- Bergen
- Oslo Gardemoen
- Oslo Tor
- Oslo Rygge
- Stavanger
- London Luton
- London Stansted
- Liverpool
- Dublin
- Warsaw
Whereas un June new charter flights will
start flying to:
- Hurghada
- Sharm el Sheikh
- Antalya
- Endifha
- Heraclion
Thanks to new flight connections
to London (10 times per week) and to
Dublin, the passengers get access to flight
transfers that will take them to all destinations in the world. The flights to Oslo
will enable Polish passengers to reach
farthest places in Scandinavia. Both the
regular flights and the charter flights
with tour-operators are a great opportunity for holidays.
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Tunezja

– wakacje ze smakiem
sa is very popular – it is a kind of paste
made of extremely hot chilli peppers
with garlic. They also like using olive oil
for cooking.
All main dishes are served with different types of bread, for example baguettes
– that are also being eaten between the
meals. A different type of bread served
is tabouna (traditional Berberian bread)
and khobz mbesses (delicate home-made
bread). Among meat dishes we recommend mirqaz – grilled lamb sausages
that taste great with salad and couscous.
Meat or fish kebab (called brochette) is
equally popular, just as lamb with mint,
turmeric and rosemary is. You can also
try kaftaji – fried spicy cutlets with liver,
pepper, onion and pumpkin. Tajine –
omelette with potatoes or beans, bread
crumbs, chopped meat and cheese is as
popular as brik – a thin pancake-like
flat-cake rolled into a cone and stuffed
with lamb, spinach, seafood, mushrooms
or fried or dried fish.
Delicious!

KRAJ, KTÓRY NA NOWO STAŁ SIĘ ATRAKCYJNYM MIEJSCEM
DLA TURYSTÓW. EGZOTYKA W PRZYSTĘPNEJ CENIE. DLACZEGO
WARTO? PIERWSZYM Z POWODÓW JEST TUNEZYJSKA KUCHNIA.

A

petyczna kuchnia, w której
można znaleźć akcenty
śródziemnomorskiej,
zwłaszcza francuskiej
i włoskiej. Tunezyjczycy
uważają, że kolor czerwony pobudza
apetyt, więc wiele dań ma barwę podobną do tej, a to za sprawą dużej ilości
pomidorów i papryki.
Bawiący tam Europejczycy po
pierwszej wizycie w restauracji proszą
o dania w wersji mniej palącej. W Tunezji każde danie musi mieś swój smak
i aromat, powinno też być pikantne, bo
kochają tam przyprawy. Na targach
królują one na co drugim straganie.
Kolorowe i pachnące, w misternie zapakowanych paczuszkach. Bardzo popularna jest harissa – pasta z piekielnie
ostrych papryczek chili z czosnkiem.
Równie chętnie do gotowania używana
jest oliwa z oliwek.
Do wszystkich dań głównych podawane jest pieczywo – bagietki, które
spożywa się także między posiłkami
w formie przekąski. Inny rodzaj pieczywa to tabouna (tradycyjny chleb berberyjski) oraz khobz mbesses (delikatny
chleb domowy). Z dań mięsnych zjemy
mirqaz - kiełbaski z jagnięciny robione
na ruszcie, które świetnie smakują z sałatką i kaszą kuskus. Równie popularny
jest kebab z mięsa lub ryby (nazywany
brochette) oraz jagnięcina z miętą,
kurkumą i rozmarynem. Z kolei kaftaji
to smażone, ostre kotleciki z siekaną
wątróbką, pieprzem, cebulą i dynią.
Bardzo popularny jest tajine – omlet
z ziemniakami lub fasolą, bułką tartą,
siekanym mięsem i serem, a także
brik – cienki, podobny do naleśnika
placek, zwinięty w trójkąt i faszerowany jagnięciną, szpinakiem, owocami
morza, grzybami czy smażonymi lub
suszonymi rybami.
Palce lizać!

IN ENGLISH

Tunis – holidays
in good taste
Country that has once again become an
attractive destination for tourists. Exotic places
in low prices. Why is it worth to go to Tunis?
First of all – because of the Tunisian cuisine.
Tasty kitchen in which you can find
accents of Mediterranean cuisine –
especially the French and Italian one.
People from Tunis think that red colour
stimulates your appetite so many of their
dishes are red due to the large number of
tomatoes and pepper used.
Europeans who visit Tunis, having
eaten for the first time in Tunisian restaurant, usually ask for less spicy and hot
dishes next time they come around to eat.
In Tunis each dish should have a special
taste and aroma, it should also be hot,
since Tunisians love spices. Tunisian bazaars abound in them. They are colourful
and smell awesome and they packed in
small pockets amazing. Especially haris-
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