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Wille dwurodzinne o unikatowym na rynku
Od 2004 r., co 2 lata,
Deweloperskich

Dewelopera przyznawany
Pracodawców Budownictwa

W 2014 r. po raz czwarty

w Zespole Willi Nowowiejska
o powierzchni 104,24 m2

• Ponadnormatywna jakość techniczna mieszkań
• Mieszkania doskonale doświetlone dzięki dużym
oknom o powierzchni 2,5-krotnie większej niż
standardowa
• Ciepłe szyby

34 mieszkania w 17 willach,
jedno- i dwupoziomowe,
o powierzchni od 104 do 151 m2

• Duże tarasy
• Ogrzewanie podłogowe jako dodatkowe w salonie,
holu, kuchni i łazience
• Oszczędny, wysokiej klasy kondensacyjny piec
gazowy Viessmann, wyposażony w zewnętrzne
czujki pogodowe
• Odkurzacz centralny
• Elementy inteligentnego domu
• Videofon
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Janusz Chabior.
W drodze na Wołyń
Z MOIM ZAWODEM JEST TAK, ŻE KIEDY ZACZYNASZ, ZARABIASZ 200 ZŁOTYCH. GRASZ NAJLEPIEJ JAK TO
TYLKO MOŻLIWE. PEWNEGO DNIA, Z POWODÓW JAKICH NIE ROZUMIESZ PRZESKAKUJESZ NA PÓŁKĘ 2 TYS.
GRASZ TAK SAMO JAK ZA 200 ZŁ. NAJLEPIEJ JAK TO TYLKO MOŻLIWE. JEŚLI MASZ SZCZĘŚCIE MOŻESZ BYĆ
NA PÓŁCE Z WYŻSZĄ CYFRĄ. A JEŚLI NIE MASZ SZCZĘŚCIA, MUSISZ ZOSTAĆ NA TEJ ZA 200 ZŁ. OD CZEGO TO
ZALEŻY? NIE WIEM. PRZECIEŻ ZAWSZE TO, CO ROBIĘ, ROBIĘ NA STO PROCENT.
TEKST

GRZEGORZ KAPL A

FOT

ADAM TUCHLIŃSKI

P

rzez moment trudno było
mi przywyknąć do myśli, że
siedzę oko w oko z Januszem,
a nie z pułkownikiem Marianem Bońką, jedną z najbardziej mrocznych i złych postaci w całej
historii polskiego kina. Kiedyś, kiedy już
miną nasze czasy i kiedy historycy odkopią archiwa i wyjaśnią wszystkie sekrety,
„Służby specjalne” będzie się oglądać jak
zwyczajny kryminał a Marian Bońka
będzie tylko postacią z kręgu popkulturowych potworów. Jak Joker z Batmana. Ale
teraz kiedy siada naprzeciwko czuję lęk.
Ale tylko przez chwilę. Życie to nie jest
film. W portfolio Janusza Chabiora jest
zdjęcie, na którym ma włosy zaczesane
na brylantynę i wygląda jak Eugeniusz
Bodo. Miałem wtedy 20 lat. Pomyślał, że
to będzie zdjęcie, które wklei do dyplomu,
kiedy zda egzamin na aktora dramatu.
Było zrobione w Legnicy. Foto „Wrzos”.
Atelier mojego wujka.
– Możesz przekazać wujkowi – śmieje
się Janusz Chabior.
No to zaczynamy.

DLACZEGO TAK PÓŹNO ZROBIŁEŚ DYPLOM?
Bo nie kończyłem szkół aktorskich. Nawet

o tym nie myślałem, chciałem zostać marynarzem, pływać, pojechać do Londynu
i studiować historię. Nigdy gdy nie miałem nad łóżkiem plakatów z wizerunkami
aktorów. Miałem w zeszycie jedną fotkę.
Monika Vitti, moja fascynacja z młodzieńczych lat. Ale nigdy nie myślałem o tym,
żeby występować, mieć misję, kłaniać się
przed publicznością.

WIĘC CHCIAŁEŚ ZOSTAĆ MARYNARZEM…
Pływałem od dziecka, w klubach, zawodniczo, np. w klasie OK Dinghy czy Finn.
Kiedy miałem z 10 lat startowałem w Mistrzostwach Polski w Pucku w klasie
Kadet. Mój załogant miał 7 lat. Wypłynęliśmy tak daleko, że brzeg zniknął. Wiało
niesamowicie, sztorm nas przemoczył.
Zmarzliśmy. I w którymś momencie zrozumieliśmy obaj, że już nie wrócimy. Że
nie wiemy którędy do portu. Ale nam się
jednak udało, bo nie pękaliśmy. Wróciliśmy, dali nam gorącej herbaty z kotła
i zaczęło to wszystko z nas schodzić.
Poczuliśmy euforię. Przeżyliśmy coś
ważnego. Teraz patrzę na dzieci które
wszędzie się odwozi i odbiera. Ja jako
dziewięciolatek z Legnicy do Kunic nad
jezioro jeździłem sam, 8 km rowerem! Je-
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Ta najważniejsza
podróż jest zawsze
przed nami. To jest
podróż do miejsca,
o którym nie
wiemy jak wygląda
i czym jest... Sporo
podróżowałem
z racji zawodu.
Po teatrach i po
festiwalach. Ale
są i takie własne
podróże. Moje.
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chałem, pływałem do wieczora i w nocy
wracałem do domu, to była normalka.

CZASY SIĘ ZMIENIŁY.
W Londynie zobaczyłem to po raz
pierwszy. Dzieci w ogóle nie biegały
tak jak my, samopas z kluczem na szyi.
Pytałem o to Anglików. Powiedzieli mi,
że „za dużo zagrożeń”.

DLACZEGO POJECHAŁEŚ DO LONDYNU?
W celach zarobkowych. Mojej rodzinie
udało się wreszcie odzyskać dom, który
kupił dziadek, a po jego śmierci zawładnęły nim lokatorskie hieny. Trzeba
było zainwestować w remont, centralne
ogrzewanie, więc potrzebne były funty.

I CO TAM ROBIŁEŚ?
Byłem boyem hotelowym w hotelu pięciogwiazdkowym.

JACEK KOMAN KIEDY WYEMIGROWAŁ, UKŁADAŁ PŁYTKI.
Ja nosiłem walizki i śniadania. Mały hotelik, tylko 24 pokoje, ale przyjeżdżały tam
modelki z „Vogue”, handlarze sztuki z Japonii, amerykańscy aktorzy. To był hotel,
który nie każdego gościa przyjmował.

WTEDY POMYŚLAŁEŚ, ŻE FAJNIE BYĆ GWIAZDĄ?
Modelki wprowadzali w workach foliowych na głowie, żeby im nikt nie zrobił
zdjęcia przed pokazem! To potworne.
Przyjechał kiedyś John Boorman, reżyser
„Excalibura”, twórca filmu, który oglądałem w klubie studenckim z pirackiego VHS-a, siedząc w kucki na stoliku. Płaciło się
3 zł za wstęp i oglądało niemieckie wersje
z okropnym lektorem. Takie były czasy.

NA CO WTEDY CHODZIŁEŚ DO KINA?
Na filmy o potworach, Godzilla, Mechagodzilla, Gigan, Hedora. W Legnicy było
kino letnie w amfiteatrze. Puszczali
tam radzieckie filmy a my chodziliśmy
psocić. Strzelać w ludzi z procy i takie
tam sprawy. Ale kiedyś zapomnieliśmy
o psoceniu, tak nas film wciągnął. Pamiętam do dziś. „Tak tu cicho o zmierzchu”. Jeśli coś ma klasę, to się zawsze
obroni. Jak Andrzej Szarmach w Turcji.

JAK TO?
Kiedy mój ojciec dostał prawo jazdy, zapakował mnie i mamę do Syrenki i pojechaliśmy do Stambułu, przez całe Karpaty, przez Rumunię. To było po mundialu
i okazało się, że Turcy mieli fioła na
punkcie Szarmacha, uważali go za najlepszego piłkarza na świecie. Pamiętam
z tych czasów trzy małe, ale wielkie rze-

czy... Na przykład jak się Polacy mijali na
Zachodzie, to migali do siebie światłami
samochodów. To była straszna radocha!
No i kiedy na postoju podchodzili do nas
Turcy i mówili: „Polonia! Andrzej Szarmach!” (śmiech). Wtedy zrozumiałem,
że z czegoś jesteśmy znani w świecie. No
i pierwszy raz w życiu piłem Coca-Colę.
Z bratem na spółkę. Piliśmy przez jakieś
pół godziny te 0,25 l! Trochę oszukiwałem, bo brat jest młodszy.

SIEDZIELIŚCIE W KAWIARNI? Z WIDOKIEM NA
BOSFOR?
Nie. Mama chciała kupić kożuch, więc
poszliśmy na bazar. Handel wygląda
tam tak jak powinien: dzieci idą na
kanapę i dostają zimną, cudowną Colę.
Zajmowaliśmy się nią przez ten cały
czas, kiedy mama robiła zakupy. Potem
oczywiście zwiedzaliśmy Istambuł
i chlapaliśmy się w morzu Marmara.

A NAJWAŻNIEJSZA PODRÓŻ, KTÓRĄ ODBYŁEŚ?
Ta najważniejsza podróż jest zawsze
przed nami. To jest podróż do miejsca,
o którym nie wiemy jak wygląda i czym
jest... Sporo podróżowałem z racji zawodu. Po teatrach i po festiwalach. Ale są
i takie własne podróże. Moje. Nigdy nie
planowane. Najczęściej samochodem.
Powiedzmy: południowa Francja albo…
Portugalia. Jadę i zatrzymuję się, jeśli coś
mnie przyciągnie. W Hiszpanii trwało
to dwa miesiące. Rumunię przejechałem
dookoła omijając miasta i włócząc się po
klimatach stasiukowych…W Czarnogórze zatrzymałem się, żeby umyć samochód. Myjnia w namiocie. Facet zaprosił
mnie na partyjkę warcabów i własnej
roboty śliwowicę. Jak to, przecież jadę!
Oj tam, oj tam, możesz mieć 0,8 promila…
Więc zagraliśmy. Lubię takie spotkania,
w których jest pewna bariera językowa,
ale ona jest nieważna. Jest taka chwila, że
rozumiemy się bez gadania.

ALE JESTEŚ AKTOREM, WIĘC POROZUMIEWASZ SIĘ POZAWERBALNIE Z DUŻĄ
ŁATWOŚCIĄ.
A jak zrozumieć postawnego chłopa, Węgra, który przez pewne procesy polityczne mieszka w północnej Rumunii? No
i gada językiem, który nie ma nic wspólnego z językami, które znam? Siedziałem
sobie z takim kiedyś na ławce, zaprosił
mnie. Rozumiałem tylko „Budapeszt”, oni
tylko „Warszawa”, ale jest fajnie!

PO ROSYJSKU NIE MÓWIŁ?
Nie...A propos rosyjskości, byłem kiedyś
na festiwalu w Nitrze na Słowacji i tam
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graliśmy „Made in Poland”. Musiałem się
stamtąd bez zwłoki dostać do Moskwy,
bo grałem w „Kopalni” Kruszczyńskiego.
O 3 w nocy poszedłem na autobus do
Wiednia. Stamtąd już samolot. Miałem
jakieś 1,5 godziny luzu, na dworcu nikogo, tylko cienie. Jeden autobus nie przyjechał, drugi nie przyjechał. Straszne
nerwy, bo samolot, nie zdążę do Moskwy
a gram główną rolę, więc spektakl spadnie! A to mała, górska miejscowość. Czas
nie jest istotny. I przyszła jakaś starsza
pani. Usiadła i mówi: „Oj tam, na pewno
coś przyjedzie!”. W końcu wszystko się
dobrze skończyło, byłem tak zmęczony,
że w samolocie padłem. Kiedy się obudziłem, facet obok mnie miał atak kolki
i z tego wszystkiego nie wypełniłem
jakiejś ważnej deklaracji, którą obcokrajowcy musieli oddać. Uprzedzono
mnie, że jak przylecę będzie czekała na
mnie czarna Wołga, że muszę do niej
szybko pobiec i pędzimy do teatru. Ale
nie mogłem się wydostać z lotniska, bo
jakaś gruba pani powiedziała stukając
w jakieś papierki: „U tiebja niet bumagi!”.
Ja na to: „Ale jakiej bumagi!?”. Na to ona:
„Chuj znajet, u was nużna bumaga!”.

ILE CZASU POTRZEBUJESZ, ŻEBY WEJŚĆ
W ROLĘ?
Nie muszę chodzić w pasiaku, żeby
zagrać więźnia obozu koncentracyjnego. Nie muszę grając rozbitka żywić się
przez tydzień ślimakami. Poszukiwanie
prawdy w postaci to jest proces, w teatrze można czasami oszukać, nadrobić
techniką, przed kamerą się nie da. Ale
co być nie uczynił, liczy się przede
wszystkim dobra historia. Chcesz jedną?

BA!
To jest historia pośrednio związaną
z teatrem. Kiedyś, żeby pojechać na Zachód, trzeba było spotkać się z jakimś
cichociemnym w Urzędzie Paszportowym, który albo otwierał tą szufladę
i wydawał zgodę, albo nie. Dostałem
wreszcie paszport, bo zostałem zaproszony przez francuski teatr. Państwo
sprzedało mi 10 dolarów po kursie
oficjalnym. Resztę musiałem kupić na
czarnym rynku. Różnice w zarobkach
były tak ogromne, że mnie nie było
stać na podróż. Pomyślałem, że pojadę
stopem. Na tym festiwalu miał wystąpić
gość z Afryki. Opowiadał historie sięgające 300-400 lat wstecz. To był jeden
z ostatnich opowiadaczy. Myślałem, że
sobie przejadę spokojnie przez NRD, ale
na granicy mi mówią, że nie mogę postawić nogi na terytorium NRD, bo mam

tranzyt, więc muszę pojechać z kimś,
kto mnie przewiezie od jednej granicy
do drugiej. Trafiłem na samochód prowadzony przez byłego więźnia obozu
koncentracyjnego, który po wojnie
zamieszkał w Monachium. Cały czas
mówił: „Zobacz, w tym drzewie, które
mijamy, jest kamera, która nas obserwuje”. „A tu w asfalcie, widzisz? Jedziemy, koła się obracają, a oni dokładnie
wiedzą, kiedy przekraczam prędkość!”.
A to był 1986 rok! Miał ogromne fobie
związane z NRD i całą drogę mnie tym
karmił. Szczęśliwie dojechaliśmy do
Monachium spędzając ze sobą z 10
godzin. Wysadził mnie o 23:00, powiedział: „Tam jest metro, idź”. I zostałem,
pierwszy raz na Zachodzie, całkiem
sam. Czekam. Ktoś coś krzyczy po
niemiecku, coraz bardziej intensywnie, a ja nic. Okazało się, że ostatni
pociąg już pojechał i chcieli zamknąć
stację, więc musieli mnie wyprosić.
Poszedłem w krzaki, przytuliłem się do
swetra i zasnąłem. Obudził mnie hałas
tłuczonego szkła. Ekipa skinów rozwalała szyby i kradła radia z samochodów.
Pijani, agresywni. Pomyślałem, że zabiją, ale mnie nie zauważyli. Obudziłem
się, patrzę, już widno a tu przede mną…
stadion olimpijski. Ten sam na którym
w 74-tym brodząc po kolana w wodzie,

przegraliśmy z Niemcami. Dojechałem
do Francji, fajny festiwal, zadurzyła
się we mnie Francuzka i namawiała,
żebym z nią tam został… A ja mentalnie
nie byłem gotowy. Tęskniłem za Polską.
Chodziłem nad Loarę z winem w kartonie i tęskniłem.

I DLATEGO ZOSTAŁEŚ AKTOREM, PRZEZ TE
FESTIWALE?
Na studiach prowadziłem grupę teatralną. Reżyserowałem spektakl, który
został nawet wystawiony na festiwalu
w Jeleniej Górze. Reżyserować mogłem,
ale grać już nie. Chyba za bardzo się
wstydziłem. Później z tego festiwalu
pojechałem do Francji, na kolejny…
Przeznaczenie. Kiedyś widziałem taki
rysunek: idzie człowiek drogą, nagle staje na rozdrożu, a tam dwa drogowskazy:
jeden w lewo, drugi w prawo. Zastanawia się, co zrobić i nagle się rozdzielił
– jedna połówka poszła w lewo, druga
w prawo. My tak nie możemy, więc nie
sprawdzimy, którą drogę wybrać.

TRZEBA PRÓBOWAĆ. TY MASZ TO SZCZĘŚCIE JAKO AKTOR, ŻE MOŻESZ PRÓBOWAĆ
RÓŻNYCH DUSZ. RÓŻNYCH OSOBOWOŚCI.
OSTATNIO ZAGRAŁEŚ ESENCJĘ ZŁA, MOGŁEŚ POCZUĆ JAK TO JEST BYĆ MORDERCĄ.
I ludzie lubią tą postać, to jest najciekawsze.
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BO ZŁO JEST POCIĄGAJĄCE?
Dlatego lubili oglądać „Dextera” albo
„Breaking Bad”.

TO JEST NIETZSCHEAŃSKIE, PRZEKRACZANIE
NIEPRZEKRACZALNYCH GRANIC.
Każdy człowiek ma w sobie pokłady zła.
Ale się stara to opanować. Wiele zależy
od intencji. Pułkownik, moja postać, bez
skrupułów likwiduje ludzi, którzy w jego
mniemaniu na to zasłużyli.

ZAWSZE MUSI BYĆ PRETEKST.
Marian go ma. To co robi, robi dla dobra
ojczyzny i organizacji, w której pracuje.
To jest potężny system. W „Don Kichocie” jest wspaniała kwestia na ten temat:
„czasami, dążąc do dobra, zło komuś czynimy”. I tak jest w życiu. Nadeszły czasy
które nie są czarno-białe.

DIAGNOZA JEST OKRUTNA DLA POLSKI.
PIERWSZA SCENA, W AFGANISTANIE, TŁUMACZY DLACZEGO TWÓJ BOHATER BIERZE SIĘ
DO DZIAŁANIA. FILM NIE OSZCZĘDZA ŻADNEJ
ZE STRON. TO JEST STRASZNIE TRUDNE.
Kiedy się przygotowywałem do tego
filmu najbardziej przeraziło mnie to,
kiedy się dowiedziałem jak łatwo jest
zabić człowieka.

ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ NA BARDZO TRUDNY
FILM.
I mam z niego ogromną satysfakcję. Przychodzą do mnie niepozorni ludzie i za
niego dziękują. Wyglądają jak zwykli widzowie, zwykli goście i mocno mi ściskają
dłoń, gratulują przekazania prawdy. To
jest duża satysfakcja. Ludzie z tych środowisk, znający się na rzeczy zaakceptowali
mojego Mariana. I jego motywacje.

I CO TERAZ?
„Wołyń” z Wojtkiem Smarzowskim, rola
księdza.

KOLEJNY TRUDNY FILM
Tak. To co wydarzyło się na Wołyniu
w latach 40-stych dwudziestego wieku
nadal budzi grozę.

LUBISZ OGLĄDAĆ FILMY , W KTÓRYCH WYSTĘPUJESZ?
Męka. Oglądam i analizuję swoją grę. Nie
mogę się skupić na fabule. Dla aktora to,
co widzi potem w kinie, zazwyczaj jest
totalną niespodzianką. W każdej scenie
masz przynajmniej dwa ujęcia. Jedno
twoim zdaniem jest lepsze, drugie gorsze.
Ale czasem jest 10-12 ujęć i to, co potem
wchodzi do filmu jest dla ciebie niespodzianką, bo nie wiesz co wykorzystają.

Zastanawiasz się: „czemu akurat to? Jestem tu słaby, były o wiele lepsze! A może
tak mi się tylko wydawało?”. Taki malarz
siada przed sztalugą, maluje, nikt mu nie
powie, że ma coś zmienić, ewentualnie
ktoś mu coś podpowie. Aktorom ciężko
jest oglądać swoje filmy. Nie lubię tego,
to jest za duże przeżycie emocjonalne
związane z tym, że musisz siebie oglądać.
Dlatego rzadko powracam do tego, co
wydarzyło się wcześniej.

SAM MALUJESZ.
Tak, siadam nad papierem albo płótnem
jak chcę się odstresować. Nawet kiedyś
udało mi się sprzedać parę obrazków,
takich specyficznych chabiorowych wizji. Spodobały się dziewczynie znajomego z Nowego Jorku i tam teraz wiszą.

years back then. He thought that this would
make a great diploma picture after passing
an acting exam. It was taken in Legnica.
“Foto Wrzos”. My uncle’s atelier.
-You can pass it to your uncle - says
Janusz Chabior, laughing.
Off we go, then.

WHY DID YOUR DIPLOMA COME SO LATE?
Because I didn’t finish any acting schools.
In my dreams of becoming a sailor, I had
never even thought of that. I wanted to sail,
go to London, study history. I had never
had posters of actors hanging over my bed.
I had one photo in my notebook, one of
Monica Vitti. My teenage fascination. But
I never thought to perform, to have a mission, bow in front of an audience.

SO, YOU WANTED TO BECOME A SAILOR...
W FILMIE, PRZED NAPISEM „KONIEC”, JEST
PUENTA. MY TERAZ TEŻ POTRZEBUJEMY
PUENTY.
(w tle leci „Beata z Albatrosa”) Śpiewałem kiedyś tę piosenkę. Laski szalały….
Cholera, chyba za rzadko śpiewam.
IN ENGLISH

Janusz Chabior. On the
way to Volhynia
In my profession, it ’s like this: when
you begin, you earn 20 0 zlotys. You
ac t the best you can and then, one
day, for reasons unknown, you end up
earning 2,0 0 0. Your ac ting is exac tly
the same: to the best of your skills. If
you’re luck y, you star t earning even
more. If you’re unluck y, you have to
stick to your 20 0 zlotys. How does this
work? I have no idea. I push myself to
the limits in any thing that I do.
For a moment, it was hard for me to
believe that I was sitting eye to eye with
Janusz and not to colonel Marian Bońka,
one of the darkest and infamous characters in the whole history of Polish cinematography. One day, when our time will
have passed and the historians will have
dug out the archives and solved all the
mysteries, “Służby specjalne” will be just
an ordinary crime story and Marian Bońka - just your typical pop-culture monster
figure. Like the Joker from Batman. But
then, as he sat in front of me, I was afraid.
But only for a moment. Life is not a movie. In Janusz Chabior’s portfolio there is
a photo in which he has his hair combed
with brilliantine. He looks like Eugeniusz
Bodo, the famous Polish actor. I was 20
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I used to do that a lot when I was a kid.
I sailed in clubs and professionally, in OK
Dinghy or Finn classes. When I was maybe 10 I was in the Polish Championship
in Puck, Cadet class. My crewman was 7
years old. We went so far that we lost sight
of the shore. We were soaking wet, cold.
And at some point it was clear to us that
we won’t be coming back, that we didn’t
know where the harbour was. But somehow we made it, because we didn’t give up.
We came back, someone gave us some hot
tea and then it started to wear off. We felt
euphoric. It was an important experience.
I now sometimes watch the kids being
driven everywhere by their parents. As
a 9-year-old I used to bike 8km to the lake,
from Legnica to Kunice. I biked, I swam
in the lake until the evening and at night
I came back home. It was normal.

TIMES HAVE CHANGED.
I saw it in London for the first time. Kids
wouldn’t roam free outside like we did
with keys hanging from our necks. I asked
some English people about it. They said
that there were to many hazards.

WHY DID YOU GO TO LONDON?
To earn money. My family finally succeeded in getting back the house that had
been purchased by my grandfather and
that was taken over some squatters after
his death. There was much work to be
done: renovation, central heating, therefore the need of pounds.
And what did you do?
I was a bellhop in a five-star hotel.

WHEN HE MIGRATED, JACEK KOMAN
WORKED AS A TILER.
I carried luggage and delivered breakfasts.
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months in Spain. In Romania, I circled
around the cities, wandering around
places that looked like taken out from
one of Stasiuk’s books... In Montenegro
I stopped to wash my car. Car wash was
in a tent. The guy invites me for a game
of checkers and a homemade Slivovitz.
I say:”How is that, I’m driving!” and he
goes: “Bollocks, you’re allowed to have
0.008%!” So, we played. I like encounters
like this, with a certain language barrier
which, in reality, doesn’t matter. There
comes a moment that you begin to understand the other person without words.

BUT YOU’RE AN ACTOR, YOUR NON-VERBAL
SKILLS ARE FLAWLESS.

Small hotel, 24 rooms only, but there were
“Vogue” models staying there, art dealers
from Japan, American actors. Not everyone was welcome in that hotel.

WAS THAT THE MOMENT WHEN YOU
THOUGHT IT WAS GOOD TO BE A STAR?
Models were leaving the premises in
plastic bags on their heads so that no-one
would take photos of them before a show!
It was terrible. One day John Boorman,
director of “Excalibur”, came in. It was the
movie that I watched in a student club from
a pirated VHS casette, crouched on a table.
You would pay 3 zlotys admittance fee and
watch German versions of movies with
dreadful voiceovers. Such were the times.

WHAT DID YOU WATCH IN THE CINEMA
BACK THEN?
Monster movies. Godzilla, Mechagodzilla,
Gigan, Hedora. There was a summer cinema in an amphitheatre in Legnica. They
would showcase Soviet movies and we
would go and do pranks. Shoot at people
from a sling and things like that. But once
we forgot about everything because we got
ourselves into a movie. I remember as if it
was yesterday, it was “The dawns here are
quiet”. A good product doesn’t need marketing. Like Andrzej Szarmach in Turkey.

WHAT DO YOU MEAN?
When my father got his driving license, he
took me and my mother and we went to
Istanbul, through the Carpathian Mountains and Romania. It was the time just
after the football World Cup and it turned
out that the Turkish people went bananas

over Szarmach. They thought he was the
best football player in the world. From
those times, I remember three little big
things... For example, when Polish people
passed each other on Western roads they
would flash the car lights at each other.
This was so much fun! Or when Turkish
people would approach us in parking lots
and say: “Polonia! Andrzej Szarmach!”
(laughter). Then I understood that people
recognise us in the world. Oh, and it
was the first time I ever tried Coca-Cola.
I shared it with my brother. It took us half
an hour to drink up the 0.25! I cheated
a bit, my brother was younger.

WERE YOU IN A CAFE? OVERLOOKING
BOSPHORUS?
No. Mom wanted to buy a sheepskin coat,
so we went to a bazaar. Trade there looked
as it should have: kids sat on a couch and
got a wonderful, chilled bottle of Coke.
We took care of it for the whole time our
mother was shopping. Afterwards, of
course, we saw Istanbul and swam in the
Marmara Sea.

AND WHICH HAS BEEN YOUR MOST IMPORTANT JOURNEY?
This most important journey is always
ahead of us. It’s a journey to a place that
we don’t know how it looks like and what
it is... Because of my profession, I used to
travel a lot - theatres, festivals. But there
are also journeys that are my own. I never plan them and usually travel by car.
Let’s say: southern France or... Portugal.
I drive somewhere and stop when something attracts my attention. It lasted two
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Tell me, how do you understand a Hungarian, a big guy, who because of some
political turmoil ends up living in
northern Romania? Oh, and he speaks
a language that has absolutely nothing in
common with the languages you know
of and speak? I was sitting on a bench
with one such gentle man once, he invited
me. I only understod “Budapest” and he “Warsaw”. But it was so nice!

DIDN’T HE SPEAK RUSSIAN?
No... By the way, I was in Nitra in Slovakia
once on a festival. We were performing “Made in Poland” there. I had to
get to Moscow without delay, because
I had the leading role in a spectacle. At 3
a.m. I went to catch a bus to Vienna and
from there, a plane. I had about 1,5 hour
before the bus came, there was no-one at
the bus station, only shadows. One bus
didn’t arrive, neither did the next one.
I got nervous, because of the plane and
because I wouldn’t make it on time to
Moscow. And since I had the leading role,
it would’ve been canceled! And here I am,
a small settlement somewhere in the
mountains. Time is of no essence at all.
And then, an old lady approached. She
sat down and said: “Don’t worry, something will come eventually!”. Everything
ended well but I was so tired that I fell
asleep immediately on the plane. When
I woke up, the guy next to me had a colic
attack and because of this I didn’t fill in
some very important form, obligatory for
all foreigners. I had been informed that
a black Volga would be waiting for me
outside the terminal and that I needed
to quickly get in and rush to the theatre. And I couldn’t get out of the airport,
because some fat lady at the counter said
she didn’t give a shit who I was and that
I was in a hurry. I didn’t have the proper
form to present to her.

BOHATER

HOW MUCH TIME DO YOU NEED TO GET
INTO A ROLE?
I don’t have to wear a prison uniform for
a week to play a prisoner of a concentration camp. I don’t have to eat snails for
a week to become a castaway. Searching
for truth in a character is a process that
can be sometimes cheated in the theatre,
but not in front of the camera. But whatever you do, it’s always a good story that
counts. Want to hear one?

YOU BET!
It’s somewhat theatre-related. In the old
days, to receive a passport you had to get
an appointment with some shady type in
the Passport Office, and he either opened
a drawer and gave you green light, or not.
I finally got my passport, because a theatre from France invited me. The state
sold me 10 dollars at the official exchange
rate. The rest I had to obtain on the black
market. Income disparities were so huge
that I couldn’t afford to go. I decided to
hitchhike. A guy from Africa was supposed to be one of the guests of the festival.
He told stories dating back 300-400 years.
He was one of the last speakers. I thought
that I would cross the GDR without any
problem but I heard on the border that
I couldn’t set foot on their territory. I had
a transit visa, so someone had to drive
me across the country. I managed to
catch a car driven by a former prisoner of
a concentration camp, who had moved to
Munich after the war. He was talking all
the time: “Look, there’s a camera inside
that tree that we’ve just passed. They’re
watching us”. “Do you see there, in the
asphalt? We’re driving, the wheels are
spinning and they know exactly when
we’re exceeding the speed limit!”. And the
year was 1986! He head some great fears
and phobias of the GDR and all the way
he fed me with them. We luckily arrived
to Munich after spending 10 hours with
each other. He let me off at 11 p.m. and directed me to the underground. And there
I was, alone, in the West for the first time.
I waited. Someone yelled something in
German, louder and louder. I didn’t react.
It turned out that the last train had already
left and they wanted to close the station,
so they had to ask me to leave. I went into
some bushes, cuddled the sweater and
fell asleep. I was woken up by the sound
of shattered glass. A bunch of skinheads
were breaking the glass and stealing radios from cars. Drunk, aggressive. I thought
I was going to be dead, but they didn’t
notice me. When I woke up it was already
getting light. I looked before me and I saw...
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the olympic stadium. The very same one
that witnessed our bitter defeat with the
Germans in 1974. I got to France, the festival was nice, some French girl fell in love
with me and insisted that I stayed... But
I wasn’t mentally ready for this. I missed
Poland. I went by the Loire with wine in
a carton and I pined.

THAT’S WHY YOU BECAME AN ACTOR? BECAUSE OF THE FESTIVALS?
I ran an acting group at the university.
I directed a spectacle, which was even
shown at a festival in Jelenia Góra. I was
able to direct, but I couldn’t act. I guess
I was a bit too shy. From this festival,
I went to France to another one... It was
destiny. I once saw a cartoon: a man
walking down the road and reaching
crossroads. There are two signs there, one
pointing to the left, the other to the right.
He is wondering what to do and suddenly he splits in half: one half goes left, the
other goes right. We can’t do it this way, so
we can’t check which path is better.

YOU’VE GOT TO TRY. IT’S ACTOR’S LUCK
THAT YOU CAN “TRY” DIFFERENT SOULS.
DIFFERENT PERSONALITIES. RECENTLY, YOU
PLAYED DEVIL INCARNATE. YOU WERE ABLE
TO EXPERIENCE WHAT IT MEANT TO BE
A MURDERER.
The most interesting part is that people
like this character.

BECAUSE EVIL IS TEMPTING?
That’s why they enjoyed watching “Dexter”
and “Breaking Bad”.

SEEMS NIETZSCHEAN, TRAVERSING THE
UNTRAVERSABLE.
Each person has evil in them, but they
try to contain it. Much depends on one’s
intentions. The colonel, my character, has
no remorse in killing off people who he
thinks deserved it.

shocked me the most was how easy it was
to kill a man.

YOU’VE TAKEN ON AN EXTREMELY DIFFICULT MOVIE.
And it was extremely satisfying. Inconspicuous people approach me and thank
me for this movie. They look like ordinary viewers, regular Joes that firmly
shake my hand and congratulate on telling the truth. This is extremely gratifying.
People from these circles, people with
know-how, have accepted the character.
And his motivations.

WHAT NOW?
“Volhynia” with Wojtek Smarzowski. I’m
going to play a priest.

ANOTHER DIFFICULT MOVIE.
Yes. What happened there in the 1940s is
still pretty intimidating.

DO YOU LIKE TO WATCH THE MOVIES
YOU’RE IN?
It’s tormenting. I watch and analyse my
every gesture. I can’t focus on the plot.
The final result of the movie, what you
can see in the cinemas, is usually a complete surprise for the actor. Each scene
has at least two takes. In your opinion,
one is better and the other worse. But
sometimes, it would be 10-12 takes and
what then is included in the movie is
a complete surprise for you. You never
know what is going to be used. You’re
wondering: “why this? I did poorly here,
there are plenty of better ones! Or maybe
that’s what I was thinking?”. When
a painter sits down in front of a canvas
and starts to paint, no-one will tell him
that he has to change anything. Someone might give him a hint. It’s tough for
actors to watch their own movies. I don’t
like it. It’s too intense, seeing yourself on
screen. That’s why I rarely come back to
what happened earlier.

THERE ALWAYS HAS TO BE A REASON.
He has it. What he does, he does for the
good of the country and the organisation
he works for. It’s a powerful system. There
is a wonderful thought from “Don Quixote”
which addresses this: “sometimes in our
strive for good, we do evil to another”. And
that’s how it is in life. The times are not
black and white anymore.

THE DIAGNOSIS IS BRUTAL FOR POLAND. THE
FIRST SCENE, IN AFGHANISTAN, REVEALS WHY
YOUR CHARACTER DECIDES TO ACT. THE
MOVIE TAKES NO PRISONERS. THIS IS ROUGH.
When I was preparing to the role, what

YOU’RE A PAINTER YOURSELF.
Yes, when I want to let off steam I take
a pencil or a brush and I paint. I even
managed to sell a few pictures once, some
specific visions of mine. My friend’s girlfriend liked them and now they are hanging on a wall somewhere in New York.

IN THE MOVIE, BEFORE THE END CREDITS,
THERE’S A TAGLINE. WE ALSO NEED A TAGLINE RIGHT NOW.
(music in the background) I used to sing
this song. The chicks went crazy... Damn,
I think I’m not singing enough.

Bruksela

w pigułce

STOLICA UNII EUROPEJSKIEJ, O KTÓREJ MÓWI SIĘ NAJCZĘŚCIEJ W KONTEKŚCIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ INSTYTUCJE UNIJNE,
MA OBYWATELOM EUROPY DO ZAOFEROWANIA ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ KOLEJNE AKTY PRAWNE. BRUKSELA WBREW PIERWSZEMU
WRAŻENIU JEST MIASTEM, W KTÓRYM MIESZKAŃCY MAJĄ DUŻY DYSTANS DO SIEBIE I UMIEJĄ CIESZYĆ SIĘ ULOTNYMI, DROBNYMI
PRZYJEMNOŚCIAMI. PONIŻEJ KILKA PROPOZYCJI, JAK DOŚWIADCZYĆ BRUKSELĘ W PIGUŁCE.
TEKST I FOT.

AGNIESZKA MRÓZ
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Bruksela to jednak także, a może
przede wszystkim, nie mające
nic wspólnego
z powagą symbole, najlepsza na
świecie czekolada, dostarczające
obłędną liczbę
kalorii frytki, dywany z kwiatów
i niezapomniane
wydarzenia
kulturalne.

K

ilka faktów: Bruksela to
stolica Belgii i Unii Europejskiej, siedziba instytucji
unijnych, NATO i Euroatomu,
miejsce stacjonowania króla
oraz siedziba parlamentu belgijskiego.
Na mapie miasta znajdziemy trzydzieści

muzeów wartych odwiedzenia. Bruksela
to jednak także, a może przede wszystkim, nie mające nic wspólnego z powagą
symbole, najlepsza na świecie czekolada,
dostarczające obłędną liczbę kalorii frytki, dywany z kwiatów i niezapomniane
wydarzenia kulturalne.
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ODWIEDZIĆ ATOM
Zakładając, że na ogół do Brukseli przyjeżdżamy jedynie na kilka dni, szansa, że
uda nam się odwiedzić chociażby połowę
muzeów wydaje się znikoma. I choć kuszą
nas m.in. muzeum zabawek, browarnictwa, komiksu czy też kakao i czekolady,
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jeśli jesteśmy zmuszeni dokonać wyboru,
doskonałym wydaje się wizyta w uznawanym za jeden z symboli Brukseli – Atomium.
Do Atomium warto wybrać się nie tylko ze
względu na sam obiekt, lecz także aby na
chwilę uciec ze ścisłego centrum miasta i zobaczyć, jak wyglądają położone nieco dalej
tereny. Budynek, jak nazwa wskazuje, ma
kształt powiększonego 150 miliardów razy
atomu. Powstał pod koniec lat 50-tych XX
wieku jako element wystawy Expo. Obecnie
podziwiać można z niego panoramę miasta,
a za sprawą wystawy dotyczącej stylu życia
przenieść do lat 50-tych. Mieszkańcy zgodnie deklarują, że Atomium dzięki pięknemu
oświetleniu najlepiej wygląda wieczorem.
SIUSIAJĄCY CHŁOPIEC
Grand Place to miejsce, w którym każda kamienica jest godna uwagi i każda ją przykuwa.
Plac na ogół wypełniają tłumy robiących setki
zdjęć, turystów. Jednak to nie fotografie tego
miejsca widnieją na większości pocztówek.
Prym wiedzie kilkudziesięciocentymetrowa
figurka siusiającego chłopca – Manneken
Pis. Wykonana z brązu rzeźba w centrum
miasta pojawiła się w XVII wieku zastępując

jej kamienny pierwowzór, który po ponad
100 latach został skradziony. Legenda głosi,
że pogłaskanie figurki po prawym ramieniu
przynosi szczęście. Jednak jej usytuowanie
i ogrodzenie stosunkowo wysokim płotem
sprawia, że ciężko sprawdzić, ile prawdy jest
w tym przekonaniu.
Manneken Pis jest na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi i politycznymi. Często
ubierany jest w strój odnoszący się do świąt
narodowych, spotkań politycznych czy też
działań kulturalnych, których wagę w ten
sposób chce się podkreślić. W jego garderobie
znajduje się ponad 800 kostiumów, z czego
dwa odnoszą się do Polski. Manneken Pis
z okazji 25-lecia Solidarności został ubrany
w strój stoczniowca, zaś z okazji wizyty
delegacji „Stowarzyszenie Pomorskie w Unii
Europejskiej” w strój kaszubski.
Dla równowagi w latach 80-tych postawiono figurkę siusiającej dziewczynki – Jeanneke Pis. Póki co, nie zyskała jednak tak dużej
popularności jak Manneken.
PYSZNIE I KALORYCZNIE
Tak się niefortunnie składa, że typowe
belgijskie przysmaki są obłędnie kaloryczne.

Jednym z pierwszych skojarzeń, jakie przychodzą na myśl gdy słyszymy o Belgii, jest
czekolada. Belgowie nie tylko eksportują ją na
cały świat lecz także sami się nią rozkoszują.
Czekolada w belgijskim wydaniu to znacznie
więcej niż słodycz – to sztuka. Manufaktury
czekolady stawiają na oryginalny wygląd
smakołyków. Często wystawione w witrynach sklepów produkty bardziej niż praliny
przypominają misterne dzieła sztuki. Czekoladowe szaleństwo w Brukseli zaczęło się
dopiero nieco ponad sto lat temu. Zatracając
się w zakupach pralin warto spojrzeć na cenę.
Choć większość można kupować bez obaw,
zdarzają się także takie, których cena sztukę
zaczyna się od kilkudziesięciu euro.
Jeśli nabierzemy ochoty na bardziej wytrawne smaki, głód zaspokoimy belgijskimi
frytkami. Są zdecydowanie grubsze niż te
znane z sieci fast foodów. Cała tajemnica tkwi
jednak w sposobie smażenia, który zapewnia
równocześnie chrupką skorupkę i miękki
środek. Sprzedawane w papierowych rożkach,
tradycyjnie podawane z majonezem są dietetycznym grzechem, który warto popełnić.
PIWKO DLA KONESERA
W raju będą miłośnicy piwa. Mówienie,
że piwo w Brukseli się pije, nie oddaje
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Grand Place to
miejsce, w którym każda kamienica jest godna uwagi i każda
ją przykuwa.
Plac na ogół wypełniają tłumy
robiących setki
zdjęć, turystów.
Jednak to nie
fotografie tego
miejsca widnieją na większości
pocztówek.

tego czym jest spożywanie tego trunku.
Belgowie piwo jest kultywowane, a wszystko począwszy od jego wytwarzania, a na
podawaniu skończywszy, stanowi istotny
element tradycji. Do każdego rodzaju piwa
przypisany jest odpowiedni kufel. Nie ma
tu mowy o przypadkowości, a podanie
piwa w złym naczyniu postrzegane jest
jako jego profanacja. Wybierać możemy
m.in. spośród brukselskiego piwa białego,
piwa o smaku śmietankowym, cynamonowym czy też owocowym. Absolutnie
wyjątkowe jest piwo lambic uznawane za
najbardziej winne piwo na świecie. Chcąc
wypróbować jednego wieczoru kilku rodzajów napoju możemy czuć się względnie
bezpiecznie, gdyż podstawowa jednostką
piwa jest 250 mililitrów.
IN ENGLISH

Brussels in a nutshell
The capital of the European Union,
usually spoken of in context of the
decisions made by the EU institutions, has
got much more to offer to the citizens
of Europe than just more laws and
regulations. Despite the first impression,

the citizens of Brussels are not dead
serious and have worked out the ability
to take pleasure from small things in life.
Below, you’ll find several suggestions of
experiencing Brussels in a nutshell.
A bunch of facts: Brussels is the capital city
of Belgium and the EU, seat of EU institutions, NATO and Euroatom, the king and the
location of Belgian parliament. The city’s
map contains 30 museums that are worth
visiting. But Brussels is also, or rather mostly, about symbols that have little in common
with seriousness: world’s finest chocolate,
insanely caloric Belgian chips, flower carpets and unforgettable cultural events.
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TO SEE THE ATOM
Assuming that a visit to Brussels usually
lasts only a couple of days, the chance of
visiting even half of the museums seems
slender at best. And although the choice is
difficult, from the museum of toys, through
museums of brewing, comic books to cocoa
and chocolate, if we have to choose one it
may just as well be the Atomium, considered to be one of the symbols of Brussels.
It’s worth visiting not only because of the
building itself, but also to get away from the
heart of the city for a while and see how the
surrounding area looks like. The building
resembles an atom magnified 150 billion
times. It was built in the late 1950s as part
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of the Expo exhibition. Currently, it lets you
admire the magnificent view on the city and
thanks to the lifestyle exposition you can go
back to the 1950s. The citizens all agree that
thanks to beautiful lighting, the Atomium
looks best in the evenings.
PEEING BOY
Grand Place is a place in which every
building draws attention. Usually, the
square is filled with people taking hundreds of photos. But it isn’t photos of this
place that you will find on most postcards.
The main theme is that of the statue of
a peeing boy - the Manneken Pis. Made out
of bronze, it appeared in the city centre in
the 17th century, replacing its stone predecessor that had been stolen after more than
100 years. The legend has it that caressing
the figure on its right arm brings luck.
However, its location and quite a high fence
make it difficult to check this story.
Manneken Pis is up to date with cultural
and political events. It’s often being dressed

in clothes that go with national holidays,
political meetings or cultural activities. It’s
a way to stress their importance. It’s wardrobe contains more than 800 costumes,
including two Polish-themed. For the 25th
anniversary of the Solidarity movement
in Poland, Manneken Pis was dressed in
a uniform of a shipyard worker and during
the visit of the delegation of “Pomorskie
in the European Union” association, in
a Kashubian outfit.
To maintain balance, a figure of a peeing
girl, Jeanneke Pis, was erected in the 1980s.
As of now, however, it hasn’t been as popular
as the boy figure.
DELICACIES FULL OF CALORIES
It’s pretty unfortunate that Belgian delicacies are terribly caloric. One of the first
thoughts that comes to mind when thinking of Belgium is chocolate. Not only do
Belgians export it all around the world but
also enjoy it themselves. Belgian chocolate is more than just mere sweetness - it’s
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art. Chocolate manufactures introduce
delicacies of different shapes and sizes.
Chocolates in shop windows often resemble meticulously assembled pieces of art
rather than pralines. Chocolate madness
in Brussels began only around 100 years
ago. Before indulging yourself in praline
shopping spree, it’s good to take a look at
the prices. Though most of the products
can be purchased without hesitation, some
of them begin well above 20 Euros.
If we get a craving for something more
savory we can try satisfying our hunger
with some Belgian chips. They are way
thicker than those known from any fast
food chain. The secret, however, lies in the
way they are fried to have a crusty layer
outside and be soft on the inside. Sold in
paper cones and traditionally served with
mayo they are a dietician’s nightmare.
PINT FOR A CONNOISSEUR
Beer lovers are going to be in heaven. To
say that you drink beer in Brussels doesn’t
fully reflect what consuming this beverage really is about. It’s cherished here,
and everything from production process
to serving is an important element of
tradition. Every kind of beer has got its
own glassware attributed to it. There’s
no randomness in serving and, what’s
more, doing it in a wrong glass is considered a blasphemy. You can choose among
Belgian white beer, cream, cinnamon or
fruit-flavoured beer and if you want to
taste several kinds of beer at one go, you
can do it safely. The basic measure of
a beer in Belgium is 250ml.
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Piotr Metz poleca
Recommended by Piotr Metz
PIOTR METZ

Lord Huron
– Strange Trails
WYD. MYSTIC
Niezwykły, mieszający gatunki projekt
Bena Schneidera, który wychował się
nad inspirującym nazwę grupy słynnym
jeziorem, a do zespołu zaprasza kolejnych przyjaciół z dzieciństwa. Kontrabas
w elektrycznym rockowym składzie
przypomina tu często czasy wczesnego Presleya i Carla Perkinsa. Szalenie
stylowa,mocno korzenna płyta a drugim
muzycznym dnem.

Lord Huron
– Strange Trails
RELEASED BY MYSTIC
Ben Schneider’s unique project mixes
styles, and the author himself grew
up by the famous lake the group was
named after and invites his friends from
his childhood to the band. Double bass
in this electronic rock line-up often
resembles the times of the early Presley
and Carl Perkins. An extremely stylish
album that goes back to the roots. And
there’s more to it than meets the eye.

FOT. WOJCIECH DUSZENKO

TEKST

Blur – The Magic Whip
WYD. WARNER
Takie powroty po długiej przerwie
z wywindowanymi w kosmos oczekiwaniami rzadko się w udają. Tym większy
ukłon w stronę zespołu i ich nadwornego producenta, że sprostali wyzwaniu
dodając jeszcze do zestawu klasycznych
brzmień Blur z całego okresu działalności wyraźne odniesienia do solowych
podróży zespołu, co oczywiste najbardziej ciążące w stronę m.in. operowych
wycieczek śpiewającego teraz zupełnie
inaczej Damona Albarna i psychodelicznego folku Grahama Coxona. Ciekawe,
co teraz wymyślą.

Blur – The Magic Whip
RELEASED BY WARNER
Such comebacks after long breaks with
extremely heightened expectations are
rarely successful. The band and their
court producer thus deserve even deeper
bows because they not only met the
challenge but also supplemented the set
of classic Blur’s sounds from the whole
time of its activities with clear references to solo journeys of the band, including
for example operatic trips of Damon
Albarn, who sings completely differently
today, and the psychedelic folk of Graham Coxon. I wonder what they’re going
to come up with next.
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Zbigniew Wodecki
+ Mitch&Mitch
Orchestra and Choir
– 1976: A Space Odyssey
WYD. L ADO ABC
Jedno z najbardziej niezwykłych i naładowanych pozytywnie eklektyczną energią
zdarzeń w polskiej muzyce popularnej XXI
wieku doczekało się wreszcie wydawnictwa. Rewelacyjnie przyjęta koncertowa
wersja z OFF Festiwalu w znakomitej akustyce Studia Lutosławskiego i poszerzonym
składzie orkiestry jest mniej rozwichrzona
ale wydobywa z oryginalnych aranży kiedyś w zasadzie całkowicie autorskiego projektu Zbigniewa Wodeckiego jego ponadczasowość i alternatywność. Rejestracja
jednego z tych jakże rzadkich momentów,
w których wszyscy wykonawcy i publiczność mają wiszącą wręcz w powietrzu
świadomość uczestnictwa w czymś niezwykłym, choć jednorazowym.

Zbigniew Wodecki
+ Mitch&Mitch
Orchestra and Choir
– 1976: A Space Odyssey
RELEASED BY LADO ABC
One of the most extraordinary and positively charged events in Polish popular
music of the 21st century has been finally
released in an album. The enthusiastically
received concert version from OFF Festival
with the excellent acoustics from Lutosławski Studio and the larger orchestra
is less wild but brings their timelessness
and alternativeness out of the original arrangements of the project that once used to
be run by Zbigniew Wodecki himself. It is
a record of one of those exceptionally rare
moments when all musicians and fans
have such intense awareness of taking part
in something unique though unrepeatable
that it seems to be floating in the air.
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Książki w chmurach
Books in the clouds
TEKST

SYLWIA GUTOWSKA

Eduardo Mendoza
„Prześwietny raport kapitana Dosa”
WYD. ZNAK , KRAKÓW 2012
Na statku kosmicznym dowodzonym przez kapitana Horacio Dosa
brakuje zapasów. Załoga musi żywić się połową porcji ryżu na
mleku i stęchłą wodą z chlorofilem, a przedstawicielkom sekcji
Upadłych Kobiet skończył się róż do policzków. Próby poprawy
sytuacji kończą się fiaskiem, a na pokładzie zaczyna panować
powszechny chaos. Absurdalności dodaje fakt, że statek Dosa to de

Patrick Modiano
„Ulica Ciemnych Sklepików”
WYD. CZYTELNIK , WARSZ AWA 2014
Za tę powieść autor otrzymał Nagrodę Goncourtów w 1978 roku.
Lata 50. Po wojnie Guy Roland stracił pamięć i próbuje odzyskać
swoją tożsamość. Będąc prywatnym detektywem, zleca śledztwo we
własnej sprawie pewnemu mężczyźnie, który rzekomo wie, jak mu
pomóc. Próbuje dotrzeć do coraz to innych osób, które pomogłyby mu
potwierdzić własną przeszłość. Modiano nie dąży do efekciarskiego
rozwiązania akcji i nie daje łatwych odpowiedzi, co nie każdemu
może się spodobać. Wyczuwa się natomiast świetne pisarstwo. Słynne ulice Paryża, które w jego prozie odgrywają tak wielką rolę, w tej
książce są niemal namacalne – być może jeszcze bardziej dzięki nowoczesnej technologii, która za jednym kliknięciem pozwala „przejść
się” po opisanych miejscach. I choćby dlatego twórczość ubiegłorocz-

facto statek przegrańców życiowych, bo załoga została zwerbo-

nego noblisty, w opiniach wielu anachroniczna, patrząca wstecz, nie

wana z przedstawicieli marginesu każdej z warstw społecznych.
Powieść hiszpańskiego pisarza to komedia pomyłek w wersji

zdezaktualizowała się, a wręcz przeciwnie – zyskała nowe życie.

science-fiction i satyra na biurokrację. Kto nie zna sytuacji z wła-

Patrick Modiano,
“Rue des Boutiques Obscures”
PUBLISHED BY CZYTELNIK , WARSZ AWA 2014
This novel gave the author the Goncourt Award in 1978. After the

snej pracy, kiedy czegoś po prostu „nie da się” zrobić? Otóż takie
problemy kapitan Dos napotyka na każdym kroku swojej misji.

Eduardo Mendoza
“The Last Journey of Horatio Dos”
PUBLISHED BY ZNAK, KRAKÓW 2012

war, in the 1950s, Guy Roland finds himself with a memory loss
and he is trying to regain his identity. Being a private detective, he
hires a man who claims he can help him solve his mystery. He tries

A spaceship under the command of captain Hoarcio Dos is run-

to reach different people who would help him confirm his own

ning low on supplies. The crew has to survive on half a portion of

past. Modiano's book doesn’t go towards an ending with a bang and

rice and milk and musty water. If it wasn’t trouble enough, the Fall-

providing easy answers, which may take some readers aback. What

en Women section has run out of blush. All attempts of alleviating

can be felt throughout the book, though, is exemplary writing. Fa-

the situation fail and chaos begins to spread like wildfire. To add

mous Paris city streets, so important in his writing, are almost tan-

to the absurd of the situation, Dos’s ship is de facto a colony of life

gible in this book. And this is probably also made easier by modern

losers. Its crew were enlisted from representatives of the margin

technology that allows to “take a walk” along the described places

of the society. The novel by Spanish writer is a comedy of errors in

with just one click. And this may be one of the reasons that the 2014

science-fiction coating and a satire on bureaucracy. Who hasn’t

Nobel Prize winner’s works have not become outdated or, as many

facet a “this can’t be done” type of situation at work? Well, captain

say, anachronistic. Quite the contrary - it gained a second life.

Dos faces them wherever he goes.
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CIESZANÓW

Rock
Festiwal
2015

W PRZEDOSTATNI WEEKEND SIERPNIA NIE DZWOŃCIE DO NAS ANI
NIE ŚLIJCIE MAILI. BĘDZIEMY W CIESZANOWIE.
TEKST I FOT.

C

JAKUB MILSZEWSKI

ieszanów – miasto w woj.
podkarpackim, w powiecie
lubaczowskim, siedziba
gminy miejsko-wiejskiej
Cieszanów. Położony na
Płaskowyżu Tarnogrodzkim, nad rzeką
Brusienką. Urokliwe miasteczko, które
na kilka wakacyjnych dni zamienia się
w wielkie pole festiwalowe, nad którym
góruje scena, ustawiona zresztą tuż przy
zalewie. A na scenie z roku na rok większe
gwiazdy i ciekawsze wydarzenia. Cieszanów Rock Festiwal to nie przelewki.
W ciągu pięciu lat Cieszanów Rock Festiwal rozrósł się do pokaźnych rozmiarów. Po raz pierwszy zawitaliśmy tam
przed rokiem i wiemy, że będziemy tam
też w dniach 20-23 sierpnia 2015. Na festiwalowiczów czeka już kilka ogłoszonych wydarzeń: jedyny polski koncert

niemieckiej legendy heavy metalu Helloween, Pidżama Porno, która zagra płytę
wybraną przez fanów, Coma z repertuarem z albumu „Zaprzepaszczone siły
wielkiej armii świętych znaków”, brytyjska legenda The Animals & Friends czy
weterani polskiego punk rocka Dezerter
z albumem „Ile procent duszy?”. Nie obędzie się bez tradycyjnego już monograficznego wydarzenia „3x...”, które w tym
roku poświęcone będzie Pablopavo –
muzyk zaprezentuje się zatem w trzech
odsłonach: jako Pablopavo i Ludziki
oraz wraz z zespołami Zjednoczenie Sound System i Vavamuffin. To wszystko
w ciągu łącznie czterech dni plenerowej
imprezy na dwóch scenach.
To rzecz jasna nie wszystko – organizatorzy wciąż mają pewnie kilka asów
w rękawie.

Tak czy inaczej będziemy tam i mamy
nadzieję, że wy też wpadniecie. Jeśli słowa was nie przekonują to rzućcie okiem
na kilka fotek z zeszłego roku. A potem
pakujcie namioty, śpiwory i gitary i bukujcie bilety do Cieszanowa.
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Cieszanów Rock
Festival 2015
Don’t call or email us in the last but
one weekend of August. We will be in
Cieszanów.
Cieszanów is a town in the rural and
urban Cieszanów Commune, Lubaczów
County, Podkarpackie Voivodeship. It is
situated on the Tarnogród Plateau by the
Brusienka river. For several days in the
summer, this charming town turns into
a huge festival field dominated by a stage
located right by the lake. And year by year
the stage features greater and greater
stars and increasingly interesting events.
Cieszanów Rock Festival is no picnic.
Within five years the Festival has
reached enormous proportions. We
visited the place for the first time last
year and know that we’ll certainly be
there between 20 and 23 August 2015.
The organizers have already announced
several events awaiting the audience:
the only Polish concert of Helloween,
a German legend of heavy metal; Pidżama Porno, who will perform an album
chosen by its fans; Coma with a repertoire from the album Zaprzepaszczone
siły wielkiej armii świętych znaków; the
British legend The Animals & Friends

and Dezerter, veterans of Polish punk
rock, with their album Ile procent duszy?
The festival will obviously include also
the traditional monographic event “3x...”,
this year devoted to Pablopavo. The
musician will appear in three versions:
as Pablopavo i Ludziki and together with
the bands Zjednoczenie Sound System
and Vavamuffin. And all that will take
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place on two stages during four days of
the open-air event.
But it’s of course still not everything.
Anyway, we will be there and hope you
will always visit the place. And if words
are not enough to convince you, take a look
at several photos from last year. And then
pack your tents, sleeping beds and guitars
and book tickets to Cieszanów.

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

Kogo spotkamy
na polu golfowym?
TYP I: PIELGRZYM

G

olf jest dla mnie metaforą biznesu. Pole,
niczym niewidzialna
ręka rynku, weryfikuje
nasze strategie. Jednych
nagradza, a innym pokazuje ich miejsce w szeregu. Czasem
daje nam nieoczekiwane prezenty,
a kiedy indziej musimy zmierzyć się
z uczuciem porażki. Tak jak w biznesie,
na polu golfowym poznajemy ludzi od
podszewki. Choć wyższość golfa nad
zwyczajnym życiem polega na tym, że
tu w ciągu zaledwie jednej, kilkugodzinnej rundy, możemy przeżyć tyle
emocji i będziemy mieli więcej okazji,

by sprawdzić siłę charakteru naszych
partnerów, niż przez miesiące czy lata
prowadzenia biznesowych spotkań.
Kogo więc spotkamy między pierwszym a osiemnastym dołkiem? Najczęściej Pielgrzyma.
Poznamy go po tym, że modli się na
polu golfowym o dobrą pogodę, o wynik,
o szczęśliwy strzał. Nie ma ani wiedzy,
ani umiejętności, a jego uderzenia są
wynikiem przypadku. Nie planuje nawet,
gdzie piłka ma polecieć, bo jego dewizą
jest hasło: „byle dalej!”. Po co w ogóle
cokolwiek planować, skoro piłka i tak
zawsze leci tam gdzie chce? Więc odpuszcza i idzie na żywioł. Po uderzeniu
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niczego nie analizuje. Po co? Przecież
golf jest dla niego czymś na pograniczu
magii. Bywa zadowolony bądź sfrustrowany, ale nie robi żadnych postępów.
Często ma swoje rytuały. Wierzy, że jeśli
przed rundą wypije dwie filiżanki herbaty – ani jednej więcej, ani mniej – to
tego dnia szczęście będzie mu sprzyjać. No, chyba że ktoś w jego obecności
przeklnie na drugim dołku. W takim
wypadku runda już będzie stracona.
Brzmi znajomo? Spotykam na swojej
drodze aż zbyt często takich menadżerów. Niczego nie planują i nie uczą się
na błędach. Za to zawsze mają w zanadrzu wiarygodne wymówki: „Niestety
zmieniły się trendy konsumenckie”,
albo „teraz jest taka przejściowa tendencja rynkowa”. Narzekają na kapryśność klientów, na podwyżkę lub obniżkę stóp procentowych… Zawsze winien
jest ktoś inny lub coś w ich mniemaniu
obiektywnego. Nie przyjmują do wiadomości, że zarówno pogoda, jak i warunki ekonomiczne są zawsze dla wszystkich takie same. Ich szefów usypia
to, że czasami osiągają jednak bardzo
dobre efekty. Zwłaszcza, jeśli jest akurat dobra koniunktura. Na ich sukces

FELIETON

pracują też inni, podlegli im menadżerowie. Problem w tym, że Pielgrzymi
sami nie wiedzą czemu czasem wygrywają albo dlaczego przegrali. Nigdy nie
będą ani dobrymi menadżerami, ani
graczami w golfa. Na polu golfowym nie
zejdą poniżej stu uderzeń na rundę. Dla
porównania, dobrzy gracze potrzebują
około siedemdziesięciu dwóch strzałów
na przejście wszystkich osiemnastu
dołków. Najlepsi schodzą do sześćdziesięciu uderzeń.
IN ENGLISH

Who can we meet on golf
course? Type 1: Pilgrim
For me, golf is a metaphor of business. Like the market’s invisible hand,
the course verifies our strategies. It
rewards some of us and puts others in
their place. Sometimes it gives us unexpected gifts and other times it forces us
to face our defeat. Like in business, we
get to know people inside out on a golf
course. But golf is superior to normal
life because here only one a few hours’
round is enough to experience much

COLUM N

more emotions and have much more
chances to check our partners’ willpower than during months or years of
business meetings.
So who can we meet between the first
and the eighteenth hole? Most often
Pilgrims.
We can recognise a Pilgrim by his
prayers for good weather, good results
and successful shots. He has neither
knowledge nor skills, and his shots are
all pure chance. He doesn’t even make
plans as to where the ball should head
because his motto is “the further the
better!” Why should one actually make
any plans if the ball always flies where
it wants to? So he gives up and lets
things take their course. He doesn’t analyse anything after a shot. Why should
he? After all, golf is something verging
on the magical for him. He’s sometimes
pleased or frustrated but doesn’t make
any progress. He often has his rituals.
He believes that if he drinks two cups
of tea (no more and no less) before the
round, fortune will favour him. Well, at
least until someone swears in his presence at the second hole. Then the round
will be already lost.

Sounds familiar? I meet such managers in my life way too often. They don’t
plan anything and don’t learn from their
own mistakes. Instead, they always have
excellent excuses up their sleeve: “unfortunately, consumer trends have changed”
or “now there’s such a temporary market
tendency.” They complain about their
customers’ whims, about rises or falls in
interest rates... There’s always someone
or something apparently objective to
blame. They don’t accept the fact that
both the weather and the economic
conditions are always the same for
everyone. But they dull their bosses’ vigilance because they sometimes actually
achieve good results. Especially when
there’s a boom in the economy. There
are also other managers inferior to them
who work on their success. The problem
is that even Pilgrims themselves don’t
know why they sometimes win or lose.
They will never become good managers
or good golf players. They won’t go below
a hundred shots per round on a golf
course. For comparison, good players need around seventy two shots to
complete all eighteen holes. And the best
ones reach sixty.
REKLAMA

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

Drugie życie

MEBLOŚCIANKI
W LATACH 90 CHCIELIŚMY SIĘ ICH JAK NAJSZYBCIEJ POZBYĆ. KILKANAŚCIE LAT PÓŹNIEJ
POSZUKUJEMY ICH, ODNAWIAMY W POCIE CZOŁA I Z DUMĄ WSTAWIAMY PONOWNIE
DO NASZYCH MIESZKAŃ. POLSKIE MEBLE Z LAT 50- I 60-TYCH OTRZYMAŁY SZANSĘ NA
DRUGIE, BARDZIEJ KOLOROWE, ŻYCIE.
TEKST
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PAKAMERA .PL

lata 50i 60-te
XX wieku
przypadł
rozkwit
polskiego
wzornictwa użytkowego. To właśnie
w tym okresie powstały wyjątkowe
projekty, które nie tylko zaskakują nowoczesną formą, lecz także swoją funkcjonalnością. Meble przygotowywane były
z myślą o małych mieszkaniach w wiel-

kich blokach, stąd też
ich ergonomiczność. Za
dbałością o formę przemawiał
także fakt, że kupowało się je na lata.
To z tego okresu pochodzi kultowa
meblościanka – System , będąca
jednym z najbardziej demokratycznych mebli (posiadali ją zarówno
profesorowie, jak i robotnicy), która na
stałe wpisała się do historii polskiego
wzornictwa. Podobnie setki projektów,
które powstawały w latach 50- i 60-tych
w Spółdzielni „Ład”, a które są obecnie jednymi z najbardziej pożądanych
obiektów vintage.

DESIGN ZATACZA KOŁO
Pomimo niewątpliwych zalet mebli
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sprzed kilku dekad, w latach dziewięćdziesiątych chętnie je zastępowaliśmy.
Poupychane w piwnicach i na strychach,
wywiezione na działki, na długie lata
popadły w zapomnienie. Przed kilku
laty, dzisiejsi 30-latkowie, ku zdumieniu swoich rodziców, na nowo odkryli
i pokochali projekty sprzed lat. Nic
w tym dziwnego, biorąc pod uwagę, że
zaokrąglone kształty, prosta forma
i minimalizm, charakterystyczne dla
lat 50- i 60-tych, doskonale wpisują się
w obowiązujące trendy. Meble z czasów PRL przełamują wnętrze, idealnie
komponując się przy okazji ze współczesnym wzornictwem. Wielu miłość do
mebli z czasów PRL wiąże z sentymentem do przedmiotów, które kojarzą nam
się z dzieciństwem, choć argument ten
zdaje się być mniej istotny w porównaniu z chęcią posiadania czegoś wyjąt-
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kowego. Nie bez znaczenia jest zresztą
także wzrost wiedzy na temat wzornictwa użytkowego, a co za tym idzie umiejętności docenienia dobrego designu.
Z reguły powrót do estetyki z czasów
dzieciństwa fundujemy sobie wstawiając do wnętrza 1-2 meble rodem z PRL .
Rzadziej decydujemy się na urządzenie
w tym stylu całego mieszkania.

POSZUKIWACZE SKARBÓW
Gdzie znaleźć kilkudziesięcioletnie meble?
Nawet jeśli nie odkryjemy ich schowanych
w piwnicy rodziców ani też nie będziemy
mieć na tyle dużo szczęścia, aby znaleźć je
u cioci na strychu, nie powinniśmy załamywać rąk. Cały czas mamy szansę stać
się ich posiadaczami, choć nie da się ukryć,
że ci, którzy pierwsi dostrzegli potencjał
mebli z lat 50- i 60-tych, mieli znacznie
łatwiejsze zadanie. Fotele można było
dosłownie znaleźć na ulicy. Wystawiane
przed budynki przez właścicieli zmieniających akurat wyposażenie wnętrz często
musiały czekać na nowych posiadaczy,
co właściwie dziś się nie zdarza, gdyż
znikają w przeciągu kilku sekund. Wszelkie wystawki były doskonałą okazją do
poszukiwania designerskich skarbów. Na
pchlich targach i w Internecie zaniedbane
meble można było kupić za bezcen. To, że
tapicerka wymagała wymiany, nie stanowiło najmniejszego problemu. W końcu
zdobycie oryginałów z lat 50- i 60-tych to
dopiero początek zabawy, która rozkręca
się przy ich przerabianiu. Obecnie sytuacja się skomplikowała. Świadomość, że
stare meble zyskały na wartości, sprawia,
że częściej znajdziemy je na aukcjach
internetowych w nie tak znowu niskich

cenach, niż wystawione przez
budynkami. Powstały nawet
specjalne komisy specjalizujące się z produktach z epoki
PRL. Tym samym, aby znaleźć
odpowiednie krzesło lub fotel
na wystawce, nie tylko trzeba
mieć sporo szczęścia lecz także
nie lada refleks. Oczywiście w tej
materii rządzi Internet – bogatą
ofertę mebli z tamtej epoki posiada
między innymi pakamera.pl.

W NOWYM WYDANIU
Po tym, gdy już zostaniemy
szczęśliwymi posiadaczami
wymarzonego fotela, czas
zabrać się do pracy. Wymiana
tapicerki i zakonserwowanie drewnianych elementów to
na ogół absolutne minimum stojących
przed nami zadań. Na szczęście w Internecie czekają na nas setki instrukcji
pomagających uporać się nam z – jakby
nie patrzeć – kilkudziesięcioletnimi
meblami. Możemy także wziąć udział
w organizowanych w większości miast
warsztatach renowacji mebli. Jeśli
poszukiwanie i majsterkowanie nie leży
w naszej naturze pozostaje nam zdać
się na projektantów, którzy przerabiają
stare meble, nadając im niepowtarzalny
charakter. Najbogatsza jest oferta foteli.
Wybierać możemy m.in. spośród mebli
przerobionych na styl pop-art. Niezwykle popularne jest wykorzystywanie
tapicerek z geometrycznymi nadrukami,
wielokolorowych tkanin bądź też wzorów z tropikalną roślinnością. Niektóre
fotele stylizowane są na barok, a jeszcze
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Meble z czasów
PRL przełamują
wnętrze, idealnie komponując
się przy okazji ze
współczesnym
wzornictwem.
Wielu miłość do
mebli z czasów
PRL wiąże z sentymentem do
przedmiotów, które
kojarzą nam się
z dzieciństwem,
choć argument ten
zdaje się być mniej
istotny w porównaniu z chęcią
posiadania czegoś
wyjątkowego.
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inne po prostu pięknie restaurowane
i obijane tkaniną w soczystym kolorze. Niezależnie od oferty, na którą się
zdecydujemy, możemy mieć pewność, że
jest to unikalny egzemplarz. Nieco więcej
wysiłku musimy włożyć gdy poszukujemy biurek i szafek. Na nie jednak młodzi
projektanci również znaleźli sposób.
Okazuje się, że przy pomocy koloru
i wzorów, można z kojarzących się źle
szaf na wysoki połysk, zrobić prawdziwe cuda. O tym, jak wielką popularnością cieszą się meble z lat 50- i 60-tych
świadczy ilość firm, które zajmują się ich
przerabianiem. Jeszcze kilka lat temu
jedynie kilkoro projektantów zajmowało się tą niszą, obecnie są ich dziesiątki.
Ceny odrestaurowanych mebli wahają się
od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy.
Znaleźć można je w sklepach handmade.

1950s and 1960s – that was the time
when Polish industrial design was
flourishing. The most unique projects,
with surprisingly modern form and great
functionality, were created in that very
period. The ergonomics of the furniture
stems from the fact that it was being
created for small flats in large blocks
of flats. Attentiveness to details of the
furniture's form also stemmed from the
fact that furniture was to last for ages
since the people were rather poor. The
cult wall-unit - System MK – was born in

IN ENGLISH

New life of the wall-unit
In the 1990. we wanted to get rid of them
as soon as possible. A dozen of year later
we are trying to find them and we sweat
a lot trying to renovate them and as we
do that, we proudly put them back into our
houses. Polish furniture from the 1950s and
1960s got a second chance for a new, more
colourful life.
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that time. It is one of the most democratic
pieces of furniture (owned by university
professors and by simple workers) and it
became one of the main elements of the
history of Polish industrial design just
like hundreds of projects created in the
1950s-1960s in Spółdzielnia „Ład” (“Ład”
Co-operative) and that currently are one
of the most wanted vintage items.

DESIGN MAKES A CIRCLE
In spite of unarguable advantages of
the 1950s/60s furniture, in the 1990s we
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tended to get rid of them. Stuck in basements and in the attics, taken far way to
our allotments, they fell into oblivion for
many years. A couple of years ago, people
who are now 30 years old, have discovered and fallen in love with furniture
projects from the past while their parents
were looking at this process with marvel.
But it all comes as no surprise if you take
under consideration the fact that round
shapes, simplicity of form and minimalism characteristic for 1950s/60s fit very
well with current trends. Furniture from
the times of PRL (Polish People's republic) breaks the way our flat looks like and
perfectly matches contemporary interior
design. Many people link their love for
furniture from the times of PRL with
sentiment for items they associate with
childhood years although this argument
seems to be of less relevance in comparison to the need of having something
unique. Also the rise in knowledge and
awareness about design also plays a role
here as it equips people with the ability
to choose high-quality design. Most often
people buy 1-2 pieces of furniture from
the PRL period and in that way make
their return to the aesthetics that ruled in
their childhood years. More rarely do we
see people with their whole flat furnished
in that mode.

TREASURE SEEKERS
Where to you find furniture from the
1950s/60s? Even if you don't find it hidden in your parents' basement and even
if you won't be lucky enough to find it at
your auntie's attic you shouldn't get discouraged. You can still get hold of unique
pieces, but it has to be said openly that
the ones who were first to notice the potential of the PRL furniture had a much
easier task. You could virtually find an
armchair on the street. Old-school furniture was being disposed of and put in the
pavements outside the blocks by owners
who were just going though renovations
of their flats and changes of interior design. Standing there, pieces of furniture
had to wait quite a while for new owners
to find them. Today they'd disappear
within seconds. Any types of furniture
disposal actions are a perfect occasion
find design treasures. In the past, you
could purchase old furniture for pennies
at numerous flea markets and in the
internet portals. And it was not a problem
that the upholstery had to be changed
for new one. If you find an original piece
of furniture from the 1950s/60s – this is

only the beginning of the
whole fun, which starts
the moment you start
renovating it. Currently
the situation is a bit more
complicated. The fact that
people are more aware
about the old furniture's
worth makes them reach
very high prices in the
internet auctions, they
no longer stand in the
pavements. People have
also started opening
special resale shops
that specialise in PRL
furniture. Therefore if
you want o find a certain
type of chair or armchair
in the street you not only
need a lot of luck but you
also have to be quick. Of
course, the internet is
the place that rules as
regards resale business
– you can find a broad
offer of PRL furniture in
the pakamera.pl portal,
among others.

NEW EDITION
After you happily become
owners of a unique
armchair you now need
to start working on it. The
exchange of the upholstery and conservation
of the wooden elements
is the absolute minimum
among the tasks that you
have to fulfil. Luckily in
the internet you can find hundreds of
instructions that will help you deal with
your new old furniture. You can also
take part in furniture-renovation workshops organised in most of the cities. If
you are not keen on searching and renovating then you should put your trust in
designers who professionally renovate
furniture giving it a unique character.
Arm-chairs' offer is the broadest one.
You can choose from, among others,
furniture changed into pop-art style. It
is very popular to use upholstery with
geometric patterns, multicoloured
fabrics and also patterns with tropical
greenery. Some of the arm-chairs are
stylised to look like pieces of baroque
furniture, the others are simply perfectly renovated and upholstered with bright
and deep coloured fabrics. No matter
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what kind of offer you choose, you can
be sure that you will get a unique piece
of furniture in return. If you are looking
for desks or wardrobes, then you have
to put a bit more effort into searching.
However, young designers have also
find a special way of renovating them. It
turns out that using colour and patterns
you can change ugly wardrobes into real
furniture pearls. The growing number
of companies that deal with renovating
furniture is a proof of how popular the
furniture from the 1950s/60s actually is.
A couple of years ago only few designers
dealt with this niche business – today
we have dozens of them. The prices
of renovated furniture fall between
a couple hundred PLN up to a couple
thousand PLN. These you can find in
handmade shops.
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MODA

ZDJĘCIA/PHOTO: Weronika Kosińska
STYLIZ AC JE & MAKIJA ŻE/STYLIST
& MAKE-UP ARTIST: Joanna Wolff
STYLISTA FRYZUR/HAIRDRESSER:
Radosław Galiński

MODELKA/MODEL: Lola/MILK
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FASHION

MODA

DASZEK , KOSZUL A , KOŁNIERZYK
/ HOOD, SHIRT, COLL AR: KUPLO
41
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FASHION

MODA

TOP: ZARA
KAMIZELKA , SUKIENKA / VEST, DRESS: KUPLO
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FASHION

MODA

OKUL ARY / GL ASSES: ZARA
TOP, KAMIZELKA / TOP, VEST: KUPLO
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Zegarek

ekstremalny

„MECCANICHE VELOCI”. Z WŁOSKIM U MNIE SŁABO, ALE SIĘ
DOMYŚLAM, ŻE ZNACZY TO „MECHANICZNA SZYBKOŚĆ”.
TEKST:

MARCIN KĘDRYNA ŹRÓDŁO FOT.:

MAT. PRASOWE

WWW.PRACOWNIACZ ASU.PL
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Meccaniche Veloci
to młoda jak na
zegarki firma.
Dzięki temu, że
jest młoda, może
sobie pozwolić
na pewne
rozwiązania, do
których tradycyjni
zegarmistrzowie
podeszliby
z rezerwą.

C

złowiek, który – jak ja
– pamięta czasy PRL , natychmiast przypomni sobie dowcip, że radzieckie
zegarki są najszybsze na
świecie. Ale pamiętających tamte czasy
jest coraz mniej. Większość normalnych
ludzi widząc zegarki tej firmy natychmiast skojarzy je z motoryzacją. W wersji ekstremalnej – bardzo sportowej.
Meccaniche Veloci to młoda jak na zegarki firma. Dzięki temu, że jest młoda,
może sobie pozwolić na pewne rozwiązania, do których tradycyjni zegarmistrzowie podeszliby z rezerwą. Tyle że to
nie dla zegarmistrzów robi się zegarki.
Tak się ostatnio składa, że większość zegarmistrzowskich firm, które
opisujemy, stara się korzystać z ducha
wyścigów samochodowych. Meccaniche
Veloci robi to w sposób ekstremalny.
Pierwszą kopertę, jaką zaprojektowała
i zrobiła (co jeszcze ciekawsze – razem
z Brembo, firmą, którą wszyscy chłopcy
i niektóre dziewczynki znają z hamulców) stylizując na tłok. Cztery koronki
– jak cztery zawory. Quattro Valvole – zegarek z czterema oddzielnymi automatycznymi mechanizmami – czyli
tak właściwie cztery zegarki w jednej
kopercie. Koperta ze spieków węglanowo-ceramicznych (robiona przez
Brembo). Tarcze malowane lakierami
z konkretnych samochodów. Mógłbym
jeszcze wymieniać.

Dla większości
ludzi w Polsce
zegarek ma
przede wszystkim
zastosowanie
użytkowe.
W przypadku
zegarków
Meccaniche Veloci
pokazywanie
czasu jest
zdecydowanie
wartością dodaną.
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watches produced by this company, most
normal people will associate them with
the automotive industry. In its extreme,
sports version.
Meccaniche Veloci is quite young
for a company producing watches.
And thanks to its youth, it can take the
liberty of adopting solutions traditional
watchmakers would treat with reserve.
Except that watches are not made for
watchmakers.
It has recently so happened that the
majority of watch manufacturers we
write about try to refer to the spirit of
motor racing. Meccaniche Veloci goes to
extreme in it. The first case it designed
and made (what is interesting, in cooperation with Brembo, which is known to
all boys and some girls from brakes) resembled a piston. Four crowns like four
valves. Quattro Valvole, a watch with
four separate automatic mechanisms,
was in fact like four watches in one case.
The case was made of carbon-ceramic
material (produced by Brembo). The
dials were painted with paint from specific cars. And I could go on.
The majority of Poles use watches
mainly out of practical reasons. In the
case of Meccaniche Veloci watches,
showing time is definitely only an additional value. The most important thing
about them is that they are impressive.
They’re really good. Perhaps this is why
so many women buy them. Even those
who don’t see the influence of a piston
in their case.

Najważniejsze
jest w nich to, że
robią wrażenie.
Naprawdę
niezłe. Być może
dlatego kupuje je
tak wiele kobiet.
Nawet tych,
które w kopercie
nie widzą
wpływu tłoka.

Dla większości ludzi w Polsce zegarek
ma przede wszystkim zastosowanie
użytkowe. W przypadku zegarków Meccaniche Veloci pokazywanie czasu jest
zdecydowanie wartością dodaną. Najważniejsze jest w nich to, że robią wrażenie.
Naprawdę niezłe. Być może dlatego kupuje je tak wiele kobiet. Nawet tych, które
w kopercie nie widzą wpływu tłoka.
IN ENGLISH

Extreme watch
“Meccaniche Veloci”. I speak rather poor
Italian but guess it means “mechanical speed”.
A man like me, who remembers the times
of the Polish People’s Republic, will immediately remember the joke that Soviet
watches are the fastest ones in the world.
But there are fewer and fewer people who
remember those times. When they see
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Subiektywny
przegląd dóbr
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TEKST
MARCIN KĘDRYNA
ŹRÓDŁO FOT.
MAT.PRASOWE

RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA DLA PRAWIE
KAŻDEGO
O wirtualnej rzeczywistości słyszymy od tak dawna, że nie pamiętamy
jak dawna. Widzieliśmy to w filmach,
programach popularno-naukowych,
serialach. Czytaliśmy w książkach.
W końcu możemy zobaczyć o co chodzi.
Na rynek trafił Gear VR . Co to jest? To
coś, co po włożeniu w to smartfona Galaxy S6 staje się hełmem do wirtualnej
rzeczywistości.
Pięciocalowy wyświetlacz AMOLED
świetnie się sprawdza w grach, wyświetlaniu filmów czy aplikacjach edukacyjnych.
Gear VR powstał we współpracy z firmą Oculus, dzięki czemu użytkownicy
mają dostęp do treści ze sklepu tej firmy.

Wirtualna rzeczywistość trafia pod
strzechy. Ale tylko te, pod którymi są już
smartfony Galaxy S6.

WIADERKO PRĄDU
Samochody elektryczne mają jedną
zasadniczą wadę. Są na prąd. Jest to
również ich największa zaleta, ale przez
chwilę nie będziemy się tym zajmować.
Prąd ma to do siebie, że nie da się go nabrać wiaderkiem. Więc, jeśli go braknie
– jest słabo.
No i tego boją się najbardziej potencjalni właściciele elektryków. Stacji szybkiego ładowania zasadniczo nie ma, te

ładowania wolniejszego niekoniecznie
muszą być po drodze. Samochód elektryczny z rozładowanym akumulatorem
użytkowo przypomina altankę. Deszcz
na łeb nie pada, ale chyba nie o to chodzi.
Jak więc uchronić elektryczne auto
przed takim niebezpieczeństwem? Dołożyć mu coś, co w razie czego prąd zrobi.
Czyli motorek.
BMW i3 REX. REX nie pochodzi od
króla po łacinie, tylko od Range Exten-

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.
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dera – silnika od skutera, który napędza
generator produkujący prąd.
i3 sam w sobie to świetny samochód.
Jeżeli tylko mamy możliwość ładowania
go w miejscu nocnego postoju jego zasięg
rozwiązuje większość problemów komunikacyjnych normalnego człowieka.
Range Extender przydaje się, gdy trzeba
pojechać gdzieś dalej bądź nie chce się
myśleć o tym, czy na pewno będzie kiedy samochód naładować.
Mało kto pamięta, że 100 lat temu
budowano już samochody działające na
podobnej zasadzie.
Byłem tym autem na prawie 1000-kilometrowej wycieczce. Kiedy był prąd – jechało na prąd. Kiedy nie – paliło 5 litrów
na 100 kilometrów. Jedynym minusem
był zbiornik paliwa, do którego nie udało
mi się nigdy wlać więcej niż osiem litrów.
Ale czy to taki minus?
IN ENGLISH

Subjective survey
of goods
VIRTUAL REALITY FOR ALMOST EVERYONE
We’ve been hearing about virtual reality
for so long that we can’t remember how
long it’s been. We’ve seen it in films,

popular-science programmes and TV
series. We’ve read about it in books. And
now we can finally see what it’s all about.
Gear VR has just hit the market. What is
it? It’s something that, when connected
to a Galaxy S6 smartphone, becomes
a helmet to virtual reality.
The 5-inch AMOLED screen is excellent for games, film screening and
educational applications.
Gear VR was produced in cooperation
with Oculus, thanks to which its users
have access to content available in the
company’s store.
Virtual reality is becoming accessible. But only to those who already have
a Galaxy S6.

BUCKET OF ELECTRICITY
Electric cars have one basic drawback.
They’re powered by electricity. It is
also their main advantage, but I’m
not going to write about it now. The
thing about electricity is that it can’t
be scooped up with a bucket. So if you
run out of it, it gets bad.
And this is what the would-be
owners of electric cars fear the most.
There are basically no fast-charging
stations, and the slow-charging ones
are usually somewhere too far. As
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far as its usefulness is concerned, an
electric car with a dead battery is like
a garden house. It prevents rain from
falling over your head, but I guess it’s
not the point.
So how can we protect an electric
car against such a danger? We can add
something that will produce electricity
to it. A motor.
The BMW i3 REX. “REX” doesn’t come
from the Latin for “king” but from Range
Extender, a scooter engine that drives
a power generator.
The i3 is a great car in itself. If you have
a chance to charge it throughout the night,
its range solves most communication
problems of an ordinary man. Range
Extender is useful when you have to go
somewhere farther or don’t want to worry
if you’ll have a chance to charge the car.
Few remember that cars operating
on a similar basis were built already
100 years ago.
I drove the car during an almost
1000-kilometre trip. When there was
electricity, it was powered by electricity.
And when there wasn’t, it used up 5 litres
per 100 kilometres. Its fuel tank was the
only drawback. I never managed to pour
more than eight litres inside. But is it
really a problem?

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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OMEGA Pilzno ITiS
Godawski & Godawski Sp. z o.o.
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39-220 Pilzno
www.omega-pilzno.com.pl
tel. (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax (+48 14) 672 19 94
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Mytaxi działa obecnie w Niemczech,
Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii, Włoszech
i oczywiście w Warszawie. Jeszcze
w tym roku planuje uruchomić nowe
miasta w Polsce. Aplikacja dostępna jest
do pobrania za darmo na systemy operacyjne iOS, Android i Windows Phone.

WWW.MYTAXI.COM

IN ENGLISH

Mytaxi app – safety and
comfort
Need a taxi from or to the airport? Are you
afraid that you will be cheated? There is
a solution for that – the mytaxi app. Thanks
to it you can directly order a favourite
driver, choose a fare and pay with your
smartphone.

APLIKACJA MYTAXI

bezpieczeństwo i wygoda

POTRZEBNA CI TAKSÓWKA NA LOTNISKO? BOISZ SIĘ, ŻE ZOSTANIESZ OSZUKANY?
JEST NA TO ROZWIĄZANIE – APLIKACJA MYTAXI. DZIĘKI NIEJ BEZPOŚREDNIO
ZAMÓWISZ ULUBIONEGO KIEROWCĘ, SAM WYBIERZESZ STAWKĘ PRZEJAZDU,
A NAWET BĘDZIESZ MÓGŁ ZAPŁACIĆ BEZPOŚREDNIO Z POZIOMU SMARTFONA.
TEKST I FOT.:

M

MAT. PRASOWE

ytaxi, pionier wśród
aplikacji do zamawiania
taksówek przy użyciu
smartfona, łączy bezpośrednio kierowcę z pasażerem, bez
pośrednictwa centrali. Atutem takiego
rozwiązania jest przejrzystość – pasażer rozpoznaje kierowcę dzięki zdjęciu,
imieniu i nazwisku, numerowi telefonu.
Od razu może też ustalić koszt przejazdu, na jaki się zgadza, poprzez wybór
stawki za km. Po złożeniu zamówienia, na bieżąco może śledzić przyjazd
taksówki na ekranie swojego telefonu,
a po skończonym kursie może ocenić
podróż i kierowcę za pomocą gwiazdek. Dodatkowo, jeśli kierowca mu
odpowiadał – może dodać go do swoich

ulubionych, aby na przyszłość aplikacja wyszukiwała go dla niego w pierwszej kolejności. Zamawiając taksówkę
z mytaxi mamy również pewność, że
przyjedzie po niego licencjonowany
kierowca. Taksówkarzom system ten
pomaga budować bazę stałych klientów, a pasażerom gwarantuje usługi
na najwyższym poziomie, ponieważ
kierowcom, bardziej niż w tradycyjnej
korporacji, zależy na świadczeniu jak
najlepszego serwisu. Przekłada się to
na zadowolenie klientów, a tym samym
przyznawane kierowcy oceny. Kierowcy otrzymujący niskie oceny lub negatywne komentarze są weryfikowani
przez mytaxi i podejmowane są wobec
nich odpowiednie kroki.
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Mytaxi, a pioneer among taxi applications,
connects directly the driver with the passenger, without going through a dispatch
company. The advantage of this solution
is transparency – a passenger recognizes
the driver through the photo, full name
and phone number. When ordering the
ride, the fare can be established by selecting the maximum price per km. Besides
that, he can live-track the driver on the
mobile phone screen, and after the course
rate the driver and journey with stars.
If he likes the driver – he can add him to
favourites, for the future the application
will search him in the first order. When
ordering mytaxi one can be assured that
the service will be provided by licensed
taxi driver. This system helps the taxi
drivers to build up a base of regular
customers, and give the passengers
the highest level of service, because
the drivers, more than in a traditional
dispatch, are committed to provide the
best possible service. It makes the customers more pleased with the service
and makes them more likely to rate the
drivers. Drivers who receive low ratings
or negative comments are identified by
mytaxi and if this is necessary – they
end the cooperation with mytaxi.
Mytaxi currently operates in Germany, Spain, Austria, Switzerland, Italy
and of course in Warsaw. Later this year,
mytaxi plans to launch new cities in
Poland. The application is available to
download for free on iOS , Android, and
Windows Phone.

YOUR
PARTNER
IN BEAUTY
Pr e lud ium d o lata…

GIORGIO ARMANI

Cate Blanchett w każdą rolę
wciela się brawurowo.
Za pierwszoplanową kreację
w filmie Woody'ego Allena
„Blue Jasmine” otrzymała
w 2014 roku Oscara.
I choć to już drugi Oscar
w dotychczasowej karierze
australijskiej gwiazdy,
wśród jej życiowych
priorytetów niezmiennie
pozostają rodzina i...
mówienie życiu „S�”!

Cate

który nie pozwala o niej zapomnieć. I choć można by tak

wyliczać w nieskończoność, wszystko zamyka się w jednym:
muza Giorgio Armaniego

2

Zdjęcie: Giorgio Armani

Utalentowana, fascynująca i piękna. Zmysłowa w sposób,

Natchnienie mistrzów

Duet idealny

Giorgio Armani nieprzypadkowo wybrał
Cate Blanchett na ambasadorkę
zapachu S�. Kreator szukał bowiem
gwiazdy, która będzie zmysłowa, ale
zarazem wystarczająco odważna, by stawiać czoła życiowym wyzwaniom i odpowiadać im „S�”. Takiej, która w pełni
odda jego wizję kobiety spełnionej.
Gwiazda nigdy nie ukrywała, że byci
ambasadorką zapachu sygnowanego
nazwiskiem Armani jest dla niej ogromną nobilitacją.

Cate Blanchett jest
tym typem kobiety,
która oszałamia już
przy pierwszym kontakcie. Podobnie jak
zapach S� autorstwa
Giorgio Armaniego –
szyprowy i kwiatowy.
Kompozycja tak szlachetna i dopracowana,
że trudno nie zakochać
się w niej od pierwszego spojrzenia.
Połączenie absolutu
liści czarnej porzeczki, zmysłowej paczuli i słodkiej wanilii
uwodzi od pierwszej chwili. Perfumeryjna finezja zamknięta
w eleganckim, minimalistycznym flakonie jest kolejnym dziełem potwierdzającym geniusz Giorgio Armaniego. Kolejna
nowość – S�, woda toaletowa – jeszcze bardziej w tym przekonaniu utwierdza.

WIOSENNIE
Gruszka, czarna
porzeczka i nuty
szyprowe, Sì,
woda toaletowa,
50 ml – 329 zł,
nr 841330

W najnowszej produkcji „Kopciuszek”
aktorka wcieliła się w rolę macochy.
Na konferencji prasowej Cate
Blanchett żartowała, że po prostu była
zbyt dojrzała na to,
aby zagrać Kopciuszka

Rozumiem, że życiu także
mówi Pani „Sì”?
Staram się nie robić tego
pochopnie. Szczególnie kiedy
moja decyzja ma wpływ na
życie innych. Nie oznacza to
jednak, że nie jestem spontaniczna. W mojej rodzinie
wszyscy lubią przygody
i wyzwania, więcczęściej
mówię „tak” niż „nie”.
Bycie twarzą Sì jest właśnie taką przygodą?
To dla mnie przede wszystkim
ogromna nobilitacja. Obydwa
zapachy Sì idealnie oddają styl
i ducha marki. Stanowią mieszankę cech męskich i kobie-

cych, tak jak kreacje stworzone przez Giorgio Armaniego.
Rano, kiedy po nie sięgam,
czuję, że jestem pewna
siebie i silniejsza.

Udało się Pani stworzyć równie bezpieczny dom?
Mam nadzieję. Moim trzem
synom wciąż przygotowuję śniadanie. Często wspominam swój
dom w Australii. Zwłaszcza te
chwile, kiedy z mamą i babcią
piekłyśmy chleb. Dziś sama to
robię. To daje mi szczęście.

Skąd wzięło się u Pani umiłowanie elegancji w wydaniu Armaniego?
Armani to kwintesencja elegancji, która jest współczesna
i nie przemija. Klasyczne linie
z odrobiną ekstrawagancji.
Dla Armaniego, jak i dla
mnie, styl ten jest niewymuszony i naturalny. Siła i delikatność, czerń i jasne barwy
– to nieodzowne części jego projektów.
Zapach Sì też jest stworzony z przeciwieństw?
Sì to harmonijna całość.
Zmysłowa,
luksusowa,
świeża i kobieca. Ciepłe
nuty kojarzą mi się
z domem rodzinnym,
babcią, mamą. To były
dla mnie zawsze ujmujące nuty, które wiązały
się z poczuciem bezpieczeństwa.

PRZEZNACZENIE?
Cate Blanchett
od zawsze ceniła
kunszt Giorgio
Armaniego. Swoją
pierwszą gażę
wydała na garnitur zaprojektowany właśnie
przez niego

Większe niż odebranie
Oscara?
Nie można tego porównywać. W momencie odbierania nagrody czułam niewiarygodne
wręcz,
ogromne
emocje.
Radość, która obezwładnia. I takim właśnie chwilom mówię
„Sì” bardzo głośno!
24/7 – Kupuj
także online na
www.douglas.pl
Szczegółowe informacje
i regulamin serwisu dostępne
na www.douglas.pl

Zdjęcia: Giorgio Armani (3)

Co dla Pani oznacza bycie
kobietą nowoczesną?
Identyfikuję się z wizją kobiecości, jaka przyświecała
maestro Armaniemu podczas
projektowania Sì. W pełni
utożsamiam się z kobietą Sì,
zarówno pewną tego, co chce
osiągnąć, jak i delikatną.
Odważną, zmysłową i z pozytywnym stosunkiem do świata, który ją otacza. Jestem
i chcę być taką kobietą.

Ż YC I E M A K I J A Ż
Olśniewająca Grecja

Helena, córka boga Zeusa, nie tylko
w starożytnej Grecji uchodziła za
najpiękniejszą kobietę swoich czasów.
Mit o jej urodzie w tym sezonie
zainspirował też projektantów. Na
wybiegach od Paryża po Nowy Jork
królowały zwiewne, lejące tkaniny,
sandały z rzemyków na modłę
antyczną, stylowe ozdoby we włosach
i lśniąca złocistym blaskiem cera...
Panie i panowie, przedstawiamy
najbardziej „złoty” trend roku!

N
K
Ę
I
P

A
N
E
L
A HE
są nam

i
łaskaw

ie oraz nieziemskie
w
o
g
lata bo
knie
Tego
zne su

syc
nuje,
s w kla
a
n
propo
ją
s
a
ij
la
w
g
u
i spo
ł
ki. Do
du by
dodat
e
t
ło
o tren
z
g
e
t
ieniem
zupełn
u
y
b
a
akijaż
jący m
u
k
s
ły
po

NOWOŚCI
W
DOUGLAS

3

4

4

WPROST Z OLIMPU
Ekskluzywna kolekcja Douglasa
Greek Princess zasłużyła
na złoty laur:
1. Kredka do oczu (biała),
nr 861269, kredka do oczu (złota),
nr 861270, każda kredka:
5,1 g – 39 zł
2. Lakier bazowy i nawierzchniowy z brokatem, 9,5 ml,
nr 861275, lakier do paznokci
(złoty), 10 ml, nr 861278,
każdy lakier: 29 zł
3. Puder złoty, 17 g – 55 zł,
nr 861271
4. Złocisty puder brązujący,
25 g – 65 zł, nr 861272
24/7 – Kupuj także
online na
www.douglas.pl
Szczegółowe informacje
i regulamin serwisu dostępne
na www.douglas.pl

Zdjęcia: Douglas (7), Showbit (2)
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KOREKTOR
Estée Lauder,
Double Wear BB
Highlighter 2W
Light Medium
(Warm),
2,2 ml – 146 zł,
nr 798669

IDEALNY
KREM BB
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Słodki karmel na powiekach
doprawiony kroplą zmysłowego
karminu na ustach. Oto przepis na
makijaż doskonały.

m

TUSZ
DO RZĘS

Estée Lauder,
Sumptuous Mascara
Black Extreme,
8 ml – 140 zł,
nr 569549

CERA
Jeśli chcesz osiągnąć efekt promiennej
cery, zacznij od bazy pod makijaż
Illuminating Perfecting Primer.
Następnie zastosuj unikatową technikę
Estée Lauder
o nazwie Kwiat Podkładu. Wyobraź
sobie, że nos jest środkiem kwiatu
i podziel twarz na pięć części tak, jakby
czoło, policzki i broda były „płatkami”
kwiatu. Dzięki tej technice unikniesz
efektu maski. Nakładaj podkład kolejno
na „płatki”. Zmieszaj serum Advanced
Night Repair Eye z odrobiną korektora
Double Wear BB Highlighter i wyrównaj
kolor skóry wokół oczu. W zewnętrznym
i wewnętrznym kąciku oka nałóż
dodatkową kroplę korektora, aby oko
wydawało się jeszcze większe. Sypki
puder Perfecting Loose Powder nałóż
pędzlem i sięgnij po puder brązujący.
Pędzlem z pudrem brązującym omieć
połowę twarzy na kształt litery E.

CIENIE
DO POWIEK

Estée Lauder, Pure Color
Envy Sculpting EyeShadow
5-Color Palette,
Shade Ivory Power,
8,5 g – 230 zł, nr 816543

6

POMADKA

Estée Lauder, Pure
Color Envy Shine
Heavenly, 3,1 g – 135 zł,
nr 842420

Alberta Ferretti

OCZY
Rozpocznij od nałożenia tuszu
do rzęs Sumptuous Mascara Black
Extreme. Rozetrzyj rozświetlający
cień dokładnie na całych powiekach.
Następnie użyj palety Pure Color
Envy Sculpting EyeShadow 5-Color
Palette. Kredką Double Wear Eye Pencil
narysuj kreskę wzdłuż górnej linii rzęs
i przeciągnij linię na zewnątrz. Obrysuj
nadany kształt ciemnym, połyskującym
cieniem.
USTA
Rozetrzyj jasny cień z palety Pure Color
EyeShadow nad łukiem Kupidyna.
To nada wargom piękny kształt.
Następnie dokładnie obrysuj kontur ust
na zewnątrz za pomocą rozświetlacza
Double Wear Brush-On Glow BB.
Podkreśl usta konturówką. Nałóż
Pure Color Envy Lipstick Shine.
Środkową część ust podkreśl
błyszczykiem Pure Color Gloss.

Zdjęcia: Imaxtree/Free (2); Artdeco (2), Estée Lauder (5), Pupa (4), Revlon (1)

Estée Lauder, Double
Wear BB Glow
Intensity 2.0,
30 ml – 175 zł,
nr 798476
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49 ZŁ

Revlon,
błyszczyk Ultra HD,
nr.1547F93/
Revlon Ultra HD,
błyszczyk do ust

że podb

77,90 ZŁ
39,90 ZŁ

Revlon,
Brow Fantasy Dark
Blonde, dwustronna
kredka do brwi, 1,8 ml

Artdeco,
puder brązujący
nr 2, 8,5 g

79,90 ZŁ
Pupa,
Like a Doll,
rozświetlacz do
twarzy, 10 g

229 ZŁ
Dior,
Diorskin Nude air,
Serum de Teint,
podkład, 30 ml

155 ZŁ

Dior,
Diorshow,
tusz do rzęs

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
Karolina Kalata
Perfumeria Dougls
CH Riviera Gdynia
MODELKA
Natalia Uryniuk
ZDJĘCIA
Magdalena Czajka

S

kórę odświeżamy tonikiem Douglas Beauty System i nakładamy
lekki krem nawilżający Gel Creme
Douglas Beauty System.
Tak przygotowaną cerę ujednolicamy
niewielką ilością podkładu Dior Serum Dsk
NudeAirPti, zaczynając od środka twarzy do
zewnątrz. Na okolice oczu i ust nakładamy
rozświetlacz do twarzy Pupa Like a Doll,
który nada naszemu spojrzeniu świeżości,
a ustom lekkości. Całość utrwalamy prasowanym sypkim pudrem Douglas 1. Na
szczyt kości policzkowych nakładamy róż
puder brązujący Artdeco. Dzięki niemu cera
zyska zdrowy wygląd.
Owal twarzy modelujemy bronzerem Estee
Lauder. Brwi podkreślamy kredką Revlon,

kredka do brwi Brow Fantasy Dark Blonde.
Na powieki nakładamy bazę pod cienie do
powiek NYX 2.
Żółto-złoty cień Chanel 114 Admiration
aplikujemy na ruchomą powiekę. Przy linii
rzęs nakładamy brązową kredkę Douglas 1
soft bronze i rozcieramy. Same rzęsy warto

podkreślić tuszem Dior Diorshow. W załamaniu modelujemy brązowym cieniem
Douglas 17 Eye Pouch.
Kontur ust obrysowujemy konturówką
Douglas 1 Lady Marmelade i wypełniamy soczystym kolorem błyszczyka
Revlon Ultra HD.
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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

21:50

PRZYLOT
ARRIVAL

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR2466/7

737

22:15

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..

09:50

09:45

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

ODLOT
DEPARTURE

.2.4.6

PRZYLOT
ARRIVAL

19:30

.2.4.6

PRZYLOT
ARRIVAL

11:00

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

ODLOT
DEPARTURE

LONDYN LUTON
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

20:05

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

WIZ Z AIR

PLL LOT
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

ODLOT
DEPARTURE

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

123456.

08:30

09:00

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

.2.4.6.

PRZYLOT
ARRIVAL

10:35

ODLOT
DEPARTURE

11:05

LIVERPOOL
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

...4..7

PRZYLOT
ARRIVAL

12:10

ODLOT
DEPARTURE

12:35

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

RYANAIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR7111/2

737

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)

SZCZECIN

GRECJA KRETA
CRETE
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TURCJA
RIWERA TURECKA
TURKEY
TURKISH RIWER

AKTUALNOŚCI

NEWS

Zewsząd BLISKO
NA LOTNISKO, część II

LOTNISKO POŁOŻONE JEST 33 KM NA PÓŁNOCNY WSCHÓD OD
CENTRUM SZCZECINA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 6 (GOLENIÓW –
GDYNIA) W POBLIŻU WSI GLEWICE.

P

ort lotniczy posiada wiele
rozmaitych połączeń komunikacyjnych z innymi
miastami: kolej, autobusy,
taksówki. Również dojazd
własny z głównych miast regionu jest
szybki i wygodny - drogami szybkiego
ruchu, ekspresowymi lub autostradą.

AUTOBUSEM…
Autobusy rozkładowe dowożą pasażerów
lotniska z miast na trasie Koszalin – Lotnisko Szczecin-Goleniów oraz Szczecin
– Lotnisko Szczecin-Goleniów. Usługi
dla naszych klientów świadczy również
wiele firm transportowych.

Wyjazdy z lotniska 20 min po lądowaniu
samolotu. Rezerwacji i zakupu można
dokonać na stronie www.interglobus.pl,
osobiście w siedzibie firmy (Szczecin, ul.
Kolumba 1), w kilkudziesięciu renomowanych biurach podróży (na lotnisku biuro
AROUND THE WORLD), u kierowcy. Cena
biletu: 15,50 zł - zakup w biurze i na stronie www; 19,50 zł – zakup w autobusie.

KOŁOBRZEG
LOTNISKO SZCZECIN-GOLENIÓW, OPERATOR ERBUS, TEL. +48 667 212 211
Kursy codziennie, oprócz 25 i 26 grudnia,
1 stycznia oraz w pierwszy i drugi dzień

TRASY

SZCZECIN

LOTNISKO SZCZECIN-GOLENIÓW, OPERATOR INTERGLOBUS,
TEL. +48 91 48 50 422

PRZYSTANEK

CZ AS PRZED ODLOTEM

SZCZECIN
- PRZY BIURZE LOT'U

2H 20 MIN

SZCZECIN - BIURO

2H 10 MIN

SZCZECIN - DĄBIE

1H 50 MIN

SZCZECIN - LOTNISKO

1H 20 MIN
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Świąt Wielkanocnych. Rezerwacji można dokonać telefonicznie. Klientom przysługują ulgi ustawowe oraz specjalne
zniżki dla uczniów, studentów i seniorów.

KOSZALIN/KOŁOBRZEG
LOTNISKO SZCZECIN-GOLENIÓW, OPERATOR AIRTRANSFER.PL, TEL. +48 94 711 05 10
Cena biletu: 50 zł. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerami: +48
512 370 778; +48 502 323 396.

KOSZALIN
LOTNISKO SZCZECIN-GOLENIÓW, OPERATOR AN-JAN, TEL. +48 94 35 310 52
Cena biletu: 47 zł. Rezerwacji można
dokonać telefonicznie pod numerami: +
48 94 35 310 52; + 48 501 525 081.

AKTUALNOŚCI

NEWS

from the driver. Ticket prices: 15.50 PLN
for office and on-line purchase; 19.50 PLN
for direct purchase.

KOŁOBRZEG
SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT, OPERATOR ERBUS, PHONE NO: +48 667 212 211
Daily departures, except for December
25 and 26, January 1 and the first and
second days of Easter. Bookings available
by phone. Statutory discounts for customers as well as special discounts for
students, university students and seniors
are available.

KOSZALIN/KOŁOBRZEG
SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT,
OPERATOR AIRTRANSFER.PL,
PHONE NO: +48 94 711 05 10
Ticket price: 50PLN. Phone bookings:
+48 512 370 778; +48 502 323 396.

MIĘDZYZDROJE/ŚWINOUJŚCIE
LOTNISKO SZCZECIN-GOLENIÓW, OPERATOR PRZEWOZY PASAŻERSKIE
JACEK OSIŃSKI, TEL. +48 695 982 608
Busy, które odbierają i dowożą pasażerów dopasowane są do rozkładu lotów.
Na trasie jeżdżą minibusy mieszczące
maksymalnie 8 osób. Podróżny jest odbierany i odwożony bezpośrednio ze/do
wskazanego miejsca. Cena za przejazd
wynosi 49 zł za osobę, bus przewozi
minimum 3 osoby. Rezerwacji należy
dokonać telefonicznie lub mailowo
(jacek.trans@op.pl).

KOSZALIN
is are available. Also, own transportation from the main cities of the region
is quick and convenient via a network
of expressways and highways.

ROUTES

SZCZECIN

LOTNISKO SZCZECIN-GOLENIÓW, OPERATOR A. FEDEŃCZAK, TEL. +48 666 201 202

SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT,
OPERATOR INTERGLOBUS,
PHONE NO. +48 91 48 50 422

IN ENGLISH

Wherever you are
– the Airport is always
near – part 2
The airport is located 33km north-east
from Szczecin city centre, located on main
road no. 6 (Goleniów-Gdynia) near the
village of Glewice.
The airport is well-communicated
with other cities: trains, buses and tax-

Ticket price: 47 zł.
Phone bookings: + 48 94 35 310 52;
+ 48 501 525 081.

BY BUS...
Scheduled buses drive the passengers
to the airport on routes: Koszalin - Szczecin-Goleniów Airport and Szczecin
- Szczecin-Goleniów Airport. There
are also many different transportation
companies delivering theirs services
to our customers.

SZCZECIN/GOLENIÓW/NOWOGARD

Rezerwacji można dokonać telefonicznie. Więcej informacji na stronie www.
fedenczak.com.pl.

SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT,
OPERATOR AN-JAN, TEL. +48 94 35 310 52

MIĘDZYZDROJE/ŚWINOUJŚCIE
SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT,
OPERATOR: PRZEWOZY PASAŻERSKIE
JACEK OSIŃSKI, PHONE NO: +48 695 982 608
Buses picking up and delivering passengers to the airport and synchronised with
the flight schedule. The route is operated
by minibuses that can carry up to 8 people.
Passengers are picked and driven directly
from/to the selected location. The fare is
49 PLN per person, the bus takes a minimum of 3 people on board. Bookings by
phone or via e-mail: jacek.trans@op.pl.

STOP

TIME BEFORE PL ANE DEPARTURE:

SZCZECIN - NEX T TO LOT OFFICE

2H 20 MIN

SZCZECIN - OFFICE

2H 10 MIN

SZCZECIN - DĄBIE

1H 50 MIN

SZCZECIN - AIRPORT

1H 20 MIN

Departures from the airport 20 minutes
after plane touchdown. Bookings and
purchases can be arranged via the website: www.interglobus.pl, personally in the
company’s office (Szczecin, ul. Kolumba
1), in the offices of several dozen renown
tour operators (at the airport: AROUND
THE WORLD tour operator) and directly

70

SZCZECIN/GOLENIÓW/NOWOGARD
SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT,
OPERATOR: A FEDEŃCZAK,
PHONE NO: +48 666 201 202
Phone bookings only.
More information
at www.fedenczak.com.pl

LOTNISKO

Zmiany

AIRPORT

na lepsze
LOTNISKO W SZCZECINIE CIĄGLE ROZWIJA SIĘ. POSTĘP WYMAGA
WPROWADZANIA CIĄGŁYCH ZMIAN, KTÓRE POZWALAJĄ DZIAŁAĆ
NA KORZYŚĆ NASZYCH PASAŻERÓW.

T

rwa modernizacja oraz
rozbudowa infrastruktury
lotniskowej i portowej jako
realizacja projektu unijnego
„Port Lotniczy Szczecin-Goleniów – 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.
Prowadzone przez firmę Budimex
prace budowlane nie przerywają jednak
działalności lotniska. Obecnie w remoncie jest pas startowy, jego funkcję pełni
równoległa droga kołowania, na której
obsługiwane są samoloty. Wymiary obecnego pasu startowego to 2100x45 metrów.
Na drodze startowej układana jest
warstwa jezdni ścieralnej oraz budowany
system odwodnienia. Modernizacji ulega
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AIRPORT

IN ENGLISH

oświetlenie nawigacyjne, montowane są
także dodatkowe systemy PAPI – wskaźniki precyzyjnego kąta wchodzenia.
Wyremontowana droga startowa
będzie drogą dwuspadową o wymiarach
2500x60 metrów.
Pas startowy – o 300 metrów dłuższy
i 15 metrów szerszy – ponownie zostanie
przywrócony do eksploatacji na początku wakacji – koniec budowy zaplanowany został na 30 czerwca tego roku.

Change for the better
Airpor t in Szczecin is constantly
developing. Development requires
introducing ongoing changes that will
allow us to work in favour of our
passengers.
Modernisation and development of
airport and harbour infrastructure has
been under way as part of the project

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność
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“Szczecin-Goleniów Airport - development and modernisation of airport and
harbour infrastructure” under Priority VI – TEN-T road and air transport
network, Measure 6.3 – Development of
TEN-T air transport network, within the
Operational Program Infrastructure and
Environment for the years 2007-2013.
Works conducted by Budimex do
not hamper functioning of the airport.
Currently, during the renovation of the
runway its role has been assumed by the
parallel taxiway, where all the planes are
being redirected. The dimensions of the
current runway are 2100 by 45 meters.
The runway is being covered with
abradable coating and equipped with
a drainage system. Also navigational
lighting will be replaced and additional
PAPI systems, precise entry angle indicators, will be installed.
The renovated runway will have the
dimensions of 2500 by 60 meters.
The runway, expanded by 300 meters
in length and 15 in width, will be made
available again in the beginning of the
holidays. The end of works is planned
for the 30th of June, 2015.

LOTNISKO

AIRPORT

GRECJA od kuchni
KUCHNIA GRECKA UCHODZI POWSZECHNIE ZA JEDNĄ
Z NAJSMACZNIEJSZYCH I NAJZDROWSZYCH W EUROPIE.
KLUCZEM SUKCESU NIE SĄ JEDNAK SKOMPLIKOWANE PRZEPISY,
A MIEJSCOWE PRODUKTY.

G

recy do gotowania wykorzystują świeże warzywa, owoce, aromatyczne
przyprawy i „płynne złoto”,
czyli oliwę z oliwek. Jej
cenne witaminy i związki mineralne
mają bardzo pozytywny wpływ na
zdrowy i promienny wygląd. Oliwa swój
smak, aromat i zdrowotne właściwości
zawdzięcza przede wszystkim wspaniałemu, idealnemu do rozwoju gajów
oliwnych klimatowi. Na Krecie „złota
mikstura” dodawana jest przede wszystkim do przepysznej, lekkiej sałatki,
która składa się ze świeżych pomidorów, ogórków, papryki, cebuli, sera feta
oraz oczywiście oliwek. Uzupełnieniem
wielu potraw jest także tradycyjny sos
tzatziki, który przygotowywany z jogurtu, ogórka oraz czosnku.
Greckie jedzenie typu fast-food nawiązuje w dużej mierze do potraw tureckich.
Gyros to po prostu kebab po grecku płaty zapiekanego na pionowym ruszcie
mięsa w chlebie pita z dodatkami: cebulą,
pomidorami, frytkami i sosem tzatziki.
Aby szybko zaspokoić głód, warto skusić
się na souvlaki, czyli szaszłyki z mięsa
wieprzowego, które doskonale komponują się z horiatiki – sałatką gracką.
Kto lubi delikatne mięso może wybrać
chicken souvlaki. Nie sposób pominąć
oryginalnej i smacznej moussaki, czyli
zapiekanki przygotowywanej w dużej
brytfannie. Składa się z kilku warstw na spód kładzie się plastry ziemniaków
i bakłażana, następnie mięso mielone
w sosie pomidorowym (czasami z kawałkami pomidorów), całość zalewa się
beszamelem, który decyduje o wyjątkowości tej potrawy, i opcjonalnie posypuje
startym żółtym serem.
Czas na deser. Ważnym składnikiem
jest tu miód. Z Krety, podobnie jak innych wysp greckich, można przywieźć
unikatowy i bardzo smaczny miód
tymiankowy.
Jeśli chodzi o napoje, Grecy nie mogą
obyć się bez kawy. Na wzmocnienie pije
się mocną i słodką kawę po grecku (gr.

elliniko). Elementem
zdrowej diety jest kieliszek czerwonego wina
wytrawnego. Najlepszym, idealnym do lekkich
przekąsek trunkiem jest
retsina o charakterystycznym aromacie
i smaku. Warto wspomnieć, iż słynący
z gościnności Kreteńczycy po posiłku
zazwyczaj serwują turystom kieliszek
tradycyjnej wódki - rakiji. Podobno bardzo korzystnie wpływa ona na procesy
przemiany materii, przyspieszając trawienie. Innym znanym alkoholem jest
ouzo, czyli wódka o smaku anyżowym.
Kali oreksi!!!
IN ENGLISH

Greek cuisine from
behind the scenes
Greek cuisine is commonly considered
one of the most delicious and healthy
in Europe. The key to success lies not in
complicated recipes, but local products.
In the kitchen, Greeks use fresh vegetables, fruit, aromatic herbs and “liquid
gold” - olive oil. Its vitamins and minerals are vital to healthy, good looks. The
flavour of olive oil, as well as its aroma
and health properties can be attributed
mainly to a climate ideal for the growth
of olive groves. Inhabitants of Crete ad
the “golden mixture” mainly to a delicious, light salad made of fresh tomatoes,
cucumbers, peppers, onions, feta cheese
and, of course, olives. The traditional tzatziki sauce, made from yogurt,
cucumber and garlic, is a very common
side to many dishes.
Greek fast-food draws in no small
part from Turkish cuisine. Gyros is
a Greek kebab, patches of meat roasted
on a vertical grill, served in pita with
toppings: onions, tomatoes, chips and
tzatziki sauce. To quickly satisfy your
hunger, try souvlaki - pork meat shashliks (skewers) that go well with horiatki
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- Greek salad. If you prefer tender meat,
you can choose chicken souvlaki. You
can’t go past the original and delicious
moussaki, a casserole prepared in
a large vessel, without tasting it. It’s
made up of several layers - potatoes and
aubergine at the bottom, then minced
meat in tomato sauce (sometimes with
pieces of tomato in it) and all this covered with Béchamel sauce, which makes
the dish so unique. You can sprinkle
grated cheese on top if you like.
Time for a dessert. Honey is one of the
more important ingredients here. Crete,
as well as several other Greek islands,
is home to the unique and extremely
delicious thyme honey.
When it comes to beverages, the
Greeks can’t live without coffee. They
drink strong and sweet Greek coffee (elliniko). An important element of healthy
diet is a glass of dry red wine. The best
drink to accompany some light snacks
would be retsina, a resinated wine with
characteristic aroma and flavour. We
have to mention that the Cretans are
famous for their hospitality and after
a meal they usually treat the guests
to a shot of traditional vodka - rakija.
It is said to have beneficial influence
on metabolic processes, speeding up
digestion. Another well-known alcohol
is the anise vodka, ouzo.
Kali oreksi!!!

LOTNISKO
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