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Polska prasa pisze o nim niewiele, 
w przeciwieństwie do zagranicznej. Łu-
kasz Kos wciąż dostaje kolejne architek-
toniczne wyróżnienia, za projekt willi 
w Szanghaju właśnie odebrał nagrodę 
Best of Year 2018 International Residen-
ce Project, przyznawaną przez nowojor-
ski „Interior Design Magazine”. Mimo 
to u nas jest kojarzony głównie przez 
znawców wzornictwa i architektury. 

– Może ma to związek z tym, że 
od niedawna mieszkam w Polsce i że 
nie realizuję tutaj zbyt wielu projektów. 
To się powoli zmienia, ale nadal jestem 
trudny do zaszufladkowania. I właściwie 
to mi pasuje – tłumaczy Łukasz. 

Dziwi go natomiast, że na świecie 
wciąż tak niewiele pisze się o architek-
tach z Polski, mimo że odnoszą spekta-
kularne sukcesy w międzynarodowych 
konkursach. 

– Weźmy choćby Mies van der Rohe 

Award. W tym roku do tej prestiżowej 
nagrody nominowano mnóstwo polskich 
twórców. Wśród wyróżnionych jest Ro-
bert Konieczny, coraz bardziej rozpozna-
walny za granicą, ale co z pozostałymi? 
Myślę, że polscy architekci nie promują 
się na świecie. Może się boją, a może 
uważają, że to niepotrzebne? Musiałem 
czekać dwa lata, by pojawiła się pierwsza 
publikacja o moim projekcie. Co miesiąc 
rozsyłałem materiały do różnych wydaw-
nictw, nie zniechęcałem się. Rozumia-
łem, że to się w końcu przełoży na zlece-
nia. I po pierwszym artykule posypały się 
kolejne. Tak to działa – wyjaśnia Kos. 

Tyle że on podejścia do zawodu uczył 
się poza Polską – najpierw w Kanadzie, 
potem w Stanach Zjednoczonych, wresz-
cie w Chinach. 

– Nie wiem, co by ze mną było, 
gdyby rodzice nie musieli stąd wyjechać. 
Kim bym dzisiaj był – mówi.   

***

Urodził się w Starachowicach. Oboje 
rodzice byli elektrykami, pracowali 
w Skarżysku Kamiennej. Oboje działali 
też w opozycji antykomunistycznej, w po-
czątkach lat 80. dali się we znaki władzy. 
Ale o tym Łukasz nie chce mówić, boi 
się, że coś przeinaczy. Grunt, że jego ojca 
wsadzili do więzienia, kiedy wypuścili, 
dostał bilet w jedną stronę. A razem 
z nim cała rodzina Kosów. 

– To było w 1983 roku. Staraliśmy 
się o status uchodźców politycznych 
w Stanach Zjednoczonych, Nowej 
Zelandii oraz Kanadzie. Nasze podanie 
przyjęły dwa ostatnie kraje. Wybrali-
śmy Kanadę, bo była bliżej. Za to moja 
kochana ciocia, która jest wyznawczynią 
teorii spiskowych, myślała, że wyślą nas 
na Syberię. Na szczęście się myliła. 

Rodzice wyjechali ze mną i z moją 
siostrą, mama była wtedy w kolejnej 
ciąży, brat urodził się już w Kanadzie. 
Mieliśmy pięćset dolarów i słownik, 
a w kilku walizkach cały dobytek. Tra-
filiśmy do Winnipeg. Zależy, od której 
strony się patrzy – to może być pępek 
albo tyłek Kanady. Postindustrialne mia-
sto, w którym akurat potrzebowano ludzi 
z technicznym doświadczeniem. Tata 
trafił do pracy w mennicy. W samolocie 
lecącym do Kanady było więcej takich 
jak my. Zawiązały się znajomości, które 
trwały potem lata.

Łukasz Kos miał wtedy cztery i pół 
roku. Jego pierwsze świadome wspo-
mnienia? – Chodziliśmy z mamą do pral-
ni, takiej osiedlowej. Mama nie znała 

języka. Wciąż mam przed oczyma obraz, 
jak patrzy na pralkę i tłumaczy ze słow-
nikiem każde słowo z instrukcji obsługi – 
opowiada, a w jego oczach widzę łzy.

Mówiąc, wtrąca angielskie wyrazy, 
i zaraz potem szuka polskich zamienni-
ków. Chociaż jego rodzice nigdy nie prze-
stali rozmawiać w domu po polsku i po-
syłali dzieci do polskiej szkoły, Łukasz 
wrósł w tamtą kulturę i język. Od małego 
uczył się angielskiego i francuskiego. 

– Dostałeś w „pakiecie startowym” 
dwa ważne języki – zauważam z zazdro-
ścią. 

– Francuskiego już dawno zapo-
mniałem. Ale przede wszystkim dosta-
łem szansę na lepsze życie. I starałem się 
jej nie zmarnować. 

***

Architektura spodobała mu się 
w siódmej klasie: – Nauczyciel dał nam 
zadanie, żebyśmy używając trójkąta 
narysowali idealny kwadrat. Mnie poszło 
najlepiej, bez linijki, bez mierzenia. 
Miałem talent do geometrii i zacząłem się 
wokół tego kręcić. Brałem lekcje rysun-
ku, ćwiczyłem nawet po lekcjach. Byłem 
typowym nerdem. Chyba nie ma dobrego 
odpowiednika tego słowa – śmieje się. 

Z tym byciem nerdem – mam 
wrażenie – trochę kokietuje. W końcu 
jako piętnastolatek grał na basie w ze-
spole deathmetalowym. Przez chwilę był 
również skateboardowcem. 

– Winnipeg na początku lat 90. to 
było Seattle Kanady. Kwitło tam alter-
natywne życie. Kto wyjechał z Winnipeg 
i nie wrócił, był zdrajcą – wspomina 
Łukasz.  

Tymczasem, kiedy chodził do dwu-
nastej klasy, jego rodzice postanowili 
przeprowadzić się do Calgary, miejscowo-
ści znanej z Zimowych Igrzysk Olimpij-
skich w 1988 roku. To był 1996 rok. A on 
znów został „tym nowym”. 

– W ciągu pięciu lat chodziłem 
do pięciu różnych szkół. Jeszcze w Win-
nipeg w dziesiątej klasie byłem w jed-
nym liceum, w jedenastej przeniosłem 
się do innego. W kolejnej klasie uczyłem 
się już w Calgary. Tam też zrobiłem 
pierwszy rok studiów, bo żeby w Kana-
dzie dostać się na architekturę, trzeba 
odbyć rok studiów ogólnych. A potem 
wróciłem do Winnipeg studiować archi-
tekturę, bo w Calgary nie było tego kie-
runku. Zrobiłem licencjat, złapałem rok 
przerwy i wreszcie magistra obroniłem 
w Toronto – wylicza. – Trochę chaotycz-
nie wyglądało moje życie.  

Na pierwszym roku studiów 
wziął udział w konkursie zorganizowa-
nym przez znanego finansistę i filan-
tropa Geralda Sheffa. Sheff sam w mło-
dości był architektem, ale w którymś 
momencie uznał, że jest w tym fatalny, 
więc poszedł na Harvard i wybrał ka-
rierę w biznesie. Od tego czasu wspiera 
młodych architektów. Kiedy Łukasz Kos 
trafił na uniwersytet w Toronto, Sheff 
zaprosił tamtejszych studentów do ry-
walizacji o to, kto zaprojektuje najlepszy 
domek na drzewie dla jego wnuków. 
Wygrała koncepcja Łukasza. 

– Od razu mnie zatrudnił do reali-
zacji tego projektu. Był niesamowitym 
klientem, rozpuścił mnie na resztę życia. 
Miałem wolną rękę, wystarczyło tylko, 
że potrafiłem umotywować, dlaczego coś 
trzeba zrobić tak, a nie inaczej. Gerald 
był moim mecenasem na początku karie-
ry. I stał się też moim oficjalnym mento-
rem, bo żeby dostać w Kanadzie dyplom 
architekta, trzeba odbyć praktykę pod 
okiem fachowca. 

– Jaki był twój domek na drzewie?
– Fajny, trzypiętrowy. Nadal istnie-

je! Wisi na czterech drzewach. Wygrałem 
chyba dlatego, że wykorzystałem położe-
nie drzew, żeby stworzyć ramę konstruk-
cji. To natura wyznaczyła kształt projektu 
– opowiada i po chwili dodaje: – Pierw-
sza realizacja jest jak narkotyk. Widzisz 
materializację swojego projektu. Stoisz 
na podłodze, którą sam nakreśliłeś. To 
uczucie, którego nic nie zastąpi. 

***

Jak bardzo różni się edukacja 
w dziedzinie architektury w Polsce 
i Kanadzie? Łukasz ma na podorędziu 
anegdotę, która boleśnie to obrazuje: 
– Kiedy kilka lat temu wróciłem do Pol-
ski i otworzyłem tutaj biuro, szukałem 
stażystów, którzy pomogliby mi budo-
wać makiety. Powiesiłem parę ogłoszeń 
na wydziale architektury Politechniki 
Warszawskiej. Czekałem, aż ktoś zadzwo-
ni. Minął tydzień, potem dwa. Dziwiłem 
się, że nikt się nie zgłasza. Poszedłem 
jeszcze raz na wydział i zobaczyłem, że 
ktoś zdjął moje ogłoszenia. Ulotki o lek-
cjach tenisa i chińskiej restauracji wisiały 
tak jak wcześniej, zniknęły tylko moje. 
Zadzwoniłem do sekretariatu, zapytałem, 
o co chodzi. Usłyszałem: „Proszę pana, 
my nie pośredniczymy w znajdowaniu 
pracy”. Przyznam, że byłem w szoku. 
Na świecie uczelnie starają się aktywnie 
w tym pomagać. To było moje pierwsze 
zderzenie z polską rzeczywistością. 

KOMPOZYTOR PRZESTRZENI
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Profesorowie z wydziału architek-
tury w Toronto sami dzwonili do naj-
lepszych pracowni i rekomendowali 
najzdolniejszych studentów. Tak właśnie 
było z Łukaszem. Po krótkim epizodzie 
wykładania na uczelni (design i kompu-
teryzacja w Toronto i Waterloo), świeżo 
upieczony magister trafił pod skrzydła 
jednego z najważniejszych architek-
tów na świecie – do pracowni Franka 
Gehry’ego w Los Angeles.

Dodatkowym argumentem za 
przeprowadzką do Kalifornii było to, że 
Agnieszka, jego ówczesna dziewczyna, 
a potem pierwsza żona, marzyła o karie-
rze w Hollywood. Kiedy Łukasz poznał ją 
w autokarze we Włoszech, studiowała 
aktorstwo w Nowym Jorku. Pochodziła 
z polskiej rodziny, która tak jak jego wy-
emigrowała do Kanady. Łukasza Kalifor-
nia aż tak wtedy nie nęciła – myślał ra-
czej o Europie, ciągnęło go do Holandii 
albo do Wielkiej Brytanii. Jednak dał się 
przekonać i potem tego nie żałował. 

– Spędziłem u Gehry’ego dwa lata. 
Od razu wrzucili mnie na głęboką wodę. 
To była moja pierwsza poważna pra-
ca, a otaczali mnie najlepsi architekci 
z całego świata. U Franka obowiązuje 
wojskowy dryl; każdy wie, co ma robić, 
wie też, co robić, żeby piąć się w tamtej-
szej strukturze. 

Kos pracował wtedy między innymi 
przy projektach w Los Angeles: Mandarin 
Oriental Hotel, flagowego butiku Louisa 
Vuittona, a także butiku Tiffany & Co. 

– Mogłeś przemycić coś od siebie 
do tych projektów? – dopytuję. 

– Tak. Nasz menedżer miał fajną 
filozofię i raz na tydzień czy dwa od nowa 
rozdzielał zadania. Dzięki temu praca 
była urozmaicona, nie nudziliśmy się. 
A finalnie każdy czuł się współautorem 
koncepcji – po roku pracy każdy z nas był 
włączony we wszystkie etapy projektu. 
Bardzo cenię doświadczenie, które tam 
zdobyłem. U Gehry’ego musiałaś być 
zaangażowana. 

Łukasz przyjechał do Los Angeles, 
kiedy trwał jeszcze boom w budownic-
twie. Później przyszedł kryzys finansowy 
i sytuacja zaczęła się zmieniać: – Stanął 
projekt deweloperki, nad którym praco-
waliśmy. Przerzucili mnie do realizacji 
Philadelphia Museum of Art. Tam miało 
być bezpiecznie, bo budowę finansowa-
no z pieniędzy publicznych, jednak po 
dwóch miesiącach zmarła dyrektorka 
muzeum. I projekt upadł. Nasze biuro 
się kurczyło. Gdy do niego przychodzi-
łem, było zatrudnionych 250 osób, kiedy 

odchodziłem – już tylko 85. Na koniec 
rzucono mnie do Gehry Technologies, 
firmy, która miała projekty na Bliskim 
Wschodzie. Używała tam technologii 
stworzonych przez Franka Gehry’ego 
do konsultowania koncepcji innych archi-
tektów. Przypisano mi projekt w Dubaju, 
gdzie budowaliśmy kilometrową wieżę. 
To też miało być „bezpieczne miejsce”, ale 
po czterech miesiącach po biurze zaczęły 
krążyć plotki, że realizacja siądzie. Posta-
nowiłem się ubezpieczyć – zadzwoniłem 
do Toronto, do biura, w którym odbyłem 
staż jako student. Był listopad. Zapy-
tałem, czy będą mieć dla mnie zajęcie 
w nowym roku. Kiedy usłyszeli, że jestem 
u Gehry’ego, powiedzieli, żebym przyjeż-
dżał od razu.

Wtedy Łukasz opuścił 
Kalifornię. Rozstał się nie tylko 
z pracownią Gehry’ego, ale też z Agniesz-
ką. Nie układało im się od dłuższego 
czasu. Ona postanowiła zostać w Holly-
wood. A jego nosiło po świecie. 

– Po pewnym czasie uznałem, że 
warto wyjechać z Kanady, bo to nasy-
cony, ustabilizowany rynek. Wyrobiłem 
wszystkie niezbędne papiery do licencji 

i ubezpieczenia i pojechałem do Chin. Po-
ciągało mnie to, co nowe, co się dopiero 
rozwija. Miałem tam znajomego, jeszcze 
z czasów studiów. Namawiał na przyjazd 
do Szanghaju. Postanowiłem zaryzyko-
wać. 

To śmieszne, że Szanghaj okazał się 
miejscem pełnym ludzi podobnych 
do mnie. Każdy, kto nie potrafił usiedzieć 
na miejscu, kto był kreatywny, w końcu 
trafiał do tego miasta. Teraz, jeśli cze-
goś potrzebuję na przykład w Brazylii lub 
Izraelu, sięgam tylko po swoje kontakty 
z tamtego okresu. 

***

– Ile czasu minęło od poznania 
Dominiki do spakowania walizek? 

– Rok. Tyle zajęło mi oderwanie 
się od Szanghaju. Ale gdy spotkałem Do-
minikę, od razu wiedziałem, że zostanie 
moją żoną. 

– Już na lotnisku?
– Tak. Wiedziałem, że to jest wspa-

niała kobieta. Urzekł mnie jej uśmiech, 
to jak poprawiała grzywkę. Dzisiaj mamy 
rodzinę. Ośmioletni Stefan jest synem 
Dominiki z poprzedniego związku, mamy 

też córkę Zuzannę. W kwietniu skończy 
dwa lata – mówi z dumą Łukasz. 

W 2012 roku postanowił odwiedzić 
dziadków, mieszkających pod Sando-
mierzem. Przyleciał na tydzień z Szang-
haju. Nigdy nie zapomni wrażenia, jakie 
wywarła na nim Warszawa. Widział ją 
pierwszy raz od wielu lat. – Wcześniej 
bałem się tego miasta. Ponuro, łyse gło-
wy, dresiarze. Żywy stereotyp na temat 
Europy Wschodniej. A tu nagle wszyscy 
ładnie ubrani, faceci mają styl, dbają 
o siebie. Architektoniczna przemiana też 
była zauważalna. I tak sobie pomyślałem: 
kurczę, po co próbuję podbić Chiny, skoro 
mógłbym działać w Polsce? Znam język, 
mam jeszcze kontakty, które mógłbym 
rozwijać. Powinienem tutaj zamieszkać. 
Wtedy zdecydowałem, że będę wracać 
częściej, kilka razy w roku. Postawiłem 
sobie cel, żeby z czasem przenieść się do 
Warszawy. 

Zaczął się przysposabiać do prze-
prowadzki. Zajęło mu to trzy lata. W tym 
czasie poznał kobietę, dla której postano-
wił osiąść tu ostatecznie. 

– W 2014 roku dostałem pierwsze 
zlecenia w Polsce. Przyjechałem, żeby 
zbadać te tematy. W tym samym czasie 
spotkałem na lotnisku moją przyszłą 
żonę. Ja czekałem na mój bagaż, ona 
na swój. Ona przyleciała z Berlina, ja 
z Szanghaju. Uśmiechaliśmy się do sie-
bie. Dominika podeszła, zaprosiła mnie 
na wino. Powiedziałem, że akurat dzisiaj 
nie mogę, bo jestem umówiony z dziad-
kiem, ale za trzy dni wracam i chętnie 
się spotkam. Spotkaliśmy się na wino i… 
stało się, po prostu. 

Żona Łukasza jest dyrektorem 
w dużej warszawskiej agencji reklamo-
wej. Razem założyli też markę Junior-
monarch.com, która oferuje dywany dla 
dzieci zaprojektowane przez artystów 
z całego świata. Ich działalność dostrze-
gło już m.in. „World Interiors News” 
z Londynu.  

– Jaki jesteś w pracy? 
– Mam wymagania. Stawiam cele 

i dyskutuję o nich z pracownikami. Oni 
zgłaszają swoje uwagi, wspólnie nanosi-
my korekty. Ale jak już coś przyjmiemy 
za cel, musi to zostać zrealizowane. 

– A prywatnie?
– Jestem coraz łagodniejszy.
– Ze względu na wiek?
– Też, ale przede wszystkim zmieni-

ło mnie ojcostwo. 
– Co konkretnie w tobie zmieniło?
– Wszystko. Ono wszystko zmienia. 

Polecam to doświadczenie każdemu. Ba-

łem się zawsze bycia ojcem, odkładałem 
to. Może dlatego jeździłem po świecie, 
uciekałem przed wizją posiadania rodzi-
ny. Niepotrzebnie. Odkąd pojawiła się 
Zuza, jestem dziesięć razy bardziej pro-
duktywny. Robię rzeczy szybciej, lepiej 
wszystko planuję. To mnie tak napędziło, 
bo nie chcę rozczarować mojego dziecka. 

***

Łukasz współpracuje z klienta-
mi w Polsce. Jego pracownia mieści 
się na warszawskim Powiślu. Teraz 
kończy na Mokotowie remont willi dla 
potomków Branickich. Do Wielkanocy 
projekt powinien być gotowy. 

– Jestem wrażliwy na kontekst. 
Szukam inspiracji w najbliższym otocze-
niu. Klienci są świetni, otwarci na eks-
perymenty. Budynek sam w sobie nie 
zachwyca, powstał w latach 90., jednak 
w środku robimy rewolucję. Staram się 
tam wprowadzić przedwojenny luksus, 
już na poziomie klatki schodowej, tyle że 
robię to na współczesną modłę. Kamień, 
mosiądz, drewniane elementy w suficie 
– to wszystko nadaje teksturę projektowi 
– tłumaczy. 

Pracuje też nad koncepcją Moxo 
Bakery w Wilanowie. Tam jego klientem 
jest Michał Molenda, kucharz, który 
współpracował z Gordonem Ramsayem 
w londyńskim hotelu Savoy. 

Jednak dużo łatwiej pozyskuje 
zlecenia na świecie niż w Polsce. – War-
szawa jest dogodnie położona. Pod tym 
względem przypomina mi Szanghaj, 
z którego też wszędzie miałem blisko 
– do Pekinu, do Hong Kongu. Stąd dwie 
godziny lecę do Londynu, półtorej go-
dziny do Oslo czy Mediolanu. Teraz będę 
mieć joint venture z pracownią mojego 
kolegi z Toronto. Będziemy wspólnie 
robić projekt pod Pekinem. 

Jak wygląda działanie zespołowe 
w pracowni Łukasza? Czy to on kreśli 
ramy projektu, który realizuje zespół? 

– We wszystko się angażuję, ale 
– tak jak u Gehry’ego – daję ludziom 
szansę, żeby mogli się wykazać. Staży-
ści czasem nie dowierzają, że naprawdę 
powierzam im tak dużą odpowiedzial-
ność. Raz mieli zaprojektować całe 
biuro w Vancouver. Od razu się zaanga-
żowali. Nadzorowałem przebieg prac, 
wprowadzałem korekty, jednak efekt 
zależał od nich. Cenię taki „teamwork”, 
bo nigdy nie wiadomo, co druga osoba 
wymyśli. 

Kiedy pytam Łukasza o jego najważ-
niejszą realizację, wykręca się najpierw 

dobrze znaną formułką: – Ta, która jest 
przede mną. Ale po chwili reflektuje się: 
– Pierwsza. Domek na drzewie otwo-
rzył mnie na świat. 

Ma sentyment także do pierwszych 
restauracji, które zaprojektował w Peki-
nie. Natychmiast dostały wyróżnienia 
w Londynie. Kos stworzył m.in. whisky 
bar dla słynnego chińskiego wokalisty, 
a także włoską restaurację, z francuskim 
inwestorem, który był nastawiony na wy-
soką jakość wykonania. – Tacy klienci są 
super, bo od razu rośnie twoja odpowie-
dzialność – ocenia Łukasz. 

Aktualnie jego zespół pracuje 
nad azjatycką restauracją w Sheffield 
w Anglii. Będzie połączona ze sklepem 
oraz kafejką. Jak przekonuje Kos, Shef-
field skutecznie reklamuje się w Chinach 
jako najlepsze miejsce dla studentów:  
– W budynku znajdzie się też stoisko 
z bubble tea, pizzeria w azjatyckim 
wykonaniu i restauracja Shabu Shabu 
z ruchomym pasem z jedzeniem. Klient 
to wariat, w pozytywnym sensie. Spro-
wadza kimchi od Kimchi Mama z Korei, 
której receptury są pod ochroną UNE-
SCO. Jednocześnie dla tej samej osoby 
projektuję rodzinną willę, w sąsiedztwie 
domu Erica Claptona w Doncaster, 
a także restaurację z gwiazdkami Miche-
lin w Manchesterze.  

– Czy jest jakiś wspólny mianownik, 
użytkowy i stylistyczny, twoich realizacji? 
– pytam Łukasza na koniec spotkania. 

– Na pewno nie materiały. Te często 
zmieniam. Chyba najważniejszy jest dla 
mnie sam proces projektowania. Robię 
kolaże z elementów, które ze sobą współ-
grają. Nawet jeśli osobno te formy są 
różne, razem tworzą harmonijną całość. 
Zależy mi na tym, żeby człowiek, który 
wchodzi do zaprojektowanego przeze 
mnie wnętrza, był w stanie odczytać 
ukrytą w nim kompozycję.  

  
***

Po naszym spotkaniu Łukasz 
przysłał mi mail z gorącą wiadomo-
ścią. Royal College of Art w Londynie 
zaprosiło go do wygłoszenia wykładu  
dla studentów architektury i architektu-
ry wnętrz. Pogratulowałam mu szcze-
rze. I jestem pewna, że nim ten numer 
„Vogue’a” zostanie oddany do drukarni, 
Łukasz zdąży odebrać jeszcze niejedną 
nagrodę, dostanie kolejną propozycję 
pracy lub wygra następny ważny 
branżowy konkurs. Tak już ma.  
Po prostu – korzysta z szansy, którą  
kiedyś dostał. 

Warszawa jest dogodnie położona. Pod tym względem przypomina 

Szanghaj, z którego też wszędzie miałem blisko. Stąd dwie godziny 

lecę do Londynu, półtorej godziny do Oslo czy Mediolanu. 

Teraz będę mieć joint venture z pracownią mojego kolegi z Toronto 

– mówi Łukasz Kos.

ŁU
KA

SZ
 K

O
S 

JE
ST

 U
BR

AN
Y 

W
 G

O
LF

 I 
M

AR
YN

AR
KĘ

 V
IS

TU
LA

, S
PO

DN
IE

 H
UG

O
 B

O
SS

. Z
DJ

ĘC
IA

: W
ER

O
NI

KA
 Ł

AW
NI

CZ
AK

; S
TY

LI
ZA

CJ
A:

 M
AR

TA
 Z

AC
ZY

ŃS
KA

; C
HA

RA
KT

ER
YZ

AC
JA

: A
NN

A 
ST

YK
AŁ

A 
/ S

YS
TE

M
M

G
M

T;
 P

RO
DU

KC
JA

: E
LA

 C
ZA

JA
; A

SY
ST

EN
T 

PR
O

DU
CE

NT
KI

: Z
BY

SZ
EK

 S
ZY

M
AŃ

CZ
YK

; M
AT

.R
AS

O
W

E.
  

 201200


	Vogue PDF
	vogue-magazine-11

