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BOHATER

HERO

WEW
NĘTRZNIE
wolny

JAKO AUTOR WIELU PRZEBOJÓW, KTÓRE ZMIENIŁY POLSKI KRAJOBRAZ
MUZYCZNY, TOMEK LIPIŃSKI MÓGŁBY ŻYĆ JAK ROCKOWY KOMBATANT.
W TYM ROKU KOŃCZY SZEŚĆDZIESIĄT LAT, ALE BYNAJMNIEJ NIE SKŁADA
BRONI. WŁAŚNIE WYSZŁA JEGO SOLOWA PŁYTA „TO, CZEGO PRAGNIESZ”
I KSIĄŻKA „DZIWNY, DZIWNY, DZIWNY”, BĘDĄCA ZAPISEM ROZMOWY
Z PIOTREM BRATKOWSKIM. NA SZCZĘŚCIE NIE TYLKO ZAPRZYJAŹNIONYM
DZIENNIKARZOM DAJE SIĘ NAMÓWIĆ NA DŁUGIE ROZMOWY O WSZYSTKIM.
TEKST

SYLWIA GUTOWSKA

FOT.

MONIKA SZ AŁEK

JAK PODOBA CI SIĘ, TO CO DZIEJE SIĘ
W WARSZAWIE? BABILON ZBUDOWALI!
No wiesz, miasto żyje. Pamiętam
Warszawę, która była miastem zabitym. Przez parę miesięcy po powstaniu właściwie nie było miasta. Ono
odżywało, odżywało – właściwie całe
moje dzieciństwo to było oglądanie
odżywającego miasta, które do końca
nie mogło odżyć, a jak już trochę się
to udało, to stan wojenny z powrotem
je zepchnął do grobu. Ludzie znowu
przestali wychodzić z domów. Ostatnie
lata sprawiły, że Warszawa stała się

żywym, wibrującym miastem pełnym
ludzi, lokali, fermentu, którego nie
było. Ma to oczywiście swoje negatywne strony, ale ogólnie uważam, że to
dobrze, że miasto żyje.

MYŚLAŁAM, ŻE POWIESZ, ŻE JEST MAŁO
AUTENTYCZNIE.
Nie, nie, nie! Warszawa nigdy nie była
tak… nie chcę powiedzieć piękna, ale
nigdy nie była tak atrakcyjnym miastem, to nie ulega wątpliwości. Cudownie wyjść na ulicę wieczorem i widzieć
tłumy ludzi jeżdżących na rowerach,
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spacerujących, spotykających się, nie
gnębionych przez nikogo. Jak ja byłem
nastolatkiem, idąc o godzinie 22 czy
23 przez puste i ciemne miasto, każdy
patrzył na milicję jak na nierozerwalne tło. Taka była rzeczywistość, więc
naprawdę nie ma do czego wracać.

DOBRZE MIEĆ TAKIE PRZEŻYCIE POKOLENIOWE? WYDAJE MI SIĘ, ŻE KAŻDE
POKOLENIE MUSI MIEĆ PUNKT ODNIESIENIA. CZY DZISIEJSZE NASTOLATKI MAJĄ
W OGÓLE PRZECIW CZEMU SIĘ BUNTOWAĆ?
To jest jeden z popularniejszych
tematów: Co się dzieje z dzisiejszymi
nastolatkami. Żyjemy w rzeczywistości
bardzo wielowątkowej i bardzo niejasnej. W sytuacji, w której ta niejasność
i wielowątkowość idzie tak daleko, że
nie jesteśmy w stanie nawet zgodzić
się co do tego, kto jest bohaterem, a kto
zdrajcą. Jeśli nawet ktoś próbuje się
buntować, buntuje się przeciwko czemuś, co akurat w jego optyce jawi się
jako przeszkoda albo coś niechcianego.
Natomiast nie ma takiego
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BOHATER
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Ja ci powiem, w ogóle
bunt nie jest moim
ulubionym słowem. Bo
to jest takie „a właśnie,
że nie”. Jest mało
konstruktywny. Jest
sprzeciwem, który
może doprowadzić
do usunięcia czegoś,
ale co proponujemy
w zamian? Ja jednak
staram się szukać
rozwiązań i ten mój tak
zwany bunt młodości
raczej nie wynikał
z tego, że chciałem
się przeciwko
czemuś zbuntować,
tylko wypływał
z poszukiwania, próby
zorganizowania
dla siebie w tej
rzeczywistości
miejsca, w którym
dałoby się żyć
jednego, dominującego zjawiska, przeciwko któremu można by się zbuntować.
Główne czynniki, które sprawiają, że
dzisiejsza rzeczywistość wygląda tak jak
wygląda, znajdują się poza naszym zasięgiem – są w rękach tego 1% ludzi, którzy
grupują większość kapitału i decydują
o tym, co się dzieje na całym świecie.
Finanse są zglobalizowane, a cała reszta
jest tego pochodną. A jak się zbuntujesz
przeciwko globalizacji?

NIEKTÓRZY SIĘ BUNTUJĄ. ROBIĄ DEMONSTRACJE.
No to niech sobie robią, co to kogo obchodzi. Co to jest w stanie zmienić? Jeżeli mamy takie zjawiska jak protesty czy
bunty społeczne, to są albo grupy, które

zabiegają o swoje interesy, tak jak środowiska LGBT, które walczą o swoje, czy na
przykład prawnicy. Jest na Facebooku
taka grupa prawników, która pokazuje
wszystkie nielegalne poczynania policji
drogowej. To są takie partykularne
bunty przeciwko poszczególnym przejawom niewygód czy niesprawiedliwości,
z którymi mamy do czynienia. Nie ma
czegoś takiego, jak mieliśmy w PRL-u,
że wiadomo było, że jesteśmy zdominowani przez obce mocarstwo, które położyło na nas łapę i w zasadzie pierwszą
rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, żeby
odzyskać oddech, to zrzucić to jarzmo.
To było dosyć proste, klarowne i prawie
nikt co do tego nie miał wątpliwości,
łącznie z „towarzyszami” koniec końców.
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A teraz, no wiesz, ten podmiot jest poza
naszym zasięgiem.

TO SPRAWIA, ŻE LUDZIE MAJĄ ROZMYTĄ
TOŻSAMOŚĆ?
To sprawia, że ludzie zabiegają o swoje
własne sprawy. Jeżeli już wszczynają
jakieś akcje, to w sprawie swoich partykularnych interesów, co jest też bardzo
dobre, bo jest elementem tworzenia się
tego otwartego społeczeństwa obywatelskiego, do którego jest nam wciąż bardzo
daleko, ale na szczęście powolutku coraz
bliżej. Ludzie coraz bardziej poczuwają
się do odpowiedzialności za to, w czym
żyją i w coraz mniejszym stopniu oczekują, że jak się rozpłaczesz, to dobry tata
i mama zrobią to, co chcesz, tylko próbu-
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ją się organizować i załatwiać te drobne
sprawy. I to jest znakomite! Ale to może
działać tylko w ramach tego jednego
systemu gospodarki globalnej, w której
jesteśmy, który oczywiście ma pewne
cechy kolonialne. To dotyczy nie tylko
Polski. Mówi się, że Polska została teraz
skolonizowana. Oczywiście, w pewnym
sensie tak, tak samo jak Japonia, Indie,
Afryka, cokolwiek.

MY TEŻ KOLONIZUJEMY.
My też kolonizujemy. No więc właśnie.
Jest zamęt, niejasność. W tej niejasności
nie ma jednego przeciwnika, którego
można by obarczyć winą za wszystkie
złe rzeczy. Co zresztą jest też durne, no
bo Polacy buntowali się przeciwko tej
sowieckiej opresji, a koniec końców
okazało się, że bardzo wiele rzeczy, które
kładliśmy na karb systemu, po latach widzimy, że raczej należą do polskiej natury,
mentalności są niezależne od systemu.
A jak się przeciwko temu buntować?

MUSIELIBYŚMY WYJŚĆ Z WŁASNEJ ROLI,
A TO NIEMOŻLIWE. ALE COFNIJMY SIĘ DO
PRZESZŁOŚCI. LATA 70. I 80. WTEDY BUNT
TO BYŁA KONIECZNOŚĆ CZY LUKSUS? MOŻE
TO, ŻE POCHODZIŁEŚ Z RODZINY ARTYSTYCZNEJ I TWÓJ TATA NALEŻAŁ DO PARTII,
UŁATWIŁO CI WŁAŚNIE TAKI STYL ŻYCIA?
Nie, to raczej mi utrudniało niż ułatwiało. Ja ci powiem, w ogóle bunt nie
jest moim ulubionym słowem. Bo to
jest takie „a właśnie, że nie”. Jest mało
konstruktywny. Jest sprzeciwem, który
może doprowadzić do usunięcia czegoś,
ale co proponujemy w zamian? Ja jednak staram się szukać rozwiązań i ten
mój tak zwany bunt młodości raczej nie
wynikał z tego, że chciałem się przeciwko czemuś zbuntować, tylko wypływał
z poszukiwania, próby zorganizowania
dla siebie w tej rzeczywistości miejsca,
w którym dałoby się żyć. Szczęśliwie
okazało się, że nastąpił ten ‘76 rok, ta
punkrockowa eksplozja, że dzięki niej
ośmieliłem się pomimo niewielkich
umiejętności wyjść na scenę i zacząć
grać. Bardziej polegało to na tym, że było
całe środowisko młodych ludzi, którzy
próbowali tak żyć, żeby ten PRL ich
możliwie jak najmniej dotykał i oczywiście działalność artystyczna była
wytworzeniem przestrzeni, w której to
wszystko było mniej dotkliwe. Dzisiaj
niektórzy z kolegów dorabiają sobie
kombatancki życiorys, jak to oni walczyli z komuną. To są wszystko brednie,
bo z komuną walczyli ci, którzy walczyli
z komuną – zawodnicy, którzy strajko-

wali. KOR walczył z komuną, i tak dalej.
Natomiast my, jeśli w ogóle działaliśmy
na tym polu, to raczej myślę, że byliśmy
takimi… jak by to powiedzieć… przebudzicielami świadomości niż kimś, kto
popychał ludzi do buntu przeciwko
komuś. Z takiego buntu nic by nie wynikało, ale z przebudzenia świadomości,
kreatywności i samodzielności myślenia wynika dużo więcej i wydaje mi się,
że to było dużo ważniejsze. W latach 80.
całe młode pokolenie, wchodząc w życie,
było dotknięte stanem wojennym. To,
że zachowało jakąś swoją tożsamość
i wolność wewnętrzną – właśnie dzięki
muzyce, dzięki Jarocinowi i temu
wszystkiemu, to się wydarzyło trochę
mimo woli. Przecież myśmy tego nie
wymyślili, że to tak będzie, myśmy zostali w to wrzuceni.

NAJNOWSZA MUZYKA NIE DOCIERAŁA NA
PROWINCJĘ. CZY KIEDYŚ NAZWAĆ KOGOŚ
WIEŚNIAKIEM BYŁO JESZCZE WIĘKSZĄ
OBELGĄ NIŻ DZISIAJ?
W książce dyskutowaliśmy o tym, pamiętasz. Piotrek [Bratkowski, autor wywiadu-rzeki z Tomkiem Lipińskim „Dziwny,
dziwny, dziwny” –przyp. red.] opowiadał,
że to u niego na Żoliborzu tak było. U mnie,
przy Placu Zbawiciela, gdzie się wychowywałem, to wyglądało inaczej, bo tam
było bardzo dużo dzieci, które urodziły
się na wsi i przyjechały z rodzicami do
miasta. To jest też kwestia kultury, jak
ktoś został wychowany w domu w poszanowaniu człowieka nie z tego powodu, ile
ma pieniędzy i gdzie mieszka, tylko kim
jest, a ja tak zostałem wychowany, to takie
myślenie jest mu po prostu obce.

DLATEGO SPYTAŁAM CIĘ O TĘ WSPÓŁCZESNOŚĆ. DZIŚ MAMY COŚ TAKIEGO: WARSZAWA KONTRA CAŁA RESZTA POLSKI.
No jest coś takiego, tak. Ale w Londynie też
– masz Anglików i całą resztę świata. Dzisiaj wszystkie miasta na świecie powiększają się z niewyobrażalną prędkością.
Zobacz, co się dzieje w Chinach: jest co
najmniej kilkanaście wielomilionowych
miast. Ci ludzie ze wsi migrują masowo.
Ten proces się nasila i będzie się nasilał.

TAK, ALE U NAS JEST SPECYFICZNIE, MAMY
POKOMUNISTYCZNĄ CENTRALIZACJĘ
KRAJU. WIELU LUDZI Z INNYCH MIAST, NP.
Z GDAŃSKA, JUŻ „WYEMIGROWAŁO” DO
WARSZAWY, BO TWIERDZILI, ŻE W GDAŃSKU
NIC SIĘ NIE DZIEJE.
Rzeczywiście wydarzyło się tak, że
Warszawa skoncentrowała, ile się da.
To się troszeczkę w tej chwili zaczyna
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zmieniać, ale ostatnie dwadzieścia parę
lat ewidentnie tak wyglądało. Na pewno
to jest jakaś scheda pokomunistyczna,
tu bym się zgodził z tobą, tym niemniej
znowu, jak popatrzysz na Wielką Brytanię, to jest Londyn i cała reszta kraju, jak
popatrzysz na Francję, to też jest Paryż,
który jest kompletnie inny, i cała reszta
kraju. Jak popatrzysz na Niemcy…

W NIEMCZECH NIE AŻ TAK.
Tak, bo mają landowe tradycje. W Warszawie jest komasacja pieniędzy,
komasacja biznesów, urzędów. Trochę
inaczej jest w krajach, w których stolica
polityczna jest w jednym mieście, a kulturalna w innym, jak w Holandii. Tam
to może trochę się inaczej rozkłada. Fakt
jest faktem, że ci, którzy urodzili się
i wychowali w Warszawie, to… (śmiech)
jak to powiedzieć, żeby nie skrzywdzić
ani jednych, ani drugich… Myślą o sobie:
„My jesteśmy stąd, my tu z korzenia,
z dziada pradziada, a tu przyjeżdżają
słoiki czy tam inne naczynia i nam tę
Warszawę opanowują”. Tylko że to jest
pół prawdy, bo tak naprawdę te „słoiki”,
które przeniosły się z przyczyn zawodowych, sprawiły, że to miasto ożyło.

NIEKTÓRZY NADAL TWARDO SIĘ PRZED
TYM WZBRANIAJĄ.
Zależy, co kto lubi. Ja jestem po części
sopocianinem. Przeniosłem się tam
w ‘91 roku, tam jestem zameldowany,
tam płacę podatki, mama tam mieszka
cały czas i jeździmy tam raz w miesiącu, także zachowuję te kontakty
i widzę, którzy muzycy i dlaczego mogli
pozostać w Trójmieście, a którzy musieli
przeprowadzić się do Warszawy, żeby
zarobić. Tacy ludzie – np. Grzesiek
Skawiński, mają tyle pieniędzy i tak
swoją sytuację zawodową ogarniętą, że
wystarczy, że mają tu swojego przedstawiciela i cała plejada muzyków, od
Macia Morettiego przez całą resztę…

NAWET NERGAL.
Czy Olo Walicki, i tak dalej – to są ludzie,
którzy przeprowadzili się do Warszawy
tylko z tego powodu, że tu tych pieniędzy jest wielokrotnie więcej. Myśmy
przenieśli się tu z powrotem dwa lata
temu, a dwa poprzednie lata spędziliśmy w Sopocie i to się finansowo bardzo
negatywnie odbiło. To też tak działa,
że w mojej branży zarabia się na wiele
sposobów. Nie tylko przez nagrywanie
płyt, granie koncertów, ale też przez
branie udziału w tym czy w tamtym.
To się dzieje na takiej zasadzie, że ktoś
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Nie tylko przez
nagrywanie płyt,
granie koncertów,
ale też przez branie
udziału w tym
czy w tamtym. To
się dzieje na takiej
zasadzie, że ktoś
spotyka cię na ulicy
i mówi: „O, dobrze, że
cię widzę, właśnie
szukam kogoś do
czegoś, może byś
chciał”. Jak cię widzą,
to o tobie pamiętają,
a jak cię z oczu tracą,
to zapominają.

i na świecie, że pojawiają się ludzie,
którzy są bardzo zdolni i mają szansę
na zrobienie kariery. Ja nawet nie wiem,
czy ktoś w Polsce zrobił?

BRODKA MOŻE NAJBARDZIEJ.
Może najbardziej. Jest to jakaś droga.
Tylko że ja uważam, że ci, którzy przejdą
przez talent show i zrobią wielką karierę,
koniec końców i tak by ją zrobili. Jest
tak niewielu naprawdę interesujących
artystów, jest ogrom artystów bardzo mizernych, trochę przyzwoitych. Naprawdę
i wydawcom, i promotorom, wszystkim
zależy – wiem, bo obracam się wśród
nich – wszyscy się bardzo cieszą, jak pojawi się jakiś młody zdolny człowiek, który rzeczywiście jest świeży, nie naśladuje,
nie duplikuje, ma siłę i charakter. Czy on
się pojawi w talent show, czy w jakikolwiek inny sposób, to myślę, że i tak ma
szansę na karierę. Ja sam zawsze unikałem konkursów i gdybym teraz zaczynał,
chyba też bym unikał.
Cały wywiad przeczytacie na
www.anywhere.pl
IN ENGLISH

spotyka cię na ulicy i mówi: „O, dobrze,
że cię widzę, właśnie szukam kogoś do
czegoś, może byś chciał”. Jak cię widzą,
to o tobie pamiętają, a jak cię z oczu
tracą, to zapominają.

ALE PROPOZYCJI, ŻEBY WYSTĄPIĆ JAKO
MENTOR CZY JUROR W JAKIMŚ TALENT
SHOW JESZCZE NIE DOSTAŁEŚ?
Były takie podchody do któregoś z tych
programów, ale na razie się nie zdecydowałem. Mam dość ambiwalentny
stosunek do tych show. Wiem, może mogłoby mi to dobrze zrobić, ale… Zresztą
jak ostatnio pytaliśmy się fachowców, to
okazało się, że to nie przekłada się już
w tej chwili na nic.

A DLA TYCH MŁODYCH MUZYKÓW? ONI
PRZYCHODZĄ Z NADZIEJĄ, ŻE ZROBIĄ WIELKĄ KARIERĘ.
Czasami to się nawet może zdarza. Wiadomo, że te talent show są organizowane
przez telewizje i wiadomo, że ostatecznym celem telewizji nie jest promowanie
sztuki czy artystów, tylko zarabianie
pieniędzy. Muszą to zorganizować
w taki sposób, żeby to przede wszystkim
przyciągało widzów, a to, co się z tym
artystą wydarzy, to sprawa drugo- czy
trzeciorzędna. Ale zdarza się w Polsce

Freedom of the mind
Being an author of many music hits that
changed Polish music scene, Tomek Lipiński
could live like a rock “war veteran”. He’ll
be turning 60 this year, but he doesn’t
lay down his arms just yet. His solo
album, “To, czego pragniesz” (“What you
desire”) and book, “Dziwny dziwny, dziwny”
(“Strange, strange, strange”), a record of
his conversation with Piotr Bratkowski, have
just been released. Fortunately, not only his
friends are able to convince him to long
talks about everything.
HOW DO YOU LIKE WHAT’S BEEN HAPPENING IN WARSAW? THEY’VE BUILT BABYLON!
The city lives. I remember when
Warsaw was dead. A few months after
the uprising, the city wasn’t there. It
gradually came back to life. My whole
childhood was about watching the city
coming back from the dead and not being able to fully do so. And when something finally did happen, martial law
put it back in its grave. People stopped
leaving their homes. Again. Last couple
of years transformed Warsaw into a living, vibrant city full of people, places,
ferment - things that weren’t there. Of
course, it has its downsides, but I think
that, generally, it all works out well.
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I THOUGHT YOU WERE GOING TO SAY
THAT IT’S NOT ENTIRELY GENUINE.
No, no, no! Warsaw has never been so...
I don’t want to say: “beautiful. It has never
been an attractive city, no doubt about
it. It feels great to get out on the street
in the evening and see loads of cyclists,
pedestrians, people meeting each other
undisturbed. When I was a teenager,
walking through the dark and empty city
at 10 or 11 p.m. , everyone treated milicja
(Civic Militia, state police during the
Communist era in Poland) as innate part
of the surroundings. This was the reality,
there’s nothing to go back to.

IS IT GOOD TO HAVE SUCH GENERATIONAL
EXPERIENCES? I THINK THAT EACH GENERATION HAS GOT TO HAVE A REFERENCE
POINT. DO TODAY’S TEENAGERS REALLY
HAVE ANYTHING TO REBEL AGAINST?
This is one of the most popular themes:
what is going on with teenagers today?
We’re living in a complex and uncertain reality, and this uncertainty and
complexity goes so far that we’re unable
to even agree upon who’s the hero and
who’s the traitor. Even if someone tries to
rebel, they rebel against something that
is an obstacle or something unwanted
in their opinion only. There’s no single,
dominant phenomenon to rebel against.
Main factors that shaped today’s reality
the way it looks right now are beyond
our reach. They’re in the hands of this
1% of people with largest assets and
decide upon events all around the world.
Finance is globalised, and all the rest
is just an offshoot. How do you rebel
against globalisation?

SOME DO. THEY ORGANISE PROTESTS.
Let them do that, who cares? What
will it change? If there are things like
protests or social revolutions, they come
from groups that either fight for their
own interests, like the LGBT movement,
or try to maintain the status quo, like
lawyers. There is a group of lawyers on
Facebook that shows all illegal actions of
traffic police. This is a kind of particular
revolution against certain discomforts
or injustice. This is not what happened
in the Communist era, when we knew
that we had been dominated by a foreign
power that laid its hands on us, and that
the first thing that we should have done
to catch our breath was to throw off the
yoke. It was quite simple, clear and almost no one had any doubts, near the end
“comrades” included. And now, you know,
such a common cause is out of our reach.

HERO

BOHATER

DZIĘKUJEMY KSIĘGARNI CZUŁY BARBARZYŃCA
W WARSZAWIE ZA UŻYCZENIE WNĘTRZ NA POTRZEBY
WYWIADU I SESJI.

IS THIS WHAT CAUSES PEOPLE’S IDENTITY
TO BECOME UNCLEAR?
This causes people mind their own
businesses. If they incite some actions,
they do so to satisfy their own interests,
which is also very good. It’s an element
of forming this open civic society that
we’re still light years away from. Luckily,
we’re getting closer day by day. People
feel more responsible for the world they
live in and are less demanding. And
this is great! But this can work only in
this unified global economy that we’re
in, which of course has some colonial
traits. It’s not only about Poland. People
say that Poland has been colonised. Of
course, to some extent, so have Japan,
India, Africa, whatever.

WE ALSO COLONISE.
We also do. So, you see, there’s disarray,
uncertainty. In this reality, there’s no
single enemy that could be blamed for all
the evil of this world. This is also stupid.
Polish people rebelled against Soviet repressions, but it finally seems that many
of the things that we prescribed to the
Communist system turned out to lie in
Polish nature, mentality, regardless of the
regime. How do you rebel against that?

WE WOULD THEN HAVE TO GET OUT OF
OUR ROLES, AND THIS IS IMPOSSIBLE. BUT
LET’S GO BACK TO THE 1970S AND 80S. WAS
REBELLION A NECESSITY OR LUXURY BACK
THEN? MAYBE YOU, COMING FROM AN
ARTISTIC FAMILY WITH YOUR FATHER BEING
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A MEMBER OF THE PARTY, HAD IT EASIER
LIVING SUCH A LIFESTYLE?
No, I think it rather made things tougher
than easier. Let me tell you, “rebellion” isn’t my favourite word. It’s denial
without giving a reason, simply meaningless. It’s an objection that may lead
to removing something, but what does
it offer in return? I tend to look for solutions and my so-called “rebellion” wasn’t
out of my wish to rebel against anything.
It came from my search, my attempts to
organise myself a place in that reality,
a place that I could live in. Luckily, the
year 1976 came, explosion of punk rock
that allowed me to get on stage and play,
despite my mediocre skills. It was rather
that there was a whole community

HERO

BOHATER

of young people that tried to live this way,
avoiding the system as much as possible.
Artistic activity created a space in which
everything was more bearable. Today,
some of my colleagues give themselves
credit for fighting communism, this is
all bullshit. People that fought communism were people who fought communism - those who went out there and
protested. KOR (“Komitet Obrony Robotników - Workers’ Defence Committee”)
fought communism, etc. And about us...
If we served the cause in any way, it was
more as forerunners of consciousness
rather than people who would draw
others into rebellion against anyone or
anything. Such rebellion would serve no
good, and fuelling consciousness, creativity and independent thoughts is worth
much more and I think it was the most
important. In the 1980s, the whole new
generation was touched by the martial
law. The fact that it kept a part of its identity and inner freedom - mainly thanks
to music, Jarocin festival and all that happened somewhat involuntarily. After
all, we didn’t make it all up, we were just
thrown into this whirlpool.

NEW MUSIC DIDN’T REACH THE PROVINCE. WAS CALLING SOMEONE A COUNTRY
BUMPKING EVEN GREATER AN INSULT
THAN IT IS TODAY?
If you remember, it’s being discussed in
the book. Piotrek [Bratkowski, author
of the extended interview with Tomek
Lipiński, “Dziwny, dziwny, dziwny” editorial note] said that it was that way
where he lived, in Żoliborz. At Savior
Square where I was raised things looked
a little differently. There were a lot of
kids that had been born in the countryside and came to the city with their
parents. It’s also the question of good
manners, how your parents raised you,
if they taught you respect for people not
through the perspective of money they
had and where they lived, but who they
were. I was raised that way, I’m unfamiliar with such way of thinking.

THAT’S WHY I’VE ASKED YOU ABOUT THE
PRESENT. TODAY, THERE IS A CONFLICT:
WARSAW VS THE REST OF THE COUNTRY.
Yes, there is something like this. But the
same thing happens in London - you
have the English and the rest of the
world. Today, all cities in the world grow
incredibly fast. Look at what’s happening in China: there are at least a dozen
cities with more than a few million inhabitants. It’s a mass migration from the

countryside to the cities. This process is
getting stronger and stronger.

BUT IN POLAND THE SITUATION’S A BIT
DIFFERENT, THERE IS THIS POST-COMMUNIST CENTRALISATION OF THE COUNTRY.
MANY PEOPLE FROM OTHER CITIES, LIKE
GDAŃSK, “MIGRATED” TO WARSAW CLAIMING THAT THERE WAS NOTHING GOING
ON IN GDAŃSK.
Yes, it happened. Warsaw concentrated
as much as it could around itself. This is
gradually changing, but the last twenty-something years looked that way. It
obviously has go to do something with the
post-communist heritage, I agree, however again - if you look at Great Britain,
there’s London and the rest of the country,
if you look at France, there’s Paris, which
is completely different from the rest of the
country. When you look at Germany...

NOT SO MUCH.
Yes, not so much, because their tradition of lands is strong. In Warsaw
big money, big business, departments
amass. The situation’s slightly different
in countries, where the political capital
is located in one city and the cultural in others. Like in the Netherlands. But
it’s a fact that people born and raised
in Warsaw are... (laughter), how to put
it not to offend any of the sides... They
think: “We come from here, our roots
are local, our grandparents lived here
and here are these funny people flooding in and taking over”. But it’s only half
true, because these “funny people” who
moved in because of professional reasons helped bring the city back to life.

and two years before we spent in Sopot
and this had catastrophic consequences
on our finances. This is another thing there are a lot of ways to earn money in
this business. Not only through recording albums, performing, but also taking
part in this or that. You meet someone in
the street and they say: “Oh, it’s good to
see you, I’ve been just looking for someone to take part in something, what do
you think?”. If they see you, they remember, if they lose contact, they forget.

AND HAVE THERE ALREADY BEEN NO INVITATIONS TO BE A MENTOR OR MEMBER OF
JURY IN ANY TALENT SHOWS?
There was something going on, but I haven’t decided yet. My approach to these
programmes is somewhat mixed. I know,
it could’ve done me some good, but...
Anyway, when I last asked it turned out
that taking part in such shows doesn’t
change a thing.

AND WHAT ABOUT THESE YOUNG MUSICIANS? THEY GO THERE HOPING TO MAKE
A GREAT CAREER.
And maybe it sometimes happens.
Everyone knows that these shows are
prepared by TV stations and that their
final aim isn’t promoting art or artists,
but making money. It has to be organised
so that it lures viewers. What happens
to the artist concerns almost no one. But
sometimes it happens, either in Poland
or in the world, that there comes a person that is extremely talented and has
the chance of making career. I even don’t
know, has anyone in Poland made it?

PERHAPS BRODKA.
SOME STILL OPPOSE IT.
Depends who’s into what. I’m in part
a citizen of Sopot. I moved there in 1991,
I’m registered for permanent residence
there, I pay my taxes there, my mother
lives there all the time and once a month
we go there so my contacts remain. And
I can see which musicians and why could
stay in Tricity and which had to move to
Warsaw to earn money. Such people, like
Grzesiek Skawiński, have so much money
and their careers are so well-developed
that it’s enough they keep their representatives in Warsaw. And the whole bunch of
musicians, from Macio Moretti to others...

EVEN NERGAL.
Or Olo Walicki, etc. These are the people
that moved to Warsaw because they can
earn much more money than anywhere
else. We moved back here two years ago,
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Perhaps. It seems like a way out. Although I think that people going through
a talent show and making a big career,
would’ve done it eventually. There are so
few really interesting artists and plenty
of mediocre ones. There are some decent
ones. Believe me, both publishers and
promoters - everyone - likes it when
a new, talented person appears. Someone
who’s truly authentic, fresh, isn’t a copycat without strength or character. I know
it, because I function among these people.
And if such talent emerges in a talent
show, or in any other way - it doesn’t
matter, I think they still have a chance for
a career. I always avoided contests and
if I was beginning my career right now,
I think I would’ve avoided them as well.
Read the whole story at
www.anywhere.pl

Spacer
po Aarhus

PODZIĘKOWANIA DLA JENSA MØRCHA, WYDAWCY PORTALU POLENNU.
DK, PRZYBLIŻAJĄCEGO DUŃSKIM CZYTELNIKOM POLSKĘ I JEJ SPECYFIKĘ,
A TAKŻE EWIE CIECHOWSKIEJ – WSPANIAŁYM PRZEWODNIKOM
I GOSPODARZOM PODCZAS POBYTU AUTORA W DANII.
I WOULD LIKE TO EXTEND MY GRATITUDE TO JENS MØRCH, PUBLISHER
OF POLENNU.DK, AND EWA CIECHOWSKA - FANTASTIC GUIDES AND
HOSTS DURING MY STAY IN DENMARK.
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MIASTO OKAZAŁO SIĘ ZASKAKUJĄCE DUŻE JAK NA SWOJE 300 TYSIĘCY
MIESZKAŃCÓW, CIĘŻKO WIĘC W CIĄGU DZIENNEGO SPACERU POZNAĆ
WSZYSTKIE JEGO ZAKAMARKI. NA SOLIDNE LIŹNIĘCIE CZASU NAM JEDNAK
WYSTARCZY. NO I DZIĘKI TEMU WIEMY, ŻE JEST PO CO WRACAĆ.
TEKST I FOT.

ŁUKASZ TAMKUN

P

oranek można zacząć w podmiejskim Moesgaard Museum.
To muzeum archeologiczne to
najnowszy nabytek na imponującej liście tego największego
po stolicy miasta Danii. Nie o ilość jednak
chodzi, a o jakość. Tutaj twórcy faktycznie
podeszli do tematu z iście skandynawską
dbałością o detal, a zaawansowane, interaktywne rozwiązania sprawiają, że każda
sala staje się małą przygodą.
Możemy więc rozegrać średniowieczną bitwę na swój sposób, pomalować za
pomocą projektora figurę żołnierza czy też
posłuchać historii, które opowiadają nam
postaci z dalekiej przeszłości. A cofniemy
się tutaj w czasy sięgające początków homo,
możemy nawet stanąć oko w oko ze sławną
Lucy. Na liście ekspozycji znajdziemy również eksponaty z chińskiej Terakotowej Armii, a także z czasów Wikingów. Być może
jednak najsłynniejszym eksponatem jest
Człowiek z Grauballe – świetnie zakonserwowane w torfowisku ciało człowieka
z III w p.n.e. z zastygłym na tysiąclecia
grymasem i bujną czupryną.
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Możemy więc rozegrać średniowieczną
bitwę na swój sposób, pomalować za
pomocą projektora
figurę żołnierza czy
też posłuchać historii, które opowiadają
nam postaci z dalekiej przeszłości.
A cofniemy się tutaj
w czasy sięgające
początków homo,
możemy nawet stanąć oko w oko ze
sławną Lucy.
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Następny cel – Aarhus. W drodze
z Moesgaard Museum do centrum miasta
nie da się przeoczyć pałacu Marselisborg.
Jest to letnia rezydencja królów Danii
i trzeba przyznać, że jest to obiekt godny
powagi monarchii. Majestatu dodaje jej też
obecność gwardzistów, którzy tradycyjny
fantazyjny mundur łączą z jak najbardziej nowoczesnym uzbrojeniem. Przy
odrobinie szczęścia trafimy na zmianę
warty, która jest wyjątkowym spektaklem,
przeprowadzanym z pełną powagą. W końcu nie wiadomo, czy królowa nie patrzy
z jednego z dziesiątków okien pałacu.

Rezydencja jest położona nieopodal plaży,
która – co nie dziwi – jest jednym z ulubionych celów spacerów mieszkańców Aarhus.
Warto do nich dołączyć, tym bardziej, że
można tak dojść do samego centrum miasta.
Przy tej okazji możemy zobaczyć niesamowitą wystawę, nazwaną Sculpture by the
Sea – jest to seria rzeźb różnych autorów,
które są wystawione przy plaży. Jeśli któraś
się nam spodoba – możemy ją kupić. Jeśli
jednak nie zdecydujemy się na wydatek,
rzeźby odprowadzą nas do miasta.
A centrum Aarhus to niekończący się
labirynt urzekających uliczek, w których
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centrum Aarhus
to niekończący się
labirynt urzekających
uliczek, w których
mieści się tyle lokali
i sklepów, że można
by obdzielić nimi
sporą metropolię.
Jest to więc idealne
miejsce na obiad,
a warto zaznaczyć,
że miasto słynie
z jakości swoich
restauracji – aż trzy
zostały wymienione
w przewodniku
Michelin w 2015 roku,
mieści się tyle lokali i sklepów, że można
by obdzielić nimi sporą metropolię. Jest to
więc idealne miejsce na obiad, a warto zaznaczyć, że miasto słynie z jakości swoich
restauracji – aż trzy zostały wymienione
w przewodniku Michelin w 2015 roku, co
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jest tylko wierzchołkiem góry nagród jakimi są obsypywane. Słusznie zresztą.
Nie można sobie też przy tej okazji odmówić drobnych (albo i większych) zakupów.
Jeśli ktoś potrzebuje pretekstu, to podobno
dobrze robią na trawienie. Aarhus jest
prawdziwym rajem shoppingowym i nie
próbuje tego w żaden sposób ukrywać. Jednym z głównych celów przyjazdów do tego
miasta jest turystyka zakupowa – nie tylko
są tutaj ogromne i świetnie wyposażone
galerie handlowe, ale też i dziesiątki małych sklepików, gdzie możemy kupić prawdziwe perełki, a nawet oryginalne zakłady
rzemieślnicze. Do tego dobra kawa/herbata/coś mocniejszego w jednym z lokali
położonych nad kanałem albo w urokliwej
uliczce i można powoli ruszać dalej.
I tutaj następuje moment trudnego wyboru – gdzie? Nie samą latte człowiek żyje,
lekkość bytu i relaks zamieniamy więc na
strawę duchową, wokół mieści się bowiem
kilkanaście muzeów i galerii. Ostatecznie
wybór pada na ARoS – popularną galerię
sztuki współczesnej. Sam budynek jest
dziełem sztuki – ogromny, dziesięciopiętrowy gmach robi jeszcze większe wrażenie
w środku. W tym jednym z największych
muzeów na północy Europy znajdziemy
liczne stałe i czasowe ekspozycje. Lista jest
długa i nawet umiarkowani entuzjaści sztuki współczesnej znajdą coś, na czym można
zawiesić oko, choćby z powodu samej powierzchni – AroS to 17 000 m2 czystej sztuki.

Znajduje się tutaj między innymi słynny Big
Boy – ogromny posąg kucającego chłopca.
Samo muzeum zwieńczone jest niezwykłą
platformą obserwacyjną – Your Rainbow
Panorama. Jest to pierścień wyłożony kolorowym szkłem, zza którego można oglądać
całe Aarhus w wybranym przez siebie kolorze. Efekt jest naprawdę surrealistyczny.
Nasz spacer kończymy w miejscu, które
nazywa się Den Gamle By (a więc po prostu
Stare Miasto). Jest to otwarte muzeum,
funkcjonujące jako skansen. Co ciekawe,
nie jest po prostu zakonserwowanym
fragmentem miasta, ale spójną architektonicznie dzielnicą sprzed wieków w środku
nowoczesnego miasta. Jak to osiągnięto?
Otóż, na potrzeby budowy muzeum sprowadzono 75 oryginalnych budynków z 20
duńskich miejscowości tak, aby idealnie
do siebie pasowały. Mamy tutaj trzy części
– XIX wiek, lata 20. oraz lata 70. Pierwsza
przechodzi płynnie w drugą, a spójność
i dbałość o detal przy odtworzeniu dawnej
atmosfery i estetyki jest godna uznania.
Warto jednak wspomnieć więcej o ostatniej części – przeniesiemy się tutaj do
roku 1974, co w Polsce często nie jest godne
skansenu, a raczej renowacji. Poza samymi
uliczkami, które wyglądają w gruncie rzeczy dość współcześnie, możemy zobaczyć
odtworzony fragment kamienicy, gdzie
znajdziemy: mieszkanie, komunę oraz
gabinet ginekologiczny. Nie różnią się wiele
od tego, jak wyglądałoby to dziś, jednak
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to w subtelnych detalach tkwi diabeł.
W starym telewizorze, charakterystycznym
wzornictwie sprzętów kuchennych, marksistowskiej symbolice na ścianach komuny
(która jednak wygląda dużo porządniej niż
współczesne stancje studenckie) czy też
dawno już zapomnianych cudach techniki
biurowej w gabinecie ginekologicznym.
Skansen, ale i cały spacer kończy się
słodko – cukiernią z początku XX wieku,
która została urządzona również w stylu lat
70. Zasłużyliśmy przynajmniej na ciastko
i kawę (to już druga dziś). A w Aarhus naprawdę wiedzą, jak je zrobić. Polecam.
IN ENGLISH

Visit to Aarhus
The city turns out to be surprisingly large
for its 300,000 inhabitants, making it difficult
to explore all of it during one day only. But
it’s enough to see the most important things
and leave us wanting more.
You can start the day by visiting the suburban Moesgaard Museum. This archaeological museum is the newest addition to the
impressive list of attractions of the second
largest, next to the capital, Danish city. It’s not
about quantity but quality, though. Here, you
can see the truly Scandinavian attention to
detail. Advanced, interactive solutions make
each room turn into a small adventure.
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You can reenact a Medieval battle in your
own way, paint a figure of a solider using an
overhead projector or listen to stories told
by characters from distant past. And this
journey back in time will take you to the
beginnings of homo species, you will even
have the chance to meet the famous Lucy in
person. The exposition also includes exhibits
from the Chinese Terracotta Army, or from
the Viking age. Perhaps the most famous
exhibit is the Grauballe Man - exceptionally
preserved bog body from 3rd century B.C. ,
with a grimace on his face and black hair.
Next stop - Aarhus. On the way from Moesgaard Museum to the city centre, you can’t
miss the Marselisborg palace. It’s a summer
residence of Danish kings and you have to
admit that this building is worthy of kings.
Guardsmen in front of the building combine
the fancy, traditional uniform with genuinely
modern equipment. If you’re lucky, you can
be there in time for the changing of the guard,
an extraordinary spectacle, acted with full
seriousness. After all, you never know if the
queen isn’t looking out of one of hundreds of
palace windows.
The residence is located near the beach
that, no surprise here, is one of the favourite
walking spots of local inhabitants. Joining
the crowd will be a fantastic opportunity to
get to the heart of the city.When you’re at it,
be sure to check out the amazing exhibition
called “Sculpture by the Sea”. It’s a series of
sculptures by various artists located next to
the beach. If you like any of them, you can
buy them. Otherwise, the sculptures will
accompany you on your way to the city.
The centre of Aarhus is a neverending
labyrinth of picturesque streets that hold so
many venues and shops it would be enough
to place them in a sizable metropolis. This
makes it a perfect spot for dinner. It’s worth
noting that the city is famous for the quality

of its restaurants - three of them got into the
2015 Michelin guide, which is only a tip of
the award iceberg. Rightfully so. You won’t
be able to resist the temptation of small
(or not) shopping. If you need a reason, I’ve
heard shopping is good for digestion. Aarhus is a real shopper’s paradise and there
have been no attempts to conceal it. One
of the main reasons for visiting Aarhus is
shopping tourism - not only will you find
enormous and well-stocked shopping malls,
but also dozens of small shops where you
can find some real treats. You’ll even come
across some original craft workshops. To
finish, some good coffee/tea/something
stronger in one of the restaurants and pubs
overlooking the canal or in one of the picturesque streets and you can get going.
And here you’re faced with a difficult decision: where to next? You can’t live on latte
all your life, so it’s good to change relaxing
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your body into relaxing your mind. It’s easy,
you’ll find more than a dozen museums and
galleries scattered aroun the area. Finally,
I choose AroS - a popular modern art gallery. The building itself is an artpiece - huge,
10-story edifice is even more impressive
inside. Inside one of the largest museums in
the north of Europe, you’ll find numerous
temporary and permanent exhibitions. The
list is long and even moderate amateurs of
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modern art will find something to set your
eyes on. The area itself is worth it - AroS is
17,000 m2 of pure art. It’s where the famous
crouching sculpture Boy is housed. The
museum itself is crowned with an amazing observation platform, Your Rainbow
Panorama. It’s a ring made from colourful
glass, through which you can admire the
panorama of Aarhus in the colour of your
choice. The effect is truly surreal.

We finish our walk at Den Gamle By,
Old Town in a form of an open-air museum.
What’s interesting, it’s not just a preserved
part of the city, but architecturally coherent,
historical district in the centre of a modern
city. How was it done? Well, 75 original buildings were “imported” from 20 Danish towns
so that they fit perfectly to each other. It is divided into three parts: 19th century, the 1920s
and the 1970s. First part smoothly moves into
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the second and coherence and attention to
detail in recreating the past is admirable.
Let’s focus on the last part for a little
while - it takes us to 1974, which in Poland
means rather renovation than open-air museum. Apart from the picturesque streets,
which look rather modern, you can admire
a restored piece of a tenement house with
a flat, commune and gyneacologist’s office.
They look pretty much the same as they
would today, but the devil is in the subtle detail. In an old TV-set, characteristic patterns
of kitchen utensils, Marxist symbolic on the
commune’s walls (the commune itself looks
far more orderly than some contemporary
student flats) or the long-forgotten technological miracles in the gynaecologist’s office.
The museum, as well as the walk, ended
on a sweet note, in a confectionery from
the beginning of the 20th century that
was designed in the style of the 1970s. We
deserve at least a biscuit and a coffee
(second one today). They really know how
to serve them in Aarhus.

Cieszanów
Rock Festiwal
2015
CIESZANÓW ROCK FESTIWAL NABRAŁ OSTATECZNYCH KSZTAŁTÓW.
KUSZĄCYCH KSZTAŁTÓW, DODAJMY.
TEKST

MATEUSZ KOŁOS

W

FOT.

JAKUB MILSZEWSKI

przyrodzie nic nie ginie.
Kiedy swoje problemy mają zasłużone
festiwale w Jarocinie
i w Węgorzewie, coraz prężniej rozwija
się Cieszanów Rock Festiwal. W tym
roku już po raz piąty w niewielkiej

podkarpackiej miejscowości zbiorą się
miłośnicy gitarowej muzyki. A na dwóch
scenach pojawią się reprezentanci nie
tylko polskiej muzycznej elity.
Rozpiętość stylistyczna, jaką w tym
roku uczestnikom zaoferowali organizatorzy CRF, jest naprawdę duża. Najwięk-
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szymi gwiazdami na głównej scenie
festiwalu w tym roku zostały dwie
niemieckie potęgi i legendy muzyki metalowej – thrashowy Kreator dowodzony
przez charyzmatycznego Mille Petrozzę
oraz jeden z pionierów europejskiego
metalu, zespół Helloween.
Pod sceną główną festiwalu warto będzie się jednak pojawić także wcześniej.
Trzy dni wypełnione zostały bowiem
występami również krajowych zespołów.
A że Cieszanów Rock Festiwal lubi serwować uczestnikom występy specjalne,
to w 2015 roku takich właśnie koncertów
będzie zatrzęsienie. Ze specjalnymi setami wystąpią: Elektryczne Gitary (zagrają
cały debiutancki album „Wielka radość”),
Coma (z materiałem z płyty „Zaprzepaszczone Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków”), Pidżama Porno (zagra wybrany
przez fanów w internetowym głosowaniu
album „Marchef w butonierce”) oraz Dezerter (zaprezentuje materiał z albumu
„Ile procent duszy?”). Na pewno jednym
z najważniejszych wydarzeń tegorocznej
edycji będzie także koncert The Animals
& Friends, wykonującego repertuar
legendarnych The Animals i założonego
przez jego członków po rozpadzie macierzystego zespołu. Ponadto wystąpią
także śląska industrialowa rewelacja
Oberschlesien, niedawny kandydat na
stanowisko Prezydenta RP z zespołem,
czyli Kukiz & Piersi, nowy projekt znanego z Łąki Łan Paprodziada – November Project, kolejna legenda polskiego
punk rocka Cela nr 3, słowacka rewelacja ska, czyli Polemic, ich rodacy grający
celtic punk, czyli Happy Ol'McWeasel
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Cieszanów Rock
Festiwal
20-23 sierpnia 2015
Cieszanów, podkarpackie
Bilety

OD 1 LIPCA DO 17 SIERPNIA:
Karnet – 100 zł,
Bilet jednodniowy – 40 zł,
Karnet na pole namiotowe – 20 zł/os.
oraz przemyski Arlon, grający progresywnego rocka.
Każdego dnia koncerty na dużej
scenie rozpoczynać będzie także laureat
konkursu kapel z zeszłej edycji festiwalu – w tym roku rolę tę pełnić będą
Rotengeist, Heroes Get Remembered
i Berlinska Dróha.
Ale czy to koniec atrakcji? Nie, bo jakże nie wspomnieć o tegorocznej odsłonie
koncertu monograficznego? Tradycją
Cieszanów Rock Festiwalu stało się, że
podczas każdej edycji doceniony jest
dorobek jednego wyjątkowego artysty, który na imprezie prezentuje się
w trzech odsłonach. Tym razem bohaterem „3x” stał się Pablopavo, który zagra
na dużej scenie festiwalu pierwszego
dnia ze swoim macierzystym zespołem
Vavamuffin, drugiego jako Pablopavo
i Ludziki, a na scenie alternatywnej

zaprezentuje się z grupą Zjednoczenie
Sound System.
Scena alternatywna Cieszanów Rock
Festiwalu to w ogóle odrębna historia.
Gwiazdami tejże, poza wspomnianym
Zjednoczeniem Sound System, będą
kolejne legendy punk rocka – TZN Xenna i The Bill, uznana metalowa grupa
Totem, wrocławski BHP oraz Studium
Instrumentów Etnicznych ze Skarżyska
Kamiennej. Przed nimi zaprezentują
się uczestnicy tegorocznego przeglądu
zespołów. W ramach jego podkarpackiej
części zagrają Hysteria, Sacrifer, Still
Life, The Future Caravan, The Sabała
Bacała i Heart Attack. W części ogólnopolskiej: 33 Trzysta, Dollz, Lej Mi Pół,
Mel Tripson, Sielska i Spring Rolls.
To wciąż nie koniec atrakcji zaplanowanych na okoliczność 5. edycji
Cieszanów Rock Festiwalu. Imprezę na
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OD 18 SIERPNIA:
Karnet – 110 zł,
Bilet jednodniowy – 50 zł,
Karnet na pole namiotowe – 30 zł/os.

Cieszanów Rock Festival
20-23 August 2015
Cieszanów, Podkarpackie
Voivoidship
Tickets

FROM 1 JULY TO 17 AUGUST:
Pass – PLN 100,
One-day ticket – PLN 40,
Campsite pass – PLN 20 per person.

FROM 18 AUGUST:
Pass – PLN 110,
One-day ticket – PLN 50,
Campsite pass – PLN 30 per person.
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głównej scenie poprowadzi bowiem nie
kto inny, jak sama Anja Orthodox, charyzmatyczna liderka grupy Closterkeller
i legenda polskiego gotyckiego rocka. Co
Anja przygotuje na tę imprezę? Najlepiej
przekonajcie się sami.
Każdego roku festiwalowi w Cieszanowie towarzyszą także wydarzenia
pozamuzyczne. W tym roku także nie
zabraknie tętniącego życiem miasteczka NGO, w którym można będzie wziąć
udział w dużym wyborze warsztatów
(od kulinarnych, przez rękodzielnicze,
po interpersonalne). Działać będzie także kino nocne, gdzie wyświetlane będą
intrygujące filmy, ale pojawią się także
ich autorzy. Swoją działalność zaprezentują także grupy NGO, między innymi te
promujące ekologię oraz idee przyjaźni,
tolerancji i integracji.
A stałych bywalców zapewne ucieszy
fakt, że na polu namiotowym nie zabraknie ani pań z Koła Gospodyń Wiejskich, serwujących najlepsze na świecie
pierogi, ani legendarnego trabanta, na
którym koniecznie podpisać się muszą
wszyscy uczestnicy festiwalu.
IN ENGLISH

Cieszanów Rock
Festival 2015
Cieszanów Rock Festival has taken on its
final shape. And let’s add that the shape is
quite attractive.
Things don’t just disappear. When
distinguished festivals in Jarocin and
Węgorzewo face problems, Cieszanów
Rock Festival keeps developing more
and more dynamically. This year, the
small Subcarpathian town will be
visited by guitar music lovers already
for the fifth time. And its two stages will
be taken by representatives of not only
Polish music elite.
The stylistic diversity offered this
year by the organizers of CRF is really

remarkable. Two German powers and
legends of metal music have become the
biggest stars of this year’s main festival
stage: the thrash Kreator, led by the charismatic Mille Petrozza, and Helloween,
one of the pioneers of European metal.
But it is worth coming to the main
stage even before because all three festival days are filled with concerts given by
Polish bands. And because Cieszanów
Rock Festival likes to serve special
performances to its visitors, there will
be a lot of such concerts in 2015. The
following bands will appear on the stage
with special sets: Elektryczne Gitary
(who will play their whole debut album
Wielka radość), Coma (with material from the album Zaprzepaszczone
Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków),
Pidżama Porno (who will perform the
album Marchef w butonierce chosen by
their fans in an on-line poll) and Dezerter (who will present material from the
album Ile procent duszy?). The concert
given by The Animals & Friends will
certainly be one of the most important
events of this year’s edition as well. The
band plays the repertoire of the legendary The Animals and was established by
one of its members after the parent band
had broken up. Moreover, we will hear
Oberschlesien, an industrial sensation
from Silesia; Kukiz & Piersi, that is the
recent candidate for president with his
band; November Project, a new band established by Paprodziad from Łąki Łan;
Cela nr 3, another legend of Polish punk
rock; Polemic, a Slovak ska band; their
countrymen playing Celtic punk Happy
Ol’McWeasel; and Arlon, a progressive
rock band from Przemyśl.
Concerts on the main stage will begin
every day with performances given by
the winners of the last year’s festival
competition. This year, they include
Rotengeist, Heroes Get Remembered
and Berlinska Dróha.
But is it the end of attractions? No,
it’s not. How could we not mention this
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year’s monographic concert? It has already become a tradition of Cieszanów
Rock Festival that each year it focuses
on achievements of one unique artist,
who presents himself in three versions
during the event. This time, the organizers of “3x” have chosen Pablopavo,
who will appear on the main festival
stage on each day of the festival: he will
play with his band Vavamuffin on the
first day, with Pablopavo i Ludziki on
the second day and with Zjednoczenie
Sound System on the third day.
As regards the alternative stage
of Cieszanów Rock Festival, it is yet
another story. Apart from the already
mentioned Zjednoczenie Sound System, it will be dominated this year by
the legends of punk rock: TZN Xenna
and The Bill, the recognized metal
group Totem, BHP from Wrocław and
Studium Instrumentów Etnicznych
from Skarżysko-Kamienna. Before
that, we will hear participants of this
year’s bands’ review. Its Subcarpathian part will include performances by
Hysteria, Sacrifer, Still Life, The Future Caravan, The Sabała Bacała and
Heart Attack, and the all-Poland part
will feature concerts by 33 Trzysta,
Dollz, Lej Mi Pół, Mel Tripson, Sielska
and Spring Rolls.
It is still not the end of attractions
planned for the 5th edition of Cieszanów
Rock Festival because events on the
main stage will be led by Anja Orthodox herself, the charismatic leader of
Closterkeller and the legend of Polish
gothic rock. What does Anja plan for the
festival? You should see for yourselves.
Every year the festival in Cieszanów is
additionally accompanied by non-music
events. This time, we will once again
have a chance to visit the thriving NGO
town offering a wide choice of workshops (from cooking through handicraft
to interpersonal ones). There will be
also a night cinema, which will screen
intriguing films and offer a chance to
meet their authors. Various NGO groups
will present their activities during the
festival as well, including those which
promote ecology and ideas of friendship,
tolerance and integration.
Regulars at the festival will be certainly happy that on the campsite they
will again meet ladies from farmers’
wives’ associations serving the best
dumplings in the world and see the
legendary Trabant, a car which every
visitor to the festival just has to write
their name on.
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Książki w chmurach
Books in the clouds
TEKST

2015. Polish readers were able to read it in Polish in the same
time. The novel follows the previous book, “Mr. Mercedes” , and
who knows if it’s not part of a trilogy - there is one element of
the book that strongly suggest it, but I don’t want to spoil the fun.
King is a one-man-institution in the world of American literature, and the book plays to the American literature tradition.
Morris Bellamy is a fan of books about Jimmy Gold, American
rebel, and he treats literature a bit too seriously. When the author degrades Bellamy’s favourite hero the latter breaks into his
mansion. Murder takes place and Bellamy steals manuscripts
of final parts of the cult novel. The culprit goes to jail for a completely different reason and secret journals are recovered years
later by a young man. This event will change his life. Rothstein,
the fictional author, resembles the legendary authors: Philip
Roth and J.D. Salinger. The book tells us that the beatnik legend
is still alive. At the same time, it’s a fantasy about what would
happen if literature weren’t separated from reality by a veil of
conventionality. Yes, we’ve already seen this in “Misery”. But
King always gets away with murder.

SYLWIA GUTOWSKA

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

Larry McMurtry
„Czułe słówka”
WYD. PRÓSZYŃSKI I S-KA , WARSZ AWA 2015
Książka rozpoczynająca nową serię filmową – powieści,
których ekranizacje często stały się bardziej znane niż ich
pierwowzory. A do pierwowzorów warto zaglądać! „Czułe
słówka” to opowieść o skomplikowanej relacji matki i córki,
z których obie szukają idealnej miłości. Nadopiekuńcza
Aurora Greenway musi poradzić sobie z wyborami swojej
dorosłej córki, Emmy. Kobiety, choć ciągle ze sobą walczą,
nie mogą bez siebie żyć. Lekka i wzruszająca powieść z psychologicznym zacięciem, do tego dobrze napisana – idealna
na wakacyjny odpoczynek.

Larry McMurtry
"Terms of Endearment”
PUBLISHED BY PRÓSZYŃSKI I S-KA, WARSZAWA 2015
Book that began a new movie series: novels that are less
popular than their screen adaptations. “Terms of Endearment” is a story of complicated relations between mother
and daughter, who both look for a perfect love. The overprotective Aurora Greenway has to deal with the choices of her
grown-up daughter, Emma. Both women, though fighting
each other all the time, can’t without one another. Light and
moving book with a psychological twist, and well written,
too, is perfect for holiday relax.

Stephen King
"Finders Keepers”
PUBLISHED BY ALBATROS, WARSZ AWA 2015
Stephen King is one of the most fertile contemporary American
writers. His average is two books per year. American profit
machine? Yes, but most of all - he’s an incredibly talented
writer. “Finders Keepers” in English was published in June,
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Jak Paul Picot

oswoił czas

WWW.PRACOWNIACZ ASU.PL

PAN OPPENHEIMER BYŁ JEDNYM Z NAJBOGATSZYCH W CAŁEJ KRAINIE. WOKÓŁ DOMU UPRAWIAŁ
RÓŻE. MIAŁ KOLEKCJĘ NA ŚWIATOWYM POZIOMIE. BYŁA TO SŁAWNA KOLEKCJA. KAŻDEGO RANKA
WIDZIAŁ SWOJE KWIATY, KIEDY SZEDŁ NA SPACER. I KAŻDEGO RANKA MIJAŁ DOM PEWNEJ WDOWY.
RÓŻ PRZED JEJ DOMEM BYŁO TYLKO KILKA, ALE BYŁY PIĘKNIEJSZE OD WSZYSTKICH, JAKIE ZNAŁ.
KIEDYŚ PRZYSTANĄŁ I ZAPYTAŁ: „JAK PANI TO ROBI, ŻE SĄ NAJPIĘKNIEJSZE?” „TO BARDZO PROSTE
– UŚMIECHNĘŁA SIĘ – TYLKO TO, CO KOCHASZ, MOŻE BYĆ NAPRAWDĘ PIĘKNE”. TĘ OPOWIEŚĆ
ZNALAZŁEM W KSIĄŻCE, KTÓRĄ PAUL PICOT PRZYGOTOWAŁ DLA TYCH, KTÓRYCH CENI. WYJĄTKOWA
KSIĄŻKA. TYSIĄC NUMEROWANYCH EGZEMPLARZY.
TEKST:

GRZEGORZ KAPL A ŹRÓDŁO FOT.:

MAT. PRASOWE
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oraz trudniej nadążyć
za tweetami i za żółtym
paskiem na dole ekranu.
Świat kręci się coraz szybciej, ale też coraz bardziej
powierzchownie. W takim biegu łatwo
przegapić to, co istotne. A przecież liczy
się tylko to, co trwałe i wieczne.
Na przykład czas. Gdyby nie jego
praca, nie istniałyby doskonałe sery.
Albo whisky, która potrzebuje nawet
dwudziestu pięciu lat, żeby stać się naprawdę sobą. Albo miłość. To przecież
czas sprawdza jakiej jest próby. Dziś
można oblecieć świat dookoła w dwa
dni, ale czy taka podróż może się równać z osiemdziesięcioma dniami, które
przeżył Phileas Fogg. Nie da się tego
porównać, tak jak nie sposób porównać
niektórych wytworów sztuki współczesnej z obrazami wielkich mistrzów.
Przywykliśmy do tego, żeby wiedzieć
szybko i żeby szybko mieć. Ale podświadomie wiemy, że nie można stworzyć
niczego wartościowego, ani nie da się niczego naprawdę przeżyć albo zrozumieć,
jeśli nie poświęci się czasu. I nie nauczy
go szanować. I nie osiągnie mistrzostwa
we własnej dziedzinie. I nie dopracuje
się wszelkich szczegółów do perfekcji.
Szczegóły decydują o jakości. O szlachetności. A szlachectwo zobowiązuje
do tego, żeby szczegóły miały znaczenie.
„Noblesse du détail”. Maksyma, którą Mario Boiocchi uznał za swoje credo.
Była połowa lat siedemdziesiątych.
Nie najlepszy czas dla Europy, która łapała zadyszkę, bo formuła Unii Europejskiej przestawała być wystarczającym
motorem wzrostu i w gospodarczym
wyścigu z USA i Japonią zostawała
w tyle. Japońskie wynalazki, samochody,
zegarki elektroniczne, których nie trzeba było nakręcać, japońskie filmy.
Pan Boiocchi wiedział, że są interesujące, ale czuł, że brak im czegoś,
co stanowi o wartościach – nikt nie
włożył serca w to, żeby powstały. Nikt
nie spędził setek godzin nad warsztatem, żeby tchnąć w nie życie unikalne
i niepowtarzalne. Każdy był taki sam
jak tysiące innych.
A unifikacja nie jest z gruntu europejską ideą. Naszą wartością jest niepowtarzalność. Unikatowość. Tradycja.
Postanowił w tym najmniej sprzyjającym czasie zebrać najbieglejszych
w swoim fachu rzemieślników, właściwie artystów, i uruchomić manufakturę,
która będzie traktowała czas z należytym szacunkiem. Chciał stworzyć
markę, która stanie się synonimem

Na przykład czas. Gdyby nie jego praca, nie
istniałyby doskonałe
sery. Albo whisky, która
potrzebuje nawet dwudziestu pięciu lat, żeby
stać się naprawdę sobą.
Albo miłość. To przecież
czas sprawdza jakiej
jest próby. Dziś można
oblecieć świat dookoła
w dwa dni, ale czy taka
podróż może się równać
z osiemdziesięcioma
dniami, które przeżył
Phileas Fogg.
perfekcji, piękna i dbałości o szczegóły.
Która będzie produkowała najbardziej
skomplikowane mechaniczne zegarki
swojej epoki. Takie jakie Paul Picot
produkował w swoim warsztacie na
przełomie XVI i XVII wieku.
Pracowało wówczas wielu mistrzów.
Byli celebrytami swojej epoki, choć
przecież produkowali po pięć, sześć
sztuk rocznie. Czas ich zweryfikował.
Minęły stulecia i tylko kilka z tych nazwisk wciąż świeci dawnym blaskiem,
bo tylko nieliczne zegarki były tak
doskonałe, żeby wygrać z czasem.
Paul Picot należy do najsławniejszych. Podpisywał swoje prace jak Leonardo DaVinci, pewien, że przyniosą
mu nieśmiertelność.
Dlatego właśnie imię Paula Picota pan
Boiocchi wybrał na nazwę swojej marki.
Jeśli zajrzeć do wnętrza zegarka Paul
Picot, trudno uwierzyć, że człowiek potrafił zaprojektować i wykonać mechanizm o takim stopniu skomplikowania.
Każdy detal, nawet najmniejszy, jest
odsłonięty. Czas nie ma dla tej marki
żadnych sekretów. Ludzie instynktownie poszukują prawdy i piękna,
miłości i pasji. Z tej pasji i z tej miłości
do prawdy i piękna powstał każdy
z zegarków zbudowanych w ciągu
minionych lat. I właśnie dlatego, mimo
że czasy były niesprzyjające, marka
odniosła natychmiastowy sukces.
I choć kosztuje znacząco mniej, to do
budowy mechanizmów stosuje tę samą
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stal, co Longines. Stosuje to samo szafirowe szkło, co Rolex, potrafi odliczać
split seconds, potrafi wybijać minuty,
potrafi obliczać czas pozostały do kolejnego nakręcenia. Potrafi wszystko, co
umieją koledzy. Potrafi więcej – umie
przekonać, że jest wyjątkowy. Jak dzieło
sztuki z czasów, w których żył Picot.
IN ENGLISH

How Paul Picot
tamed time
Mr Oppenheimer was one of the richest
man in the country. He was growing roses.
He had a collection of world standards.
It was a famous collection. Every morning
he admired his flowers when he was
taking a walk. And every morning he went
past a widow’s house. There were only
several roses in front of her house, but
they were more beautiful than any rose
he knew. One day he stopped by and
asked, “What do you do to make them
so beautiful?”. “It’s very simple,”
she smiled. “Only the things you love can
be truly beautiful.” I found this story
in a book prepared by Paul Picot for
those he valued. A unique book. One
thousand numbered copies.
It becomes more and more difficult to
keep up with tweets and yellow text at
the bottom of the screen. The world is
turning faster and faster but more and
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more superficially. Such a rush makes it
easy to overlook what is important. And
the truth is that only permanent and
everlasting things count.
For example time. If it was not for its
presence, we would not have excellent
cheese. Or whisky, which needs even
twenty five years to become its true self.
Or love. Because it is time that proves its
quality. We can nowadays fly round the
world in two days, but can such a journey equal the eighty days experienced
by Phileas Fogg? The two cannot be
compared, just like we cannot compare
some pieces of contemporary art with
paintings by great masters.
We got accustomed to gaining knowledge quickly and getting things immediately. But we subconsciously know that
we cannot create anything valuable or
survive or understand anything completely if we do not devote our time, if we
do not learn how to respect it, if we do not
become masters in our field and if we do
not bring details to perfection. Because
quality depends on details. Nobility does
too. And nobility obliges to attach significance to details. “Noblesse du détail”. The
phrase Mario Boiocchi used as his credo.
It was the middle of the seventies, not
the best time for Europe, which was

getting short of breath because the European Union was no longer a sufficient
driving force and falling behind the USA
and Japan in the economic race. Japanese inventions, cars, films and digital
watches that didn’t need winding up.
Mr Boiocchi knew they were all interesting but felt they lacked something
that determined a thing’s value: no one
put his heart into their production. No
one spent hundreds of hours in his
workshop to breathe unique and unrepeatable life into them. Each of them
was exactly like the rest.
And unification is not a thoroughly
European idea. What is valuable about us
is individuality. Uniqueness. Tradition.
So in this least favourable time
Boiocchi decided to gather together
craftsmen who were real experts and
who were actually artists. And he
decided to open a manufactory that
would treat time with due respect.
He wanted to establish a brand that
would become a synonym for perfection, beauty and attention to detail.
That would produce the most complicated mechanical watches in its era,
like the ones produced by Paul Picot
in his workshop at the turn of the 16th
and 17th centuries.
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Many masters were working at that time.
They were celebrities of their era even
though they produced five or six watches
a year. Time vetted them. Centuries passed
and names of only several of them are still
up in lights because few watches were
perfect enough to win with time.
Paul Picot belongs to the most famous
ones. He signed his works “Leonardo
DaVinci” because we was sure they
would give him immortality.
This is why Boiocchi chose Paul Picot’s
name for his brand.
To look inside a Paul Picot watch,
it is hard to believe that a man could
design and produce such a complicated mechanism. Every detail, even the
tiniest one, is exposed. Time hides no
secrets from this brand. People instinctively look for truth and beauty, love
and passion. It is precisely out of this
passion and love for truth and beauty
that the brand created each watch it
produced in the past years. And it is
because the times were unfavourable
that it achieved immediate success.
And although it costs a lot less, it uses
the same steel Longines does to build its
mechanisms. It uses the same sapphire
glass Rolex does and is able to count
split seconds, strike minutes and count
time left to the next winding up. It can
do everything its colleagues can. And
much more: it can convince others that
it is unique. Like a work of art from the
times of Paul Picot.

filmowy rozwija się dziś tak szybko jak
komputery czy telefony komórkowe.

TRZYDZIEŚCI LAT TEMU TELEWIZOR BYŁ
NIEZBYT DUŻY, PROPORCJE MIAŁ 4X3, DO
TEGO TRUDNO MÓWIĆ O POKAZYWANIU
KOLORÓW. ŻEBY OGLĄDAĆ NAPRAWDĘ
DOBRY OBRAZ LUDZIE CHODZILI DO KIN.
JAK TO, ŻE DZIŚ W WIELU DOMACH MOŻNA
FILMY OGLĄDAĆ W LEPSZEJ NIŻ W KINIE
JAKOŚCI, ZMIENIŁO PRACĘ OPERATORA?

W pierwszym
rzędzie
CZY KINO NADĄŻA ZA ROZWOJEM TECHNOLOGII? JAK BARDZO W CIĄGU
OSTATNICH TRZECH DEKAD ZMIENIŁ SIĘ WARSZTAT OPERATORA FILMOWEGO?
NA TE PYTANIA POSZUKUJEMY ODPOWIEDZI WRAZ Z WYBITNYM OPERATOREM
FILMOWYM PAWŁEM EDELMANEM.
ŹRÓDŁO

MAT. PRASOWE

MOŻNA ODNIEŚĆ WRAŻENIE, ŻE PRZEZ LATA
PAŃSKIEJ PRACY DOSZŁO DO NAJWIĘKSZEJ
CHYBA REWOLUCJI W SPOSOBIE ZAPISYWANIA OBRAZU. JAK ZMIENIŁY SIĘ PANA
NARZĘDZIA PRACY?
Wyjątkowość filmu, który jest najmłodszą ze sztuk, polega na tym, że zawsze
związany był z technologią. Istotą filmu
jest zapis ruchomego obrazu, a sposoby
tego zapisu, od chwili kiedy bracia Lumière wymyślili kinematograf, ulegają
ciągłemu doskonaleniu. Myślę, że dzięki
tej otwartości filmu na nowe technologie
widzowie ciągle z zainteresowaniem
i coraz liczniej oglądają filmy. Literatura,
malarstwo, rzeźba czy nawet teatr nie
mają aż takich zdolności ewolucyjnych
i pewnie dla tego ich popularności nie
da się dzisiaj z kinem porównać.
Rewolucją technologiczną, której jesteśmy ciągle świadkami, jest digitalizacja

sposobów zapisu obrazu. Jeszcze do niedawna obrazy rejestrowało się analogowo
na taśmie filmowej; obraz skierowany
przez obiektyw na taśmę światłoczułą zapisywany był z częstotliwością 24 klatek
na sekundę i tak też odtwarzany w kinach.
Dzisiaj obraz jest analizowany przez
cyfrowe matryce, zamieniany na pakiet
zero-jedynkowych ciągów, które mogą
ulegać dowolnym komputerowym manipulacjom, a potem rzutowany na ekran
przez cyfrowy projektor albo telewizor.
Wyeliminowany został fizyczny, materialny nośnik jakim był film, a tym
samym fizyczne ograniczenia, które
limitowały rozwój kamer filmowych
i ogólniej technologii filmowej. Ufff!
To już koniec teorii! Dzięki tej rewolucji
dzisiejsze kamery są coraz mniejsze,
lżejsze, bardziej światłoczułe, bardziej
rozdzielcze i w gruncie rzeczy sprzęt
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Technika telewizyjna zmienia się równie
dynamicznie, współczesne telewizory są
coraz większe, cieńsze, lżejsze i doskonalsze. Stanowią coraz częściej alternatywę dla projekcji kinowej. Do niedawna
robiąc filmy telewizyjne stosowaliśmy
inne, mniej rozdzielcze kamery, ale też
nieco inne środki wyrazu. Kiedyś mówiliśmy o filmach telewizyjnych „kino
gadających głów”, a to dla tego, że bliskie
plany aktorów najlepiej wyglądały na
niedoskonałych ekranach telewizorów.
Dziś duże produkcje telewizyjne stosują
ten sam „kinowy” sprzęt i w sensie technologicznym można je z powodzeniem
pokazywać na ekranach kin.

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

W UBIEGŁYM ROKU POJAWIŁY SIĘ W SKLEPACH WYGIĘTE EKRANY W TELEWIZORACH.
PANA ZDANIEM JEST TO TYLKO ZABIEG
DESIGNERÓW, CZY TEŻ WIDZ W JAKIŚ SPOSÓB Z TEGO KORZYSTA?
Wygięty ekran Samsunga SUHD przypomina mi wielkie panoramiczne ekrany
kinowe, co jest dobrym skojarzeniem.
Muszę się tu przyznać do pewnej słabości, od zawsze lubiłem oglądać filmy
z pierwszych rzędów. Daje mi to poczucie
pełniejszego uczestniczenia w widowisku, fakt że nie ogarniam spojrzeniem
całego obrazu, a muszę sam wybierać
jaki element kadru mnie interesuje
bardziej, też mnie angażuje emocjonalnie. Duży ekran Samsunga daje w domu
podobny efekt, znakomita rozdzielczość
4K sprawia, że obraz w żadnym stopniu
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nie jest ziarnisty a wygięcie ekranu wciąga jeszcze bardziej w akcję.

ZGODZI SIĘ PAN Z TYM, ŻE SERIAL TELEWIZYJNY ZACZYNA DOGANIAĆ PRODUKCJE
KINOWE?
Seriale telewizyjne wzbudzają w moim
domu niekończące się kontrowersje.
Ja reprezentuję w tej sprawie bardzo
niepopularny pogląd: niezależnie od ich
jakości artystycznej czy profesjonalnej
nie lubię uczucia zniewolenia, które
seriale we mnie wywołują. Oglądając
kolejne odcinki trochę mi zawsze wstyd
przed sobą, że dałem się nabrać na te
same sztuczki, że pozwalam sobą manipulować i że tracę czas, zamiast poczytać
dobrą książkę. Oczywiście w sensie produkcyjnym, warsztatowym, aktorskim
seriale bywają pierwszą ligą, ja jednak
wolę zwartą opowieść utrzymaną w czasowych rygorach spektaklu kinowego.

PYTANIE, KTÓREGO SOBIE NIE MOGĘ
DAROWAĆ: JAK TO SIĘ DZIEJE, ŻE Z PUNKTU WIDZENIA NORMALNEGO WIDZA KINO
HOLLYWOODZKIE JEST FAJNIEJSZE NIŻ EUROPEJSKIE? NA CZYM POLEGAJĄ RÓŻNICE
W CZASIE PRODUKCJI?
Powiedzmy sobie szczerze, ze poruszamy się w sferze daleko idących uogólnień
i uproszczeń, ale niech tak na chwilę
zostanie. Filmy hollywoodzkie są robione dla widza, a filmy europejskie są
wypowiedzią autorską reżysera. Filmy
hollywoodzkie są produktem przemysłu
filmowego, stoi za nimi producent/studio,
który wyłożył pieniądze i liczy na to, że
za 200 mln dolarów zarobi 1 mld 400
mln dolarów, jak ostatni „Jurassic World”,
czyli że zrobi interes życia. Filmy europejskie są w części subsydiowane przez
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państwo, wielu producentom zależy
głównie na samym kręceniu następnych
filmów, bo ich zarobek to procent od
przerobionego budżetu – to jest domena
kina artystycznego i autorskiego. Nielicznym producentom komercyjnym zależy
na obniżeniu budżetu do minimum,
które umożliwi zyski przy małej lokalnej/
krajowej publiczności, a to oznacza, że
film musi być współczesny, śmieszny
i o miłości. Czyli filmy hollywoodzkie
mają wysokie budżety, piękne aktorki,
wartką akcję, facetów wylatujących
przez okna, trzęsienia ziemi, gwiezdne
wojny i te same sprawdzone wielokrotnie
fabuły – czyli wszystko to, co uwielbiają normalni widzowie z pana pytania.
Filmy europejskie mają niskie budżety,
facetów wychodzących drzwiami i fabuły, których nie da się streścić.

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

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

PAWEŁ EDELMAN
– jeden z najbardziej uznanych polskich operatorów filmowych. Współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą,
Romanem Polańskim czy Davidem
Fincherem. Praca przy „Pianiście”
przyniosła mu nominację do Oscara.
Na swoim koncie ma też nagrodę Hollywood Film Festival w kategorii Operator Roku 2015, nominację do nagród
BAFTA czy Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów. Od niedawna
jest także ambasadorem telewizorów
Samsung SUHD.
Paweł Edelman – one of the most
recognized Polish cinematographers.
Among others, he cooperated with
Andrzej Wajda, Roman Polański and
David Fincher. He was nominated for
an Oscar for his work on The Pianist.
He also received the Hollywood Film
Festival Award Cinematographer of
the Year 2015, a nomination for a BAFTA and a nomination from the American Society of Cinematographers. He
has recently become the ambassador
of Samsung SUHD TVs.

IN ENGLISH

In first row
Does the cinema keep up with
technological development? How much
has the work of cinematographers
changed during the last three
decades? We look for answers to the
above questions with Paweł Edelman,
an outstanding cinematographer.
IT MAY SEEM THAT PROBABLY THE BIGGEST REVOLUTION IN THE WAY IMAGE IS
RECORDED HAS TAKEN PLACE DURING THE
TIME OF YOUR WORK. HOW HAVE YOUR
TOOLS CHANGED?
The uniqueness of the cinema, which is
the youngest form of art, consists in the
fact that it has always been connected
with technology. Recording moving images is the essence of the cinema, and since
the Lumière brothers invented the cinematograph, recording techniques have
been experiencing constant improvement.
I think that, thanks to the cinema’s openness to new technologies, more and more
people are watching films, and they do it
with interest. Literature, painting, carving
or even the theatre do not have such
evolutionary skills, which is perhaps why
their popularity cannot be compared to
the one of the cinema.
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We keep witnessing a technological
revolution in the digitalization of the
way images are recorded. They were
recorded in an analogue way on a film
stock until quite recently; the image was
pointed through a lens at a photosensitive
film stock and recorded at the rate of 24
frames per second, which is also how it
was screened in cinemas. Today, images
are analysed by digital matrices, changed
into a set of zero-one sequences, which
can undergo any computer manipulation,
and then projected on a screen by a digital
projector or a TV set.
We have eliminated the film, which was
the physical, material carrier and thus
removed physical restrictions, which limited the development of film cameras and
film technology in general. Phew! Enough
of this theory! Thanks to the revolution,
today’s cameras are smaller, lighter, more
photosensitive and more resolving. In fact,
nowadays film equipment develops as
quickly as computers or mobile phones.

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

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

CURVED TV SCREENS APPEARED IN SHOPS
LAST YEAR. DO YOU THINK IT IS ONLY
A TRICK OF DESIGNERS OR ARE THEY ACTUALLY BENEFICIAL FOR THE VIEWER?
The Samsung SUHD curved screen resembles huge panoramic cinema screens
to me, which is a good association. I have
to admit to one weakness: I’ve always
liked watching films from first rows. It
makes me feel as if I took part in a huge
show, and the fact that I can’t grasp the
whole image but have to choose which element of the frame I’m more interested in
makes me more emotionally involved as
well. The large screen by Samsung gives
a similar effect at home, the excellent 4k
resolution guarantees that the image isn’t
grainy at all, and the curved screen draws
me into the action even more intensively.

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

A QUESTION I CANNOT SKIP: HOW DOES
IT HAPPEN THAT, FROM AN ORDINARY
VIEWER’S POINT OF VIEW, THE HOLLYWOOD
CINEMA IS BETTER THAN THE EUROPEAN
ONE? WHAT DO THE DIFFERENCES IN THE
TIME OF PRODUCTION CONSIST IN?
To be honest, we will now use far-reaching
generalizations and simplifications, but let’s
leave it like that for a moment. Hollywood
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films are made for the audience, while
European ones are a way of expression for
the director. Hollywood films are a product
of a film industry, backed by producers/
studios that give money for films believing
they would earn 1bn 400m dollars for 200m
dollars they have invested, like in the case of
the last Jurassic World; they believe they’ll
make a bundle. European films, on the other
hand, are partially funded by the state. Many
producers mainly care about shooting next
films because their earn only a percent of the
overall budget. It is the domain of artistic and
auteur cinema. Few commercial producers
want to reduce the budget to the minimum,
which would make it easier to gain profit
with small local/national audiences, which
means that films have to be contemporary,
funny and about love. In other words, Hollywood films have huge budgets, beautiful
actresses, fast-paced plots, men rushing
out of the windows, earthquakes, star wars
and the same, well-tried storylines, that
is everything regular viewers from your
question like. European films have modest
budgets, men using doors and storylines that
can’t be summarised.

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

I WOULD LIKE TO END WITH THE IMMORTAL
QUESTION ABOUT PLANS: WHAT ARE YOU
CURRENTLY WORKING ON?
I currently take part in the filming of
a musical directed by Agnieszka Glińska
and at the same time prepare Andrzej Wajda’s film about Władysław Strzemiński.
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Futura pod rękę

z przeszłością
ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE NA TERENIE PRZYSZŁEGO OSIEDLA
FUTURA PARK PRZYPOMNIAŁY NAM, ŻE JEŚLI CHCE SIĘ PATRZEĆ
W PRZYSZŁOŚĆ, NIE MOŻNA ZAPOMINAĆ O PRZESZŁOŚCI.
TEKST

JAKUB MILSZEWSKI /KONSULTAC JE MERYTORYCZNE I FOT.:
JUSTYNA I ZBIGNIEW MAŁKOWIE (ARCHEOPROJEKT)

To

niebywały zbieg okoliczności, że właśnie
na terenie budowanego Osiedla Futura Park
archeolodzy odnaleźli niezwykle cenne
artefakty przeszłych epok. Dzięki temu
to właśnie tutaj przeszłość i przyszłość
połączą się w jedno, by zapewnić mieszkańcom osiedla dobrą teraźniejszość.

PRZYSZŁOŚĆ
Gdańską dzielnicę Maćkowy dotychczas
omijały większe inwestycje mieszkaniowe. To może być dziwne, bo w końcu
do centrum miasta jedzie się stąd kilka
minut. Jest na pewno bliżej niż z Łostowic, Szadółek czy Ujeściska. Z różnych
powodów dopiero teraz Maćkowy zacznie zamieniać się w przyjemne miejsce
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do mieszkania. Przyjemne i – dzięki
inwestycjom takim, jak Osiedle Futura
Park – niecodzienne.
Osiedlu Futura Park patronować
będą malarze futuryści. Na fasadach
nowoczesnych szeregowców można
będzie bowiem wpasować elementy
twórczości najznakomitszych z nich.
Na liście znajdują się m.in. Leon Chwistek, Wassily Kandinsky, Gustav Klimt,
Kazimierz Malewicz, Edward Munch
i Henri Rousseau. O finalnym wyglądzie budynków zdecydują nabywcy,
a tych przybywa. Poza niecodziennym
zastosowaniem prac futurystów oraz
atrakcyjną lokalizacją osiedla przekonuje ich także jakość budynków. Każdy
z dostępnych domów o powierzchniach
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PROJEKTY OSIEDL A ORA Z WIZUALIZ AC JE BUDYNKÓW MOŻNA ODNALEŹĆ NA STRONIE DEWELOPERA:
WWW.KLI.COM.PL.

– kompletne, drewniane wiosło. Drewno
zachowało się świetnie dzięki dużej
wilgotności oraz brakowi tlenu.
Miejsce, w którym wykopano studnie
było także wykorzystywane wcześniej.
Na dnie naturalnej niecki naukowcy
odnaleźli kolejne fragmenty glinianych
naczyń, co pozwala przypuszczać, że
zagłębienie było wykorzystywane prawdopodobnie do czerpania wody jeszcze
w epoce żelaza.
Na całym terenie przyszłego Osiedla
Futura Park odkryto łącznie 56 obiektów,
pośród których znalazły się m.in. ślady
domostw i budynków gospodarczych
czy paleniska. Niektóre jamy służyły do
przechowywania żywności i mieściły się
pod niegdysiejszymi chatami. Odkopano
także charakterystyczne głębokie obiekty,
które służyły za wędzarnie. Pracujący
na miejscu archeologowie odnaleźli
także 3024 fragmenty ceramiki (ozdobione liniami poziomymi lub falistymi,
a niektóre na dnach oznaczone symbo-

149,5 m kw., 160,4 m kw. oraz 198,7 m kw.
posiada garaż i taras, a przy ich budowie
zastosowano nowoczesne i ergonomiczne rozwiązania. W niedalekiej przyszłości w okolicy powstaną także tereny
rekreacyjne, plac zabaw i niewielki
pawilon handlowy.

PRZESZŁOŚĆ
Choć futurystom przyświecało założenie
odrzucenia przeszłości, to na Osiedlu
Futura Park przeszłość przypomniała,
że należy o niej pamiętać.
Zanim jeszcze budowniczy Osiedla
Futura Park wbili pierwszą łopatę, deweloper musiał przekopać się przez dokumentację. Jak się okazało, w tym miejscu
w latach 80. XX wieku odnaleziono ślady
osadnictwa, które datowano na wczesną
epokę żelaza (650-400 lat p.n.e.) oraz na
wczesne średniowiecze (XI-XIII wiek).
Te ślady to fragmenty glinianych naczyń – najczęściej znajdowane artefakty
ludzkiej przeszłości. W związku z tym,
zgodnie z ustawą o ochronie zabytków,
inwestor musiał przeprowadzić ratow-

nicze badania archeologiczne. W ten
sposób naukowcy pojawili się na placu
budowy. Wkrótce fakt, że teren był zamieszkany zarówno w epoce żelaza, jak
i w średniowieczu, został ponownie potwierdzony. To w gruncie rzeczy dobrze
– skoro miejsce to sprzyjało mieszkańcom od zamierzchłych czasów, dlaczego
miałoby być inaczej obecnie?
Jednym z najciekawszych obiektów,
jakie zostały odkryte na tym terenie, są
dwie studnie. Odkryto je w zasadzie na
samym końcu badań. Pierwsza z nich to
jama o około dwumetrowej głębokości,
w której zachowała się także drewniana cembrowina. Na jej dnie znaleziono
fragmenty wczesnośredniowiecznej
ceramiki, żelazny haczyk i elementy
uchwytu wiadra. Badania dendrochronologiczne i radiowęglowe drewna
z cembrowiny pozwoliły na określenie
jej wieku – powstała po połowie X stulecia. Druga ze studni wczesnośredniowiecznych nie zachowała się tak dobrze.
Jama o głębokości 153 cm też kryła jednak ciekawy archeologiczny przedmiot
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It is an extraordinary coincidence that
archaeologists have found extremely precious artefacts from bygone eras exactly
where Futura Park estate is being built.
As a result, it is precisely here that the past
and the future combine into one to provide
residents of the estate with good present.

FUTURE

lami, np. krzyżem, kołem lub swastyką,
po których prawdopodobnie poznawało
się ich twórcę), kilkanaście metalowych
narzędzi oraz inne przedmioty codziennego użytku, takich jak krzemienie,
grzebień rogowy czy nożyce, a także
bursztynowe paciorki czy kilka nieobrobionych bryłek kruszcu. W jednej z jam
wciąż leżało granitowe koło żarnowe do
mielenia zboża na mąkę – czekało na
odkrycie dokładnie w miejscu, w którym
zostało porzucone. Na dnie innej jamy,
pod kamieniami, odkryto dwa tak zwane
kabłączki skroniowe. To zawieszki, które
służyły kobietom za ozdobę głowy we
wczesnym średniowieczu. Ich posiadaczka najprawdopodobniej umyślnie ukryła
je z jakiegoś powodu pod kamieniami, ale
nigdy więcej nie było jej dane ich nosić.
Dzięki tym odkryciom naukowcy
potwierdzili wcześniejsze ustalenia na
temat terenu przyszłego Osiedla Futura
Park. Najstarsze ślady osadnictwa na tym
obszarze pochodzą z wczesnej epoki żelaza, późniejsze ślady wskazują także na
istnienie w tym miejscu wioski w X wieku,
a nieopodal, na niewielkim wzniesieniu
również później, od XI wieku.

W tej chwili trwa sprzedaż domów na
Osiedlu Futura Park. Póki co w ofercie jest
pierwszy szereg, łącznie 5 lokali mieszkalnych. Docelowo na osiedlu powstanie 8
szeregów, a w nich 48 lokali mieszkalnych.
Projekty osiedla oraz wizualizacje
budynków można odnaleźć na stronie
dewelopera: www.kli.com.pl.
IN ENGLISH

Futura arm in arm
with past
Archaeological findings on the plot of land
where Futura Park housing estate is located
have reminded us of the fact that when
one wants to look towards the future, they
cannot forget about the past.

TERAŹNIEJSZOŚĆ
Zakończone prace archeologiczne
umożliwiły firmie K&L rozpoczęcie
budowy osiedla. Wszystkie eksponaty,
łącznie ze studniami, zostały zabezpieczone i przewiezione do badań. Ze
względu na ich wartość historyczną
pewnie jeszcze o nich usłyszymy.
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The district of Maćkowy in Gdansk was
so far neglected as far as bigger housing
investments are concerned. It may appear strange because after all it is located only a several minutes’ drive from the
centre, definitely closer than Łostowice,
Szadółki or Ujeścisko. It is for various
reasons that only now will Maćkowy
start changing into a nice place to live in.
A nice and – thanks to such investments
as Futura Park – unusual place.
Futura Park is built under the patronage of Futurist painters; it will be possible
to decorate the facades of its modern terraced houses with elements of Futurists’
most outstanding representatives. Their
list includes for example: Leon Chwistek,
Wassily Kandinsky, Gustav Klimt, Kazimierz Malewicz, Edward Munch and
Henri Rousseau. But it is buyers (whose
number is growing) who will decide on
the final appearance of their buildings.
Apart from the unusual use of Futurists’
paintings and the attractive location
of the estate, they are attracted by the
quality of the buildings as well. Each of
the available houses with surface areas
of 149.5 sq m, 160.4 sq m and 198.7 sq m
has a garage and a terrace and was built
with the use of innovative and ergonomic
solutions. Additionally, there will be recreation areas, a playground and a small
sales centre built in the neighbourhood
in the near future.

GUST

PAST
Although Futurists were driven by
rejection of the past, the latter has
reminded us that it cannot be forgotten
in Futura Park.
Even before the estate builders dug
the first spade into the ground, the
developer had to dig his way through
documentation. It turned out that
archaeologists found traces of settlements dated to the early Iron Age (650400 years BC) and to the early Middle
Ages (11th-13th century) here in the
1980s. Those traces included pieces of
earthenware, the most common relics
of human past. As a result, in accordance with the law on protection of monuments, the investor had to conduct
rescue archaeological research. This
is how scientists came to the construction site. The fact that the land was inhabited both in the Iron Age and in the
Middle Ages was soon confirmed. And
it is actually a good thing: the place
was favourable for people living there
in the distant past so why should it be
different today?
The most interesting objects found in
the area include two wells. They were
discovered actually towards the end
of the research works. The first one,
about a two-metre-deep hollow, contained a well-preserved, wooden casing. Archaeologists found fragments of
early-medieval pottery, an iron hook
and elements of a bucket handle on its
bottom. Tree-ring and radiocarbon
dating allowed scientists to determine
the age of the casing: it was made after
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a half of the 10th century. The second
early medieval well has not survived
in such a good condition. But its hollow,
which was 153 cm deep, hid an interesting archaeological object: a complete, wooden oar. Wood was perfectly
preserved thanks to high humidity and
lack of oxygen.
The place where the wells were dug
had been used before too. Researchers
found other pieces of earthenware on
the bottom of a natural basin, which
might signify that the hollow had been
probably used to draw water even in
the Iron Age.
56 objects, including for example
traces of homestead and outbuildings
or hearths, were altogether excavated
on the whole plot of the Futura Park
estate. Some hollows were used to
store food and were located under
erstwhile cottages. Characteristic deep
objects used as smokehouses were also
discovered. Moreover, archaeologists
who worked on the spot found 3024
fragments of pottery (decorated with
horizontal or wavy lines and, some
of them, marked with symbols on the
bottom, for example a cross, circle or
swastika, which were probably used
to identify the author), several metal
tools and other everyday objects, like
flint stones, a comb or scissors, as well
as amber beads and several lumps of
unworked metal. There was a granite quern-stone used to grind cereals
laying in one hollow, waiting to be
discovered exactly where it was left.
Two so-called temple rings were found

DESIGNS AND VISUALIZ ATIONS CAN
BE SEEN ON THE DEVELOPER’S
WEBSITE: WWW.KLI.COM.PL.

under stones on the bottom of another
hollow. They were head ornaments
used by women in the Middle Ages. The
lady who owned them probably hid
them for some reason under the stones
on purpose but never had a chance to
wear them again.
Thanks to those discoveries, scientists could confirm earlier findings
about the place where Futura Park will
be built. The oldest traces of settlements
in the area come from the early Iron
Age, while later traces indicate that
there was a village here in the 10th
century and that another one was established on a hill nearby later, after the
beginning of the 11th century.

PRESENT
The finished archaeological works let
K&L begin construction works on the
estate. All exhibits, including the wells,
were secured and taken for further research. Due to their historical value,
we will probably hear about them again.
Futura Park houses are currently on
sale. There is so far one building with
5 houses on offer. 8 buildings, including 48 houses, are to be eventually
built on the estate.
Designs and visualizations can be
seen on the developer’s website:
www.kli.com.pl.
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Powrót na targ

CZYSTE I ZAPAKOWANE MARCHEWKI PRZEKONUJĄ NAS MNIEJ NIŻ TE,
KTÓRYCH NIKT NIE OPŁUKAŁ Z ZIEMI. DOCENIAMY NIERÓWNE KSZTAŁTY
I DALEKIE OD ZNANYCH Z LIFESTYLOWYCH BLOGÓW WYMIARY. Z RADOŚCIĄ
WRACAMY DO TEGO, CO KILKANAŚCIE LAT TEMU BYŁO NIE BUDZĄCĄ
WIĘKSZYCH EMOCJI NORMĄ – ZAKUPÓW OD LOKALNYCH DOSTAWCÓW.
TEKST

AGNIESZKA MRÓZ

FOT

ŹRÓDŁO: ALL-FREE-DOWNLOADS.COM
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Z

akupy produktów pochodzących od lokalnych rolników,
a nie z produkcji przemysłowej, robić możemy ze względów praktycznych, ideologicznych, jak i zdrowotnych. Niezależnie
od tego, jakie przesłanki stoją za naszą
decyzją, dokonanie wyboru alternatywnego wobec produktów dostępnych
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są działające w większości polskich
miast kooperatywy spożywcze. Inicjatywy te szybko zyskały rzesze zwolenników. Mechanizm ich działania jest
równie prosty, co angażujący.
Osoby zainteresowane zakupem
ekologicznych produktów przystępują do kooperatywy. Na ogół wpłacają
na jej rzecz niewielką kwotę –opłatę
członkowską. Co tydzień zbierane są
zamówienia na produkty rolne i robione
zakupy. Funkcja koordynatora, zajmującego się dystrybucją towarów i rozliczeniem z dostawcami, pełniona jest
przez członków kooperatywy rotacyjnie.
Do kontaktu i działań promocyjnych
najczęściej wykorzystywane są portale
społecznościowe. To rozwiązanie doskonałe dla tych, których celem nie są
tylko świeże produkty w kuchni, lecz
także chęć działania i bliskość z osobami o podobnych systemach wartości.
O tym, że tego typu oddolne inicjatywy są rozwiązaniem wymagającym
świadczy fakt, że wiele z nich po czasie
przestaje funkcjonować. Co może jednak
cieszyć, często po chwili przerwy wracają do działania. Kooperatywy świetnie
radzą sobie m.in. w Poznaniu, Warszawie, czy też Wrocławiu. Niektóre wchodzą na kolejny poziom profesjonalizacji

w hipermarketach przekłada się nie
tylko jakość, lecz także sporą dawkę
pozytywnych emocji.

ZDROWO I SPOŁECZNIE
Eko produkty prosto od rolnika przyczyniają się do budowania więzi międzyludzkich i społeczności zgromadzonych dookoła tematu. Przykładem tego
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Eko produkty prosto
od rolnika przyczyniają się do budowania więzi międzyludzkich i społeczności
zgromadzonych dookoła tematu. Przykładem tego są działające
w większości polskich
miast kooperatywy
spożywcze. Inicjatywy te szybko zyskały
rzesze zwolenników.
i organizują sklep, z których korzystać
mogą osoby nie zaangażowane bezpośrednio w funkcjonowanie społeczności.
Na rozwiązanie to zdecydowała działająca w Warszawie Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”, która swoje produkty
oferuje osobom z zewnątrz.
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co miesiąc pudełka z przysmakami,
niekoniecznie lokalnymi, lecz zawsze
wytworzonymi w duchu slow food. Cud
Miód Box czy też Sielski Box to kilka
starannie wybranych produktów, które
dostarczane są w pięknym pudełku co
miesiąc do naszego domu. Zawartość
przesyłki aż do jej otwarcia pozostaje
niespodzianką. Możemy być pewni
dwóch rzeczy: tego, że będziemy mile
zaskoczeni i tego, że to, co znajdziemy
w paczce, będzie ekologiczne, zdrowe
i z najwyższej półki. W ostatnim czasie
subskrybenci mogli cieszyć się m.in.
keczupem z żurawiny, prażonymi jabłkami, wiśniami w gorzkiej czekoladzie.

ZRÓBMY TO OFFLINE

Z POLA PROSTO DO DOMU
Jeśli chcemy dostać ekologiczne
nieprzetworzone owoce i warzywa
nie wychodząc z domu, zdecydować
możemy się na wykupienie abonamentu, w ramach którego raz na kilka dni
trafiać będzie do nas skrzynka pełna
chrupiących warzyw i soczystych owoców. Coraz więcej firm oferuje tego typu
usługę, konkurując ze sobą nie tylko
ceną, lecz także ofertą. Niektóre, jak np.
ToczyGroszek przygotowały specjalne
sprofilowane skrzynki. Skomponowane
zostały dedykowane listy produktów dla
singli, rodzin, jak i osób uprawiających
sport. Innym rozwiązaniem, stosowanym m.in. przez firmę Skrzynka Z Pola,

jest wybór spośród skrzynek owocowych, warzywnych oraz mieszanych.
Często wybór nie ogranicza się wyłącznie do warzyw i owoców. Dostępne jest
także pieczywo, przetwory, zioła, miody.
Zanim zakochamy się w jednej z ofert
i dokonamy płatności za zakupy, warto
sprawdzić, czy nasze miejsce zamieszkania kwalifikuje się do dostawy. Choć
firmy te działają za pośrednictwem
globalnej sieci, to towary, z oczywistych
względów, zamawiać można w zależności od dostawcy tylko lokalnie.

SMAKI DELUXE
Ekologiczne i pyszne produkty w wersji deluxe oferują firmy wysyłające
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Pozostają jeszcze stare dobre targowiska,
które nie tylko oferują produkty prosto od
ich wytwórców, lecz także pozwalają odkryć na nowo radość z zakupów. Na targu
nie da się nie zwolnić. Trzeba zapomnieć
o pośpiechu i zacząć czerpać radość z obserwacji otoczenia podczas stania w kolejce i rozkoszować się porównywaniem
cen i towarów. Jeśli tylko zarezerwujemy
więcej czasu na zakupy staną się one
prawdziwą przyjemnością. Targowiska
pozwalają obcować ze świeżymi produktami, jakich nie znajdziemy w supermarketach. Równie ważne jest jednak także to,
że dają nam możliwość krótkich rozmów
ze sprzedawcami, którzy bardzo często
opowiadają o produktach – efektach
swojej pracy z wielkim zaangażowaniem.
Sporo targowisk cieszy się długą i bogatą
historią. Do tych należą z pewnością miejskie Hale Targowe w Gdyni z lat 30-tych,
warszawska hala mirowska czy też targ
w poznańskich Jeżycach.
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Back to the market
Clean and wrapped carrots aren’t as
appealing as ones that are left covered
with earth. We appreciate uneven shapes
and sizes that are far from what we’d see
on lifestyle blogs. We enjoy coming back
to what was a norm just a few years ago shopping from local suppliers.
We shop for products that come from
local manufacturers, not from mass
production, because it’s practical, ideologically sound and healthy. Regardless the reasons, choosing alternatives
to products available at supermarkets
comes not only with quality but with
a dose of positive emotions.

HEALTHY AND SOCIAL
Eco products straight from farmers
help create bonds between people and
communities gathered around the
subject. Food cooperatives active in most
Polish cities are an excellent example of
this. Such initiatives quickly won many
supporters, and their mechanisms is as
simple as it is engaging.
If you’re interested in purchasing
ecological products, you’d most probably join a cooperative. It’s usually involved in paying a small membership
fee. Every week, products are ordered
and purchased. The coordinator, who
distributes goods and settles with
distributors, is a rotary function that
is fulfilled by each of the cooperative’s
members. The most popular form of
contact is social media websites. It’s
a perfect solution for people who not
only wish to have fresh products in
their kitchen, but also have the need to
act and get close to people who share
similar values.
Such initiatives can be quite demanding, that’s why many of them cease to
exist after a short period of time. They
often come back after a period of time,
though. Cooperatives are doing quite
well in Poznań, Warsaw or Wrocław.
Some enter a higher level of professionalism and organise shops that are made
available to people not directly involved
in functioning of the communities. Such
solution was adapted by the Warsaw
Food Cooperative “Dobrze” that offers its
products to people from the outside.

FROM THE FIELD STRAIGHT HOME
If we’d like to get our hands on eco-

logical, unprocessed fruit and vegetables without leaving home, one option
is to buy a prepaid package that will
guarantee delivery of fresh vegetables and juicy fruit every few days.
More and more companies offer such
services, competing not only with
price but also scopes of their offers.
Some of them, like ToczyGroszek,
prepared special boxes dedicated
to singles, families as well as active
people. Another solution, implemented by Skrzynka z Pola, is a choice
of fruit, vegetable and mixed boxed.
Often, the choice isn’t limited to fruit
and vegetables only. Bread and rolls,
preserves, herbs and different kinds
of honey are also available.
Before we fall in love in one of the
offers and complete our purchase, it’d
be wise to check if our home address
qualifies for delivery. Although these
companies function using the virtual
global network, deliveries are dependent
on local suppliers, for obvious reasons.

DELUXE FLAVOURS
Delicious, ecological deluxe products
are offered by companies that each
month send boxed delicacies, not necessarily local but always manufactured
in accordance with slow food philosophy. Cud Miód Box or Sielski Box are
several carefully selected products that
are delivered each month in a beautiful
box, straight to our homes. Contents of
the package remain a mystery until we
open it. We can be sure of two things:
we will be positively surprised upon
discovering the contents and that they
will be ecological, healthy and topnotch. Recently subscribers received,
for example: cranberry ketchup,
chunky apple mousse or dark chocolate
covered cherries.

LET’S DO IT OFFLINE
There are also good old marketplaces
that not only offer products directly
from manufactures, but also let you experience the joy of shopping once again.
You can’t just rush through a marketplace, you need to forget about being
in a hurry and enjoy the surroundings
while standing in line, making the best
out of comparing products and prices.
Just find some more time for shopping
and you’ll see they can be real fun.
Marketplaces offer fresh products unavailable in supermarkets. But equally
important are chats with merchants,
who very often talk about the products -
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Jeśli chcemy
dostać ekologiczne
nieprzetworzone
owoce i warzywa nie
wychodząc z domu,
zdecydować możemy
się na wykupienie
abonamentu,
w ramach którego
raz na kilka dni
trafiać będzie do
nas skrzynka pełna
chrupiących warzyw
i soczystych owoców.
Coraz więcej firm
oferuje tego typu
usługę, konkurując ze
sobą nie tylko ceną,
lecz także ofertą.
the effect of their hard work - with great
passion. Many of the marketplaces have
long and rich history, among them - the
1930s Market Hall in Gdynia, Mirów’s
Halls in Warsaw or the marketplace in
the Poznań district of Jeżyce.
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Kogo spotkamy
na polu golfowym?
Typ III i IV:
Technik i Zawodowiec

T

echnik ma umiejętności,
ale nie ma planu działania.
Często gra już w golfa wiele
lat. W krótkich rundach jest
błyskotliwy, czasem nawet olśniewający, gdy popisze się tzw. up & down
i w dwóch uderzeniach skieruje piłkę do
dołka. Ale jego największym wrogiem
jest rutyna. Gdy daje się porwać swemu
egotyzmowi, wierząc w swoje umiejętności techniczne, niepotrzebnie szarżuje.
Gra va banque, a to na dłuższą metę
nigdy się nie opłaca. Dlatego Technik
nie ma szans grając przeciwko zawodowcom. W biznesie to najczęściej
charyzmatyczny i egocentryczny lider,
zapatrzony w siebie despota realizujący
swoje wizje, bez oglądania się na innych,
bez analizy rynku i bez względu na
koszty. Gdy ma szczęście i intuicja go nie
zawiedzie, osiąga rewelacyjne wyniki.
Ale jego porażki są równie spektakularne. Gdyby jego drogę życiową przedstawić w formie wykresu, znajdziemy
tam strzelające w górę słupki i głębokie
zapaści, jak kurs waluty, którą na cel
wzięli sobie możni spekulanci.
Czwarty typ, najrzadszy ale i najbardziej pożądany to Zawodowiec.
Trafnie planuje całą rozgrywkę i ma
wystarczające umiejętności, by ten plan
wykonać. Tak jak każdemu, zdarzają
mu się wzloty i upadki, ale nigdy nie
schodzi poniżej dobrego poziomu. Ma
w sobie luz i pełną świadomość kontroli
przebiegu gry. To prawdziwy golf, a nie
walka o przetrwanie. Na polu golfowym
jest doskonałym kompanem, bo gra
sprawia mu przyjemność. Ma czas nie
tylko na uderzanie piłek, ale i konwersację z partnerami. W biznesie to menadżer wyznający zasadę zrównoważonego rozwoju. Umie kierować ludźmi.
Jego kariera przypomina stabilną,
wznoszącą się linię. Wie jak osiągnąć
zamierzony efekt i ma stworzone dobre
warunki do realizacji swoich celów.
Najczęściej odnosi sukcesy, bo interesuje go coś więcej niż tylko wynik finan-

sowy. Mimo spektakularnych sukcesów
wciąż pragnie się rozwijać, poszerzać
horyzonty. Wie, że droga do samorealizacji i samodoskonalenia nigdy się nie
kończy, a każdy sukces podnosi jedynie
poprzeczkę stawianych sobie samemu
wymagań, często bardziej natury etycznej, niż finansowej.
IN ENGLISH

Who can we meet on
golf course?
Type 3 and 4:
Technician
and Professional
The Technician has skills but no plan
of action. In most cases, he has been
playing golf for many years. He is
brilliant – even outstanding – in short
rounds, when he displays his so-called
up and down and needs just two strokes
to send the ball to the hole. Routine is
his biggest enemy. When – believing in
his technical skills – he lets his egotism
lead him, he becomes too reckless.
He puts everything at stake when he
plays, which doesn’t pay off in the long
run. This is why the Technician has no
chance against professionals. In business, he is usually the most charismatic
and egocentric leader, a self-concentrated despot who realizes his visions
ignoring everyone else, without any
analysis of the market and regardless of
the cost. When he is fortunate and his
intuition doesn’t fail him, he achieves
excellent results. But his failures are
equally spectacular. If we were to present his life path in the form of a chart,
we would see sky-high columns and
collapses, like in the rate of a currency
that has become the target of wealthy
speculators’ attack.
The Professional is the fourth, rarest
but most desirable type.
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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.

He plans the whole game correctly
and has sufficient skills to implement
the plan. Like anyone else, he has his
ups and downs but never goes below
a decent level. He’s always laid-back
and fully aware of his control over
the course of the game. It is true golf,
not a struggle for survival. He is an
excellent companion on the golf course
because he finds pleasure in playing.
He has enough time to not only hit the
balls but also talk to his partners. In
business, he is a manager that follows
the rule of sustainable development.
He knows how to manage people. His
career resembles a stable, rising line.
The Professional knows how to achieve
the desired effect and prepares good
conditions to attain his objectives. He’s
successful mostly because he is interested in more than just financial results.
Despite spectacular achievements, he
still wants to develop and broaden his
horizons. He knows that the path to
self-fulfilment and self-improvement
never ends and that each success only
raises the standards he sets for himself,
which are often more ethical than
financial in character.

Ponad 20 lat
doświadczenia
Najnowocześniejsze zaplecze
transportowo-logistyczne i spedycyjne

Najwyższe standardy obsługi
1000 pracowników

Kompleksowe usługi logistyczne

Obsługa na terenie całej Polski i Europy

GRUPA OMEGA PILZNO
DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY
OMEGA Pilzno ITiS
Godawski & Godawski Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 44,
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
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl
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/ Natalia Mancewicz / Laura Mancewicz
MAKIJA Ż / MAKE-UP : Paulina Głowacka

URBRANIA / CLOTHES : White Store
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ROZALIA MANCEWICZ WYSTĄPIŁA W W SESJI FOTOGRAFICZNEJ PROMUJĄCEJ
SKLEP ODZIEŻOWY WHITE STORE W BIAŁYMSTOKU. BYŁA TO NIEZWYKŁA SESJA,
BO TOWARZYSZYŁY JEJ SIOSTRY, LAURA I NATALIA. OKAZAŁO SIĘ, ŻE NIE BYŁA
TO PRÓBA PRZEMYCENIA RODZINY DO SHOW BUSINESSU, A ŚWIETNA ZABAWA.
DZIEWCZYNY PRZYJAŹNIĄ SIĘ TEŻ Z WŁAŚCICIELEM SKLEPU.
TEKST

SYLWIA GUTOWSKA

FOT

WHITE STORE

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

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

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

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

POŻYCZACIE OD SIEBIE CIUCHY?
Jak najbardziej tak! Wręcz można
powiedzieć, że mamy wspólne ciuchy.
W sumie wychowano nas tak, ze trzeba
się z innymi dzielić, wiec jest to dla nas
rzecz normalna.
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IN ENGLISH

White Store
Rozalia Mancewicz took part in photo shoot
promoting White Store clothes store in
Białystok. It wasn’t a typical session, she
was accompanied by her sisters, Laura
and Natalia. It turns out that it wasn’t any
kind of scheme meant to smuggle the
family into show business, but great fun
opportunity. The girls are friends to the
store’s owner, too.
HOW DID YOU END UP IN THIS CAMPAIGN?
We know Piotrek Mąkosa, owner of the
store, because we do shopping here very
often. Once, when we paid him a visit, he
suggested this photo shoot.

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

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

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

DO YOU BORROW CLOTHES FROM ONE
ANOTHER?
Of course! You might even say that we
don’t have our own clothes. We were
brought up in the spirit of sharing, so it’s
nothing unusual to us.
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Kosmetyczne
PREMIERY

LANCÔME

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

Dla tych, którym nie wystarcza upiększanie, zaprojektowano mascarę, która działa
na rzęsy niemal jak odżywka.
W jej skład wchodzą tak unikatowe składniki, jak komórki
macierzyste róży oraz cząsteczki
lateksu, dzięki którym rzęsy są
wyjątkowo elastyczne, a tusz się
nie osypuje. Kaszmirowa miękkość rzęs jest spełnioną obietnicą.

Hypnôse Volume-àporter Dodający objętości

i wydłużający tusz do rzęs,
6,5 ml – 149 zł, nr 867852

Elegancki
naszyjnik
w kolorze
starego złota

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

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

ISADORA
Jeśli twoim problemem są suche, niekiedy
spierzchnięte usta – oto upiększające
rozwiązanie. Błyszczyk, w którego
składzie jest głęboko nawilżający olejek
jojoba, działa na skórę jak kompres.
Uelastycznia, odżywia, zabezpiecza
przed utratą wilgoci. Niejako przy
okazji dodaje ustom barwy, zmysłowości,
objętości.

Moisturizing Lip Glos
Sunshine 46 Błyszczyk z olejkiem

jojoba, 7 ml, 54,90 zł, nr 851939
* Marka dostępna w wybranych perfumeriach

uroda
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TRUDNO O ROZKOSZE WIĘKSZE NIŻ ODPOCZYNEK
W SŁOŃCU, DŁUGIE SPACERY WZDŁUŻ PLAŻY CZY
ZAPACH KWITNĄCEGO OGRODU. MOŻNA JEDNAK
TE PRZYJEMNOŚCI UCZYNIĆ PIĘKNIEJSZYMI.

Zdjęcia: Douglas, Materiały promocyjne, Shutterstock.com.

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

1. ESTÉE LAUDER
Pure Color Envy Shine,
3,1 g – 135 zł, nr 842420
2. ESTÉE LAUDER Bronze
Goddess, 21 g – 190 zł, nr 723891

1

OFERTA OBOWIĄZUJE OD �. �� DO 3�.��.���5 LUB DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE.

3. ESTÉE LAUDER
Double Wear All Day Glow BB
Moisture Makeup, 30 ml, nr
798476

3

175 zł

2

139 zł
4. ESTÉE LAUDER
Sumptuous Extreme, 8 ml – 140
zł,
nr 569549
5. ESTÉE LAUDER
Advanced Night Repair
Synchronized Recovery Complex
II, 50 ml – 439 zł, nr 759918
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MARC JACOBS
Zapach inspirowany łąką pełną
dzikich kwiatów uwodzi już przy
pierwszym kontakcie. Uzależnia, bo
jest relaksujący jak wizyta na polanie
rozgrzanej słońcem. Pachnąca opowieść
rozpoczyna się odświeżającą nutą
grejpfruta. Towarzyszą jej zielone liście,
dojrzała gruszka i soczysta malina.
W nucie serca do głosu dochodzi
jaśmin przełamany fiołkiem i kwiatem
jabłoni. Całości słodyczy dodaje liczi.
Zapach wydaje się stworzony z myślą
o tych kobietach, które choć na chwilę
chcą poczuć się jak w zaczarowanym
ogrodzie.

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

GIORGIO
ARMANI

Jaśminowa wariacja na temat kultowego już zapachu Acqua
di Gioia. Ujmująco świeża, wręcz dziewczęca kompozycja
otwiera się silną nutą zielonego jabłka, którą intensyfikują
akordy galbanum i mrożonej herbaty. Sercem zapachu
jest jednak wyjątkowy jaśmin. To ten składnik, wraz
z towarzyszącym mu piżmem i brązowym cukrem, sprawia,
że pozornie lekki zapach w istocie jest nad wyraz zmysłowy.

LATO

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

SISLEY

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

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

zapach

T
NU Y

BIOTHERM

Zdjęcia: Douglas, Materiały promocyjne, Shutterstock.com

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

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

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

nuta

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

nuta

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

nuta

BAZY
Za trwałość zapachu odpowiadają zaś
drzewo cedrowe (uchodzące za źródło
energii) oraz niezwykle zmysłowe
piżmo.
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rados kwiatów.
Collistar
Art Design
Pomadka

189 ZŁ

170 ZŁ

Yves Saint Laurent
korektor Nr. 01 T
ouche Eclat

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

57,90 ZŁ

IsaDora Colorful Eyeliner
Nr. 10 Black

199 ZŁ

Sensai,
Puder transparentny
Loose Powder

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;

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 Russak-Galerczyk
Perfumeria Dougls
Alfa Centrum Gdańsk
MODELKA
Mariola Cwintal
ZDJĘCIA
Magdalena Czajka

M

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

podkreślić kości jarzmowe, aplikujemy
róż marki Chanel . Linie brwi podkreślamy kredką Dior Sourcils Poudre Powder.
Makijaż powiek wykonujemy używając cieni Shiseido Luminizing Satin
Eye Color Trio (VI308 Bouquet) – na
wewnętrzny kącik oka nakładamy
najjaśniejszy, jasnofioletowy odcień,
dalej cieniujemy w kierunku kącika
zewnętrznego, poruszając się zgodnie
z kolorystyką na palecie – przez pośredni odcień fioletu po najciemniejszy
odcień z palety, który dodatkowo
wzmacniamy czarnym cieniem Collistar
(Nr 09 Lava). Środek powieki akcentujemy złotym cieniem Estèe Lauder Pure
Color Envy Eye Defining Singles (kolor
Impulsive Blonde). Następnie rysujemy
czarną kreskę eyelinerem IsaDora.
Linie przy dolnej powiece pokrywamy
czarna kredką, a następnie używamy
fioletowego cienia, którego używaliśmy
do górnej powieki. Kolejnym etapem
makijażu są zaznaczone usta w kolorze
różu pomadką Collistar Art Design
(kolor Geranium).
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1. BIOTHERM,
Aquapower Peau
Sèche, nawilżający
krem do twarzy,
75 ml, nr 172643
2. BIOTHERM,
Aquapower,
nawilżający żel
do twarzy, 75 ml,
nr 113375
3. COLLISTAR,
Art Design,
wodoodporny tusz
do rzęs, 1 szt.,
nr 867774
4. CLARINS,
Eclat Minute Lips,
wyjątkowy błyszczyk
do ust, 12 ml. Oferta
obejmuje wszystkie
dostępne odcienie
5. DOUGLAS
BEAUTY SYSTEM,
Perfect Complexion,
rozświetlająca
maseczka do twarzy,
25 ml, nr 797696
6. DOUGLAS
BEAUTY SYSTEM,
More Than Moisture,
nawilżająca maseczka
do twarzy, 25 ml,
nr 797701
7. REVLON, Nearly
Naked, podkład,
1 szt. Oferta
obejmuje wszystkie
dostępne odcienie
8. COLLISTAR,
Nourishing Anti-Age
Oil-Milk, odżywczy
olejek do ciała,
200 ml, nr 823076

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

235 zł

199 zł

2

169 zł

3

119 zł

139 zł

99 zł

169 zł

1

119 zł
6

5

Zdjęcia: Douglas, materiały promocyjne, Shutterstock.com. Propozycje z katalogu „Douglas” nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają wyłącznie charakter poglądowy.
Zdjęcia produktów mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu oferowanych produktów, a ostateczną cenę podaje sprzedawca.

195 zł

149 zł
8

219 zł

4

139 zł

99 zł

139 zł

299 zł

199 zł
9

269 zł

159 zł

7

1. MEXX, Ice Touch Woman, woda toaletowa, 50 ml, nr 817541 2. GIORGIO ARMANI, Acqua di Gioia, woda perfumowana, 30 ml, nr 530509
3. KARL LAGERFELD, Karl Lagerfeld for Men, woda toaletowa, 30 ml, nr 797715 4. MEXX, Ice Touch Man, woda toaletowa, 75 ml, nr 817551
5. ELIE SAAB, L'Eau Couture, woda toaletowa, 30 ml, nr 782421 6. KARL LAGERFELD, Karl Lagerfeld for Women, woda perfumowana, 25 ml, nr 797706
7. LACOSTE, Pour Femme, woda perfumowana, 50 ml, nr 135016 8. CALVIN KLEIN, Forbidden Euphoria, woda perfumowana, 30 ml, nr 629807
9. GUCCI, Made to Measure, woda toaletowa, 50 ml, nr 756992
OFERTA OBOWIĄZUJE OD 31.07.2015 DO 31.08.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE
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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

PRZYLOT
ARRIVAL

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.234.67

21:50

22:15

FR2466/7

737

1...5..

16:35

17:00

FR2466/7

737

DUBLIN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

1......
....5..

PRZYLOT
ARRIVAL

RYANAIR

ODLOT
DEPARTURE

18:15

18:40

9:20

09:45

OSLO GARDERMOEN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

FR5322/3

737

FR5322/3

737

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...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

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

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

...4..7

12:10

12:35

FR7111/2

737

.2.....

20:05

20:30

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

Kącik zabaw

Dzieci doskonale się tu czują!
PARĘ TYGODNI TEMU NA SALO ODLOTOWEJ NON SCHENGEN NA
LOTNISKU W SZCZECINIE OTWORZONO KĄCIK ZABAW DLA DZIECI.
ŹRÓDŁO:

WWW.CENTERFLY.PL

O

prócz oczywistej atrakcji,
jaką jest wyruszenie z rodzicami w podróż lub po prostu
oglądanie samolotów, jest
to dodatkowe udogodnienie
dla podróżujących z pociechami rodziców. Na małych pasażerów czeka tutaj
huśtawka, domek, stolik z krzesłami oraz
bujany krokodyla czy krówka. Największą
atrakcją okazała się wymalowana farbą
kredową ściana, na której dzieci zostawiają swoje artystyczne malunki.
Zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę podróż zaczyna się już na terminalu.

Zadbaliśmy o najmłodszych, by również
rodzice mogli cieszyć się wygodą!
IN ENGLISH

Airport day-care.
Kids will feel at home!
A few weeks ago, in the non-Schengen
departures hall of Szczecin Airport daycare for children was opened.
In addition to the obvious attraction
that travelling with parents or just
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observing the planes take off and
land is for kids, it’s an additional facility dedicated to parents travelling
with their young ones. Young passengers can use the swing, house, a small
table with chairs, and a rocking
crocodile or cow. However, most fun
turns out to be chalk paint-covered
wall, where kids leave their small
pieces of art.
We’re aware of the fact that a journey
begins at the terminal. We’ve taken
care of the youngest so that their parents can relax as well!

LOTNISKO

AIRPORT

Nowe inwestycje

w szczecińskim Porcie Lotniczym
30 CZERWCA NA LOTNISKU W SZCZECINIE ZAKOŃCZONA ZOSTAŁA
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY RUCHU LOTNICZEGO.

Od

3 marca 2014 roku
szczecińskie lotnisko
przeżywało prawdziwy nalot maszyn
budowlanych. Na szczęście dla nas i dla
pasażerów koniec czerwca zbiegł się
z końcem gruntownej przebudowy in-

frastruktury służącej bezpiecznej obsłudze ruchu lotniczego. Prace przebiegały
w ramach realizacji projektu „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów – rozbudowa
i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”, który z kolei realizowany
był w ramach działań 6.3 – Rozwój sieci
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lotniczej TEN-T priorytetu VI Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Głównym wykonawcą kolejnego etapu
inwestycji, którego wartość całkowita
przekracza 100 mln zł, była firma Budimex SA z Warszawy. Całość finansowana była ze środków pochodzących
z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego
na kwotę 51,6 mln zł, umowy o dofinansowanie projektu (prawie 47,5 mln
zł) oraz ze środków własnych spółki
uzyskanych dzięki dokapitalizowaniu
przez lokalnych udziałowców.
Prace budowlane zostały podzielone
na cztery etapy składające się z wielu
zadań. Każdy z nich posiadał określone
ramy czasowe, w jakich wykonawca
zobowiązany był zakończyć prace przy
przebudowie.
Zadanie pierwsze etapu pierwszego obejmowało budowę równoległej
drogi kołowania, drogi kołowania „G”
i „H”, budowę drogi kołowania „B” oraz
rozbudowę płyty postojowej nr 1. Prace
realizowane bezpośrednio przy czynnych drogach lotniska zabezpieczone
były przez służby operacyjne, a rejon
prac starannie wygrodzony. Kolejnym
zadaniem pierwszego etapu był remont
nawierzchni drogi startowej (nawierzchni betonowej) w rejonie drogi kołowania
„C”. Droga startowa dostępna była na
dystansie 2,1 km, a w ramach bezpie-

LOTNISKO

czeństwa zamontowano oznakowanie
krawędziowe nocne, natomiast kołowanie w rejonie prac możliwe było tylko
w asyście koordynatora „Fallow me”.
Drugi etap obejmował kontynuację budowy równoległej drogi kołowania oraz
remont i rozbudowę płyty postojowej nr
2. Prace na tym odcinku przewidziane
były na okres od sierpnia do września
2014 roku. Rejon prac został wygrodzony,
zapewniono odległości bezpieczne od
czynnych, używanych nawierzchni lotniskowych. W trakcie realizacji zadania
nie występowały ograniczenia w funkcjonowaniu lotniska.
Następnym krokiem był kolejny, trzeci
już etap modernizacji, w którym kontynuowano budowę równoległej drogi
kołowania, remont drogi kołowania „C ”
oraz remont obecnej płyty postojowej
nr 1. Przewidywany okres prowadzenia prac przypadał na październik
i listopad 2014 roku. Prace te, podobnie
jak w etapie pierwszym, odbywały się
w sąsiedztwie czynnych dróg kołowania, zatem zabezpieczone zostały przez
służby operacyjne.
Ostatni, czwarty etap obejmował
kapitalny remont drogi startowej, której
długość to 2,5 km, a szerokość 60 m.
Termin prowadzenia prac przewidziano na okres od marca do czerwca
2015 roku. W tym czasie na lotnisku
wyznaczono zastępczą drogę startową,
którą była równoległa droga kołowania
o parametrach 2100x45 m. Takie rozwiązanie pozwoliło, mimo trwających
na drodze startowej prac, na bezpieczną
eksploatację lotniska.
IN ENGLISH

New investments
at Szczecin Airport
Rebuilding of air traffic infrastructure
was completed at Szczecin Airport
on June 30.

AIRPORT

network, Measure 6.3 – Development of
TEN-T air transport network, within the

Operational Program Infrastructure and
Environment for the years 2007-2013.
The prime contractor of the next stage
of works, estimated at over 100,000 PLN,
was Budimex S.A. from Warsaw. The
whole enterprise was funded from a 51.6
million PLN investment loan, project
grant agreement (almost 47.5 million
PLN) and from the company’s own
resources obtained through recapitalisation by local shareholders.
Construction was divided into four
stages, each containing multiple tasks.
Each had a particular time frame during
which the contractor was obliged to
finish the works.
Task one of the first stage encompassed building a parallel taxiway
and “B”, “G” and “H” taxiways, as well as
development of apron no. 1. Works that
were undertaken in direct neighbourhood of active runways was secured by
Operations Service and the area was
fenced off. The next task of the first stage
was renovation of runway pavement
(concrete layer) near taxiway “C”. Runway was available on a distance of 2.1
km. For security reasons, taxiway edge

From March 3, 2014, Szczecin Airport
was undergoing a real siege of construction equipment. Fortunately, the
end of June meant the end of a thorough renovation of the infrastructure
responsible for safe handling of air
traffic. Works were part of the project
“Szczecin-Goleniów Airport - development and modernisation of airport and
harbour infrastructure” under Priority VI – TEN-T road and air transport

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

lights were installed. Taxiing in the area
of works was possible only in assist of
a “Follow-me” coordinator.
During the second stage, the construction of parallel taxiway was continued,
as well as renovation of apron no.2. The
time frame for construction on this distance was set from August to September,
2014. The area was fenced off and safe
distance was designated from functioning landing surfaces. The realisation of
the project did not hamper the functioning of the airport.
The next step was the third stage of the
modernisation, during which construction of the parallel taxiway was continued, taxiway “C” was renovated, as well
as current apron no. 1. The time frame
of this stage was set from October to November, 2014. Similarly to the first stage,
works took place next to functioning
taxiways, they were therefore secured
by Operations Service.
The final, fourth, stage encompassed
complete renovation of the runway,
2.5 km long and 60 m wide. The time
frame was set from March to June, 2015.
During works, a 2100x45m taxiway was
designated. This allowed for safe use of
the airport despite the ongoing works.

LOTNISKO
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Zawsze do usług

LATANIE JEST SZYBKĄ FORMĄ TRANSPORTU, STAŁO SIĘ BARDZO POPULARNE
I DOSTĘPNE DLA NAS WSZYSTKICH, CO NAJWAŻNIEJSZE - W ROZSĄDNYCH
CENACH. JEDYNYM MANKAMENTEM WYGODNEGO PODRÓŻOWANIA SĄ
CZĘSTO PROCEDURY SPECYFICZNE DLA TEGO RODZAJU TRANSPORTU
PUBLICZNEGO ORAZ NAZEWNICTWO UŻYWANE W LOTNICTWIE. TO OSTATNIE
JEST WYNIKIEM WIELU ZAPOŻYCZEŃ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W TYM
PRZYPADKU PRZYDAŁ BY SIĘ PRYWATNY ASYSTENT.
TEKST:

T

ELWIRA POSTROŻNA

dopilnować, a które są istotne ze wzglęak naprawdę pasażerowie
du na bezpieczeństwo. Nasi agenci służą
naszego lotniska mają swego
pomocą i oprowadzają po nieskomrodzaju prywatnych asystenplikowanych, aczkolwiek początkowo
tów na czas podróży która
niezrozumiałych informacjach.
rozpoczyna się na lotnisku. Staramy
Niewiedza nie usprawiedliwia, a dosię podejść do klientów indywidualbre przygotowanie do podroży ułanie, a na potrzeby linii lotniczych oraz
naszych klientów powstała na lotnisku
twia nam wiele w naszej turystycznej
komórka kasa biletowa – biuro podróży. wyprawie. Wystarczy zadzwonić lub
przyjechać do nas osobiście, a postaraPracujące tam osoby służą pomocą
w wyjaśnieniu wielu niezrozumiałych
my się odpowiedzieć na każde pytanie
pasażera, które dotyczy podróży samopoczątkowo spraw. Przeprowadzają
pasażerów od początku ich podróży na
lotem lub stricte lotniska.
lotnisku do ostatniego momentu, jakim
KONTAKT:
jest „gate”. Zarówno sprzedaż biletów,
AROUND THE WORLD TRAVEL:
sprzedaż wycieczek, odprawy onliTEL: +48 91 481 7505
ne, jak i wiele innych procedur, jakie
E-MAIL: BIRUOPODRÓŻY@AIRPORT.COM.PL
muszą być wypełnione na lotnisku,
AROUND THE WORLD TRAVEL
– OUTLET PARK
można uzyskać w tym miejscu. Stali
TEL.: +48 508 459 802
klienci kasy biletowej powtarzają, że
E-MAIL: BIUROPODROZY2@AIRPORT.COM.PL.
dzięki profesjonalnemu oraz indywidualnemu podejściu oswoili się z odprawą
IN ENGLISH
i samym lotniskiem.
W dobie Internetu i szału zakupów
online nadal wiele kwestii najlepiej wyjaśnić „na żywo”. Często jest to szybsze
Flying is one of the quickest
i sprawniejsze, a na pewno po prostu
means of transpor t. It has become
przyjemniejsze. Umowa cywilno-prawextremely popular and available
na, jaką podpisujemy z linią lotniczą kufor anyone. What’s most impor tant
pując bilet, posiada wiele stron, których
at reasonable prices. The only
często nie czytamy. Dodatkowo, nauczedrawback of comfor table travelling
ni innej formy transportu, nie zdajemy
is, very often, the procedures
sobie sprawy z procedur, jakich musimy

At your service
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specific for this type of public
transpor t and terminology used in
aviation. The latter is the effect of
many borrowings from the English
language. In this case, one could use
an assistant.
The truth is that the passengers of our
airport are taken care of by sort of private assistants, who take care of them
during their journey, which begins at
the airport. We try to approach each
of our customers individually, and to
suit the needs of both airlines and our
customers, a cell ticket office - tour
operator was created. People who
work there will provide you with any
explanations of any things seemingly
incomprehensible. They will guide the
passengers through every step of their
journey around the airport, up until the
final stop, which is the gate. Ticket sales,
as well as tour sales, online check-ins
and many other procedures that you’d
have to undergo at the airport can be
dealt with here. Regular customers of
the ticket office say that because of the
professionalism of the staff and individual approach they got used to the check-in and the airport itself.
In the Internet era and online shopping spree there are still many things
that are best explained “live”. It’s most
often faster and undoubtedly more enjoyable. The contract that we sign with
the airlines when purchasing a ticket
has many pages, which we very often
don’t read. What’s more, being used to
different kinds of transport, we’re not
aware from the procedures we need to
look after, and which are important for
security reasons. Our agents will provide you with any help necessary and
guide you through uncomplicated, yet
confusing at the beginning, information.
Ignorance isn’t an excuse and being
well-prepared for a journey makes our
whole trip easier and more enjoyable.
Just call or visit us in person and we
will try to answer any questions you
might have regarding flying or the
airport itself.

CONTACT DETAILS:
AROUND THE WORLD TRAVEL
PHONE NO.: +48 91 4817505
E-MAIL: BIUROPODRÓŻY@AIRPORT.COM.PL
AROUND THE WORLD
TRAVEL – OUTLET PARK
PHONE NO.: +48 508 459 802
E-MAIL: BIUROPODROZY2@AIRPORT.COM.PL
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Międzynarodowe numery
kierunkowe na terenie
Unii Europejskiej

JEŻELI CHCESZ ZADZWONIĆ ZA GRANICĘ, WTEDY NIE MOŻESZ ZAPOMNIEĆ
O POPRZEDZENIU NUMERU TELEFONU NUMEREM KIERUNKOWYM. NA
TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ OBOWIĄZUJE TAKI SAM SPOSÓB WYKONYWANIA
POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH – 00 (DWA ZERA) ORAZ WYBRANY NUMER
KIERUNKOWY DODANEGO KRAJU. ZWYKLE HOTELE, RESTAURACJE ORAZ
INSTYTUCJE PUBLIKUJĄ NA SWOICH STRONACH INTERNETOWYCH PEŁNE
NUMERY ZAWIERAJĄCE PREFIKS I NUMER KIERUNKOWY.
TEKST:

Poniżej przedstawiamy aktualne
międzynarodowe numery kierunkowe
na terenie Unii Europejskiej. Numery
zostały poprzedzone prefiksem 00.

ELWIRA POSTROŻNA

POLSKA + 00 48
PORTUGALIA + 00 351
SŁOWACJA + 00 421
SŁOWENIA + 00 386
SZWECJA + 00 46

ALBANIA + 00 355

WĘGRY + 00 36

AUSTRIA + 00 43

WIELKA BRYTANIA (ANGLIA, SZKOCJA) + 00 44

BELGIA + 00 32

WŁOCHY + 00 39

BUŁGARIA + 00 359
CHORWACJA + 00 385
CYPR + 00 357
CZECHY + 00 420
DANIA + 00 45
ESTONIA + 00 372
FINLANDIA + 00 358
FRANCJA + 00 33
GRECJA + 00 30
HISZPANIA + 00 34
HOLANDIA + 00 31
IRLANDIA + 00 353
ISLANDIA + 00 354
LITWA + 00 370
LUKSEMBURG + 00 352
ŁOTWA + 00 371
MALTA + 00 356
NIEMCY + 00 49
NORWEGIA + 00 47

IN ENGLISH

International
dialing codes
in the European Union
If you want to make a call abroad,
you have to remember to precede
the number with an international
prefix (dialing code). International
numbers in the EU are dialed
in the same way in all countries
- 00 (double “o”) and a dial code
of a given country. Usually, hotels,
restaurants and institutions publish
full numbers (including dial codes)
on their websites.

Below, there is a list of current international dial codes of EU countries.
ALBANIA + 00 355
AUSTRIA + 00 43
BELGIUM + 00 32
CROATIA + 00 385
CYPRUS + 00 357
CZECH REPUBLIC +00 420
DENMARK + 00 45
ESTONIA + 00 372
FINLAND + 00 358
FRANCE + 00 33
GERMANY + 00 49
GREAT BRITAIN
(ENGLAND, SCOTLAND) + 00 44
GREECE + 00 30
HUNGARY + 00 36
ICELAND + 00 354
IRELAND + 00 353
ITALY + 00 39
LATVIA + 00 371
LITHUANIA + 00 370
LUXEMBOURG + 00 352
MALTA + 00 356
NORWAY + 00 47
POLAND + 00 48
PORTUGAL + 00 351
SLOVAKIA + 00 421
SLOVENIA + 00 386
SPAIN + 00 34
SWEDEN + 00 46
THE NETHERLANDS + 00 31
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FOT. ARKADIUSZ GRODZIŃSKI

samoloty serii A310
w Szczecinie
W TYM NUMERZE PREZENTUJEMY KILKA ZDJĘĆ Z OSTATNICH PRZYLOTÓW SAMOLOTÓW AIRBUS A310 NA LOTNISKO
SZCZECIN-GOLENIÓW.
TEKST:

A

MICHAŁ KOŁOMYJSKI
FOT. BERNARD KOŁOMYJSKI

310 to szerokokadłubowy
samolot średniego i dalekiego
zasięgu, który był produkowany w latach 1983 - 1998
przez europejskie konsorcjum Airbus.
Mimo wielu wyprodukowanych egzemplarzy jest to dość rzadka maszyna, obecnie użytkowana przez kilka
linii lotniczych na świecie oraz przez
siły powietrzne wybranych państw.
W ostatnich tygodniach mieliśmy
okazję kilkukrotnie gościć należące
do francuskich oraz niemieckich sił
powietrznych A310. Samoloty wykonywały operacje związane z ćwiczeniami
wojsk NATO na terenie naszego kraju.
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Interesting arrivals:
A310 aircraft
in Szczecin
In this issue, we have for you several
photos of Airbus A310 aircraft that arrived
recently to Szczecin-Goleniów airport.
A310 is a wide-body mid- and long
distance aircraft manufactured between
1983 - 1998 by Airbus.

FOT. BERNARD KOŁOMYJSKI

Despite large number of manufactured planes, it is a rare view. It is
currently in use in only several airlines
in the world and air forces of a few countries countries.
In the last few weeks we had the
wonderful opportunity to welcome
A310 planes from French and German
air forces. The aircraft took part in operations during NATO military exercise
in Poland.

FOT. MICHAŁ KOŁOMYJSKI
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