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GRZEGORZ 
KAPLA

Jest aktorem 
i prezenterem 
telewizyjnym, czyli 
na wrażeniu się zna. 
A jak się na czymś 
zna, to tego uczy 
– jest ekspertem 
zarządzania wize-
runkiem, prowadzi 
szkolenia z zakresu 
relacji biznesowych, 
technik wpływu 
i antymanipulacyj-
nych. Doradza wielu 
managerom najwyż-
szego szczebla. Czyli 
nie da się go owinąć 
wokół palca. Kiedy 
nie gra na planie to 
gra w golfa.

 IN ENGLISH

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 man-
agement 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.

FOT. MONIKA SZAŁEK

JACEK 
ROZENEK

Żyje z pisania. 
A żyć z tego, co się 
lubi, to dar. Bardziej 
od pisania lubi tylko 
spotykać ludzi. No 
i lubi być w drodze, 
kupować płyty 
w sklepie z płytami 
a nie w sieci, pomi-
dorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki 
dwojgu mądrym 
ludziom pojął, że 
nie trzeba pisać 
tylko o polityce. 
Że można pisać 
o świecie.

 IN ENGLISH

He lives by writing. 
And living by what 
you love is a gift. 
The only thing he 
likes more than 
writing is meeting 
other people. He 
also likes being on 
the road, buying al-
bums in stores (not 
online), tomato soup 
and convertibles. 
Two wise people 
once helped him 
understand that 
you do not have to 
write about politics. 
You can write about 
the world.

FOT. MAT. PRASOWE

Człowiek pracy, 
gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mi-
strza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fundacji 
Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady 
motywacyjne. Na 
dodatek gra w golfa 
i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo cho-
roby morskiej. Nie 
narzeka na nudę.

 IN ENGLISH

A working man and 
a citizen of Gdansk 
by choice. Most 
of us know him 
as a sailor and an 
Olympic Cham-
pion, but he has 
several more aces 
up his sleeve. He 
is a businessman, 
a social activist and 
the CEO of Gdansk 
Foundation. He 
offers training 
courses and gives 
motivational 
lectures. Moreo-
ver, he plays golf 
and continues to 
swim in spite of his 
seasickness. He is 
never bored.

FOT. SYLWESTER CISZEK

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

MAŁGORZATA
MARCZEWSKA

Coach, Trener, Life 
designer Specjali-
zuje się w projek-
towaniu myślenia 
w biznesie, kultu-
rze i sztuce. Mówi 
prosto z serca 
Interesują ją nowe 
technologie oraz 
najnowsza wiedza 
o ludzkim mózgu. 
Jest pomysłodaw-
czynią i wspól-
niczką Barberian 
– barbershopu Ner-
gala oraz LABlife 
– pierwszego w Pol-
sce lifestylowego 
miejsca, w którym 
można nauczyć 
się projektowania 
myślenia.

 IN ENGLISH

A coach, trainer 
and life designer. 
She specializes in 
thinking design in 
business, art and 
culture. She speaks 
from the bottom 
of her heart. She is 
interested in new 
technologies and 
the recent knowled-
ge of human brain. 
The originator 
and co-owner of 
Barberian, Nergal’s 
barber shop, and 
LABlife, the first 
Polish lifestyle place 
where one can learn 
thinking design.

FOT. MONIKA SZAŁEK

Od 2012 roku 
pracuje w TVN24. 
W CV ma też 
„Gazetę Wyborczą” 
Polskie Radio PiK, 
Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi 
kawę i rozmowy. 
Nie kończy na 
jednym pytaniu, ale 
unika ludzi, którzy 
mówią bez końca. 
Jest też uzależniona 
od newsa i książek. 
Nie lubi marnować 
czasu i brzydzi się 
plotami.

 IN ENGLISH

Has been working 
in TVN24 since 
2012. She has also 
Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, 
Radio Gra, Polsat 
and Polsat News 
in her résumé. She 
likes coffee and 
conversations. She 
does not end on one 
question but avoids 
people who never 
stop talking. She is 
addicted to news 
and books. She does 
not like wasting 
time and is disgust-
ed by gossip.

FOT. MONIKA SZAŁEK

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Niekwestionowany 
autorytet w dzie-
dzinie designu. 
Magister ekonomii 
i doktor wzornic-
twa przemysłowe-
go, wykładowca 
Politechniki 
Mediolańskiej. Pro-
wadzi we włoskim 
Como studio OMC 
Design, jest rów-
nież sekretarzem 
Międzynarodowego 
Stowarzyszenia 
Projektantów (IAD) 
a także koordyna-
torem prestiżowej 
A’Design Award&-
Competition.

 IN ENGLISH

Undisputed author-
ity in the world of 
design. Holding MA 
in Economics and 
PhD in Design, he 
teaches Industrial 
Design at Politec-
nico di Milano 
University. He 
runs OMC design 
studio in Como, 
Italy, is a Secretary 
of International 
Association of 
Designers and 
holds coordinator 
position at A’De-
sign Award&Com-
petition. 

FOT. MAT. PRASOWE 

DR ONUR 
COBANLI
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc 
polecając jeden ob-
raz wart obejrzenia.

 IN ENGLISH

A writer, screen-
writer, caver, col-
umnist and soccer 
fan. A winner of 
the Nike Literary 
Award. A man of 
many passions. 
He will share one 
of them with us 
recommending 
one picture worth 
seeing every month.

FOT. MONIKA SZAŁEK

WOJCIECH 
KUCZOK

Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piede-
stały. Nie z jednego 
pieca jadał chleb, 
podróżując u boku 
Roberta Makło-
wicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc 
zakazanych dla 
zwykłego śmier-
telnika. Kulinar-
ny obieżyświat 
i poszukiwacz 
intensywnych 
smaków. Współza-
łożyciel Akademii 
Kulinarnej Fumenti 
w Gdańsku

 IN ENGLISH

He adores Japanese 
cuisine, his hobby 
horse, and puts 
it on a pedes-
tal. Travelling 
together with 
Robert Makłowicz, 
a famous Polish 
culinary critic, he 
has learned which 
side the bread is 
buttered looking 
into corners of 
places inaccessible 
to an ordinary 
man in the street. 
He is a culinary 
globetrotter, a taste 
hunter and the 
co-founder of the 
Fumenti Culi-
nary Academy in 
Gdansk.

FOT. JOANNA OGÓREK 

Trudno go zamknąć 
w jednym słowie. 
Człowiek emocja. 
Za własne zdanie 
nosi w plecaku tony 
hejterów. Ale tutaj 
w wiecznej podróży, 
daleko od nich. 
Założył goforworld.
com żeby nie 
oszaleć na ekranie. 
Od Syberii przez 
Grenlandię, Kanadę 
po Brazylię. Jedyne 
skuteczne lekarstwo 
na pośpiech - szycie 
wypraw na miarę.

 IN ENGLISH

It is difficult to 
describe him in one 
word. An emo-
tion-man. He car-
ries tonnes of haters 
in his backpack for 
having his own 
opinions. But here 
he is always on the 
road, far away from 
all of them. He cre-
ated goforworld.com 
to avoid going crazy 
on the screen. From 
Siberia through 
Greenland and Can-
ada to Brazil. The 
only effective cure 
for hurry: tailoring 
expeditions.

FOT. SYLWESTER CISZEK

JAROSŁAW
KUŹNIAR

Fotografka, artyst-
ka, pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowie-
kiem na pierwszym 
planie. Po ukoń-
czeniu trzydziestki 
pokazała, że swoje 
życie można zmie-
nić w dowolnym 
momencie, Skoń-
czyła Warszawską 
Szkołę Filmową i od 
kilku lat oddaje się 
wyłącznie fotogra-
fowaniu. 

 IN ENGLISH

A photographer 
and artist fasci-
nated with people, 
faces, poses and life 
– always with man 
in the foreground. 
In her thirties, she 
proved that one 
can change their 
lives at any mo-
ment. She finished 
the Warsaw Film 
School and for 
several years has 
been devoted solely 
to photography. 

FOT. MAT PRASOWE

MONIKA
SZAŁEK

Słabość do samo-
chodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca 
nie ma – jest tur-
bosprężarka. Tata 
uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, 
sadzał za kierow-
nicą samochodu 
jeszcze zanim wsia-
dła na rower. Dziś 
pociąga ją wszystko, 
co ma cztery koła, 
a każdy z samocho-
dów darzy wielkim 
uczuciem.  Autorka 
bloga „Panie wiozą 
Panów”: www.pa-
niewiozapanow.pl.
.

 IN ENGLISH

She has a weakness 
for cars instilled in 
her head, because 
she does not have 
a heart but a turbo-
charger instead. Her 
dad was stubbornly 
feeding her with 
priceless knowledge 
and seating her 
behind the steering 
wheel even before 
she mounted a bike. 
Today everything 
with four wheels 
attracts her, and she 
feels strong affec-
tion for each car. 
The author of a blog 
entitled Panie wiozą 
Panów: www.
paniewiozapanow.pl
.
FOT. MAT. PRASOWE

ANNA 
NAZAROWICZ

Redaktor naczel-
ny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym 
również na blogu 
140db.pl. Kiedyś zo-
stanie gwiazdą roc-
ka, ale póki co śpie-
wa w chórze. Poza 
tym fan komiksów 
i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia 
kulturoznawca, ale 
niech to zostanie 
między nami.

 IN ENGLISH

The chief editor. He 
writes mainly about 
music and tourism, 
also on the blog 
140db.pl in the case 
of the former. One 
day he will become 
a rock star, but for 
the time being he 
sings in a choir. 
A cartoon fan and 
collector of records. 
A culture expert 
by education, but 
this is between you 
and me.

FOT. MONIKA SZAŁEK

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI
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 ROZMOWA TALK 

JULIUSZ STRACHOTA NOWĄ POWIEŚCIĄ „RELAKS 
AMERYKAŃSKI” ROBI TROCHĘ ZAMIESZANIA. KSIĄŻKA 
TRAKTUJE O UZALEŻNIENIU OD RÓŻOWYCH TABLETEK 
NA NERWY. SPECJALNIE DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW 
AUTOR ROZPRAWIA O SZCZĘŚCIU I ROZMAITYCH 
RODZAJACH ODLOTÓW.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA   ZDJĘCIA: EDYTA BARTKIEWICZ

Ostatnio chodzę częściej na spotkania 

AA, bo dużo stresu sobie zgotowałem 

w związku z tą książką.

ALE ODBIÓR JEST DOBRY.
No, bardzo dobry.

„ILE CZASU W ABSTYNENCJI?
TAKIEJ CAŁKOWITEJ? TRZY LATA.
NAJPIERW RZUCIŁEŚ ALKOHOL?
Wiesz, miałem w sobie tyle tych substan-

cji... Najpierw, żeby trochę się okłamać, 

zrezygnowałem z nielegalnych narkotyków. 

Później, żeby jeszcze bardziej się okłamać, 

zrezygnowałem z papierosów, a z substancji 

typu benzodiazepiny i alkohol zrezygnowa-

łem na samym końcu równocześnie. Cho-

ciaż miałem taki okres, że w końcowej fazie 

nałogu usiłowałem z alkoholu zrezygnować, 

zaszywając się. To są takie konstrukcje, 

które trudno mi wyjaśnić, ale uzależnieni 

tak mają. Zresztą teraz jak tu usiadłem,  

PRZED ZOSTANIEM 

PISARZEM 
WARTO  
SKONSULTOWAĆ SIĘ 
Z LEKARZEM



to się skapowałem, że oprócz krajobra-

zu ulubionych barów, mam krajobraz 

aptek, do których przychodziłem. Z tych 

wszystkich nałogów ten jest najdziwniejszy. 

Zresztą trudno się o nim mówi.

STWORZYŁEŚ PEWNĄ NISZĘ, JEDNOCZEŚNIE 
WSTRZELIŁEŚ SIĘ W KONIUNKTURĘ POWSTA-
ŁEJ NA FALI ALKOHOLICZNYCH WYZNAŃ.
No tak, da się zauważyć. Nie planowałem. 

(śmiech)

A DLACZEGO TAK WYSZŁO? ROK TEMU BYŁ 
ARTYKUŁ W GW, „DOCTOR SHOPPING”, CZEMU 
ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ NA KSIĄŻKĘ?
Jak ukazał się ten artykuł, to książka już 

była. Czekała sobie. Tylko że z tej całej 

wieloletniej straty, straty czasu, energii, 

wszystkiego, co się da, to w tej abstynen-

cji raczkującej pierwsze, co się zaczęło po-

jawiać, to niecierpliwość. Jak tu wykom-

binować, żeby w jakiś sposób odzyskać to 

życie, które tak puściłem. Próbą tego było 

mówienie, nazywanie tego. I do dzisiaj 

tak jest, tylko że ja przeholowałem, to nie 

ma elementu autoterapeutycznego. Rok 

temu ten tekst może tak zadziałał – że ja 

to powiedziałem, że ja tak mam. Z drugiej 

strony większość moich nałogów jest 

bardzo dobrze zdefiniowana, nie ma co 

o nich gadać, czy to alkoholizm, czy nar-

kotyki. A te leki są taką sferą, którą trud-

no ogarnąć. A przecież to jest epidemia na 

świecie! To są narkotyki w tej chwili. Tak 

więc trochę czułem się zobligowany, żeby 

to opowiedzieć, bo jeżeli jakieś narzędzia 

posiadam, no to czemu nie. Ale ważne 

było też to, żeby powiedzieć o sobie praw-

dę. Po krążeniu, kręceniu przez lata to 

była taka ulga, jakbym naprawdę został 

sobą, cokolwiek by to nie znaczyło.

OTOCZENIE BYŁO ZDZIWIONE?
Wiele osób musiało to przetrawić. Najszyb-

ciej przetrawiła to najbliższa rodzina.

NIE WIEDZIAŁA O TYM?
To, że mam problem z alkoholem czy am-

fetaminą, to moi rodzice wiedzieli, bo ten 

problem pojawił się, jak miałem lat trzyna-

ście-czternaście. Ale ta ostatnia faza, kiedy 

mieszkałem w Krakowie, to już jest faza 

totalnego zamaskowania. Xanax to idealna 

substancja, która pozwala funkcjonować 

i udawać, że sobie świetnie radzisz.

PRZECIEŻ TO LEK!
To lek i ma swoje zastosowanie, które na 

pewno w wielu przypadkach jest istotne. 

Tylko problem jest wtedy, kiedy w gabi-

necie pojawią się dwie osoby, które nie 

potrafią tego leku obsługiwać. Jest to 

bardzo pożądany towar, dlatego jego dys-

trybucja stała się taka, a nie inna. Lekarze 

specjalizują się w handlowaniu recepta-

mi. puny trafiają... No właśnie, ćpuny, 

o sobie to tak mogę mówić, ale problem 

identyfikacji osób, które nadużywają 

leków, jest trudny.

WIĘKSZOŚĆ TWIERDZI, ŻE NIE MA PROBLEMU.
„Nie mam problemu, bo biorę tabletki, które 

przepisuje lekarz.” Tylko że piętnaście lat, 

substancje, które służą do terapii krótkoter-

minowej, trzy-czterotygodniowej. Problem 

z Xanaxem, Valium i tak dalej jest taki, że 

oprócz tego, że psychicznie, uzależniają 

jeszcze fizycznie. Dlatego jak już połkniesz 

haczyk, to jest dupa.

PODOBNO NAJBARDZIEJ FIZYCZNIE UZALEŻ-
NIAJĄCYMI SUBSTANCJAMI NA ŚWIECIE SĄ 
HEROINA I NIKOTYNA. PAPIEROSKI RZUCIŁEŚ 
NA POCZĄTKU.
Jest taka wersja zdarzeń. Słuchaj, nie 

mam tego zracjonalizowanego. Taka była 

kolejność. Z papierosami jest ten paradoks, 

ROZMOWA TALK
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 Z DRUGIEJ STRONY 
WIĘKSZOŚĆ MOICH 
NAŁOGÓW JEST BARDZO 
DOBRZE ZDEFINIOWANA, 
NIE MA CO O NICH GADAĆ, 
CZY TO ALKOHOLIZM, CZY 
NARKOTYKI. A TE LEKI SĄ 
TAKĄ SFERĄ, KTÓRĄ TRUDNO 
OGARNĄĆ. A PRZECIEŻ  
TO JEST EPIDEMIA NA 
ŚWIECIE! TO SĄ NARKOTYKI 
W TEJ CHWILI. TAK WIĘC 
TROCHĘ CZUŁEM SIĘ 
ZOBLIGOWANY, ŻEBY TO 
OPOWIEDZIEĆ, BO JEŻELI 
JAKIEŚ NARZĘDZIA 
POSIADAM, NO TO CZEMU  
NIE. ALE WAŻNE BYŁO 
TEŻ TO, ŻEBY POWIEDZIEĆ 
O SOBIE PRAWDĘ. 
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że relatywnie niewielki haj jest po nich, są 

uzależniające na poziomie behawioralnym. 

A zespół odstawienny po żadnej innej 

substancji nie trwa tyle, co po benzodia-

zepinach. Może trwać dwa miesiące, czyli 

że przez dwa miesiące jesteś narażona na 

to, że na przykład dostaniesz padaczki. Nie 

jak po odstawieniu alkoholu – po trzech 

dniach. Dlatego odtrucie ambulatoryjne 

często się nie udaje, bo ludzie nie wytrzy-

mują tego i zaczynają łykać z powrotem, 

dużo więcej. A nikt ci nie pójdzie siedzieć 

do szpitala psychiatrycznego, no bo jak to, 

weź, ja? Do psychiatrycznego, na dwa mie-

siące? Jeszcze jak na zwolnieniu ci napiszą 

„oddział leczenia zespołów abstynencyj-

nych” czy coś takiego, no to jakby zespół 

najgorszy w historii.

UZALEŻNIENI MAJĄ COŚ TAKIEGO, ŻE MUSZĄ 
O TYM MÓWIĆ. TO SIĘ DZIEJE TYLKO W PIERW-
SZEJ FAZIE, KIEDY JESTEŚ W EUFORII, CZY 
POZOSTAJE?
Trudno powiedzieć. Ja akurat musiałem to 

nazwać. Problem z tym jest taki, że wiele 

osób, które wychodzą z nałogów, nadal się 

tego wstydzi. A jak się tego wstydzisz, to 

coś tam ci się, kurna, międli i jakby coś tam 

musisz ukrywać i coś kombinować.

ŻYCIA W STRUKTURACH SPOŁECZNYCH TRZE-
BA SIĘ NAUCZYĆ OD NOWA?
Niektórzy zastępują sobie jeden do jednego.

MÓWISZ O ZASTĘPCZYCH UZALEŻNIENIACH?
Zastępcze uzależnienia to w ogóle osobny 

temat. Natomiast pytanie, gdzie jest granica 

odkręcania swoich różnych przypadłości. 
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Czasami jest tak, że jednego dnia wydaje mi 

się, że mam tak nasrane, że musiałbym cho-

dzić na terapię jeszcze mnóstwo czasu, żeby 

sobie coś naprostować. A z drugiej strony, 

jak słucham ludzi, myślę sobie: „O kurwa.” 

A oni nie są uzależnieni. Nie, gdzieś jest 

granica odpuszczenia tego wszystkiego 

i odnalezienia się. Po prostu jest sztyw-

ny podział, który zresztą uzależnieni 

pielęgnują: my jesteśmy uzależnieni, czyli 

nienormalni. To jest uwypuklane w tych 

wspólnotach. Ale, kurna, życie jest życiem. 

Każdy ma jakąś swoją nieporadność wobec 

niego. Każdy. Czy to wychodzi w uzależnie-

niach, które czasami są tragiczne w skut-

kach, czasami nie, ciężko to ogarnąć.

ZASTĘPCZE UZALEŻNIENIA. TERAZ JESTEŚ 
UZALEŻNIONY OD PODRÓŻOWANIA, CZYLI 
ODLATUJESZ DOSŁOWNIE.
Tak, to się u mnie pojawia. Wcześniej 

też jeździłem, ale teraz to ma jakiś plan. 

Chociaż jak kupuję bilety, to cały czas mam 

wrażenie, że kupuję ich za mało.

KOMPULSYWNOŚĆ POZOSTAJE?
Tak, ten mechanizm pozostaje. Są próby, 

żeby go rozbrajać, po to chodzi się dwa lata 

MY JESTEŚMY UZALEŻNIENI, 
CZYLI NIENORMALNI.  
TO JEST UWYPUKLANE 
W TYCH WSPÓLNOTACH. 
ALE, KURNA, ŻYCIE JEST 
ŻYCIEM. KAŻDY MA JAKĄŚ 
SWOJĄ NIEPORADNOŚĆ 
WOBEC NIEGO. KAŻDY. 
CZY TO WYCHODZI 
W UZALEŻNIENIACH, KTÓRE 
CZASAMI SĄ TRAGICZNE 
W SKUTKACH, CZASAMI NIE, 
CIĘŻKO TO OGARNĄĆ.



na terapię, ale w pewnym momencie nie 

ma na to rady. To jest też feler na poziomie 

chemii w mózgu, umówmy się. Możemy 

mówić o aspektach moralnych, zadośćuczy-

nieniu, ale, kurna, jak mi coś tam nie działa, 

to nie działa.

TRZEBA SIĘ ZAAKCEPTOWAĆ.
Można próbować. 

Dalszą część wywiadu przeczytajcie  
na www.anywhere.pl

 IN ENGLISH

CONSULT YOUR DOCTOR BEFORE 
BECOMING A WRITER

JULIUSZ STRACHOTA CAUSES A BIT 
OF CONFUSION WITH HIS NEW NOVEL 
AMERICAN RELAX. THE BOOK TREATS 
OF ADDICTION TO TRANQUILIZERS. THE 
AUTHOR DISCOURSES ABOUT HAPPINESS 
AND VARIOUS KINDS OF TRIPS SPECIALLY 
FOR OUR READERS. 

I’ve been attending AA meetings more 

and more often lately because I’ve given 

myself a lot of stress because of the book.

CONFESSIONS.
Right, I can see that. But it wasn’t my plan. 

(Laughs)

AND HOW DID IT HAPPEN? THERE WAS THIS 
ARTICLE IN GAZETA WYBORCZA LAST YEAR, 

“DOCTOR SHOPPING”, BUT WHY DID YOU DECIDE 
TO WRITE A BOOK?
When the article was published, the book 

had already been there. It was waiting. 

But out of these all years of loss: loss of 

time, energy and everything else possible, 

the thing that happened first in this 

budding abstinence was impatience. How 

to come up with something to get back the 

life I had let go of? Talking about it and 

naming it were an attempt to do so. And 

it’s still like that, but I went too far and it 

doesn’t have its auto-therapeutic element. 

The text could probably have such an 

effect a year ago, the fact that I said I was 

like that. On the other hand, most of my 

addictions are very well defined. There’s 

not much to talk about them, for example 

alcoholism or illegal drugs. And medicines 

are a sphere that’s hard to comprehend. 

And it’s actually a global epidemic! They’re 
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BUT IT ENJOYS A GOOD RECEPTION.
Yes, a very good one.

HOW MUCH TIME OF ABSTINENCE?
Complete abstinence? Three years.

YOU GAVE UP ALCOHOL FIRST?
You know, I had so many substances inside 

of me... First, to lie to myself a bit, I resigned 

from illegal drugs. Later, to lie to myself 

even more, I gave up smoking, and as far as 

substances like benzodiazepines and alcohol 

are concerned, I resigned from them at the 

same time at the very end. Although I had 

a time when I tried to resign from alcohol 

by holing up at the last stage of addiction. 

It’s hard to explain all those structures, but 

that’s what happens to addicts. As a matter 

of fact, when I sat down here, I realized that, 

apart from the scenery of my favourite bars, 

I have a scenery of pharmacies I used to visit. 

This is the strangest one of all those addic-

tions. And it’s also difficult to talk about.

YOU HAVE CREATED A CERTAIN NICHE AND AT 
THE SAME TIME FIT INTO THE ECONOMIC SITUA-
TION BUILT ON THE RISING TIDE OF ALCOHOLIC 

REKLAMA
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currently like drugs. So I felt in a way 

obliged to talk about it because if I have 

certain tools, then why not? But it was 

also important to tell the truth about my-

self. After years of circling, manipulating, 

it was such a relief as if I really became 

myself, whatever it might mean.

WERE PEOPLE AROUND YOU SURPRISED?
Many of them had to digest it. My closest 

family was the first to do so.

THEY DIDN’T KNOW ABOUT IT?
My parents knew that I had a problem 

with alcohol and amphetamine because 

the problem emerged when I was thirteen 

or fourteen years old. But the last phase, 

when I was living in Cracow, was the 

phase of total concealment. Xanax is 

a perfect substance that lets you function 

and pretend that you’re doing great.

BUT IT’S A MEDICINE!
It is and has its applications that are 

certainly important in many cases. But 

the problem occurs when two people 

who don’t know how to use the medi-

cine find themselves in the office. It’s 

a very desirable product, which is why its 

distribution has become as it is. Doctors 

specialize in trading in prescriptions. 

Junkies find their way... Quite so, junkies. 

I can call myself that, but the problem 

with identifying people who abuse medi-

cines is difficult.

MOST CLAIM THERE IS NO PROBLEM.
“I don’t have a problem because I take 

pills my doctor prescribed me”. Only that 

it lasts for fifteen years, while they’re 

substances used in short-term treatment 

of three or four weeks. The problem with 

Xanax, Valium and so on is that they are 

not only psychologically but also phys-

ically addictive. This is why when you 

swallow the bite, you’re in deep shit.

HEROIN AND NICOTINE ARE SAID TO BE THE 
MOST PHYSICALLY ADDICTIVE SUBSTANCES 
IN THE WORLD. YOU GAVE UP SMOKING AT THE 
VERY BEGINNING.
There is such a version of events. Listen, 

I don’t have it all rationalized. The order 

was like that with me. The paradox about 

cigarettes is that they give a relatively small 

high, they’re addictive at the behavioural 

level. Withdrawal symptoms after no other 

substance last as long as after benzodiaze-

pines. They can last two months, meaning 

that you run the risk of having an epileptic 

fit for two months. It’s not like coming 

off alcohol – after three days. This is why 

outpatient detoxification often doesn’t 

work because people can’t stand it and 

start taking pills again, and they take a lot 

more. And no one will go to a mental clinic 

because how come, me?! To a mental clinic? 

For two months? Plus when they write 

“withdrawal treatment ward” or something 

like that on the sick note, it’s like the worst 

kind of diagnosis ever.

IT’S A THING WITH ADDICTS THAT THEY HAVE 
TO TALK ABOUT IT. DOES IT HAPPEN ONLY AT 
THE FIRST STAGE, WHEN YOU’RE EUPHORIC, OR 
DOES IT STAY?
It’s hard to tell. As far as I’m concerned, 

I had to call it. The problem with all that is 

that many people who recover from addic-

tions are still ashamed of that. And when 

you’re ashamed, you’re still crumpling 

something inside of you, you still have to 

hide something and keep scheming.

DOES ONE HAVE TO LEARN HOW TO LIVE IN 
SOCIAL STRUCTURES AGAIN?
Some replace one thing with another.

ARE YOU TALKING ABOUT REPLACEMENT 
ADDICTIONS?
Replacement addictions are a separate 

subject. The question is to what limit 

you can fight your various afflictions. It 

sometimes happen that one day it seems to 

me that I have such a mess in my head that 

I’d have to go to therapy sessions for a long, 

long time to fix something. But on the 

other hand, when I listen to people, I think, 

“Fuck”. And they’re not addicted. No, there’s 

a border somewhere, where you can give it 

all up and find yourself. There’s just a rigid 

division addicts foster themselves: we’re 

addicts, so we’re insane. It’s emphasised 

in those communities. But, shit, life is life. 

Everyone has some kind of helplessness in 

it. Everyone. It can be seen in addictions, 

which sometimes have disastrous effects or 

not, it’s hard to grasp all that.

REPLACEMENT ADDICTIONS. YOU’RE ADDICTED 
TO TRAVELLING NOW, SO YOU EXPERIENCE 
LITERAL TRIPS.
Yes, it happens to me. I used to travel before 

too, but now it has some kind of plan. But 

when I buy tickets, I always get the impres-

sion that I buy too few.

COMPULSIVITY REMAINS?
Yes, this mechanism remains. There are 

attempts to fight it; that’s why one attends 

therapy sessions for two years, but at some 

point they see there’s nothing to be done 

about it. Let’s be clear, it’s also a chemical 

defect in the brain. We can talk about mor-

al aspects, about compensation, but when 

there’s something that doesn’t work in my 

brain, it simply doesn’t work.

YOU HAVE TO ACCEPT IT.
You can try. 

For the rest of the interview see:  
www.anywhere.pl





GOSPEL: WYPRAWA Z WIZĄ I MUZYKĄ W DUSZY
Stany Zjednoczone. Ameryka. USA. Wiele 

określeń dla kraju, który w głowie jawi się 

jako kraina wolności, swobody i… mu-

zyki. Właśnie tak. Przez Amerykę chcę 

przejechać nie śladem historii, prezydentów 

i przydrożnych barów, ale właśnie gospel. 

Chcę podążać za dźwiękiem, który wyrywa 

się z piersi. Gospel jest podróżą samą w sobie. 

Zawiera płat ciężkiej historii, wspomnień, 

ludzkich emocji. Kipi od widzianych miejsc, 

wydarzeń. Mieści w sobie wiele kultur, 

obrzędów. I wcale nie czuję przesytu.

BROOKLYN, CZYLI KOŚCIÓŁ OBOK CHIŃSKIEJ 
SMAŻALNI
Debra. Czarnoskóra, okrąglutka, niewy-

soka. Matka dwójki dzieci, na co dzień 

drewniane domki w Luizjanie, Houston, 

Colorado, Nowym Jorku. Takie niepo-

zorne, liche, aż dudniące od dźwięków. 

Ich słabowite konstrukcje drżą, ledwo 

wytrzymują, kiedy trwa msza. A w środku 

ściany spływają potem, bo atmosfera jest 

bardzo gorąca.

Muzyka gospel rodziła się kiedyś 

we łzach i w bólu, ale to wcale nie 

są dźwięki rozpaczy. Nigdy nimi 

nie były. Właśnie to tak ciężko 

pojąć. W gospel nie ma beznadziei, jest za 

to siła, która zdaje się unosić wszystko wo-

kół. Pochłaniać miejsca. Malutkie „czercze”, 

Z GŁĘBI DUSZY – GOSPEL
ONA JEST LEPSZA OD MOWY, BO WYRAŻA CO CZUJĘ. WOLĘ SIĘ NIĄ POSŁUGIWAĆ,  
BO WTEDY WSZYSTKO JEST ZUPEŁNIE NATURALNE, NIEWYMUSZONE.

 TEKST: DANUTA AWOLUSI      ZDJĘCIA: ANISSA THOMPSON FREEIMAGES.COM
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fryzjerka. A także chórzystka z Brooklynu. 

W Nowym Jorku kościołów gospelo-

wych nie brakuje. I w sumie wiernych 

także. Każdy chce przynależeć do jakiejś 

wspólnoty, uciec od zgiełku dzielnicy, co-

dziennych spraw i zwierzyć swoje sprawy 

stwórcy. Taki „church” czasem trudno 

zauważyć w wielkim mieście (delikatnie 

powiedziane). Aż trudno uwierzyć! Gospe-

lowy kościół w NY mieści się na przykład 

pomiędzy sklepem z rowerami oraz budką 

serwującą chińskie żarcie. Ulica też niepo-

zorna. Z lewej i z prawej strony ciągną się 

ceglane, niskie budynki. O tym, że właśnie 

tutaj mieści się Dom Boży, informuje jedy-

nie tabliczka przy drzwiach. A w środku 

sala, przypominająca trochę polskie domy 

kultury, a trochę salki katechetyczne.

Debra śpiewanie gospel uważa za coś 

naturalnego. W jej głowie krążą setki 

melodii, każda jest modlitwą. Nuci pod 

nosem nawet plotąc włosy klientek. 

W kościele za to może krzyczeć na całe 

gardło i ruszać się do rytmu. Nie oszczę-

dza się przy tym. Gospel pozwala jej na 

pełną swobodę, w końcu Pana wielbi się 

całym sobą.

Mały kościółek w Houston, wielka moc

Texas i wspaniałe Houston wcale nie 

kojarzy się z miastem, które tętni życiem 

i chyba mało śpi. Mnie będzie przywodziło 

na myśl obrzeża pełne niskich budynków, 

a nie wieżowców. Dużo tu przestrzeni, 

trawniki pomiędzy domkami, drzewa 

i słupy telegraficzne. W sumie widok 

dosyć zwyczajny. Tuż obok malutkiego ho-

teliku znajduje się jednak kościół. Znowu 

niepozorny. Parterowy, ceglany. Dziwnie 

niziutki, choć długi. Wygląda jak domek, 

na pewno nie świątynia. Tylko moc, jaka 

rozbrzmiewa w środku przewyższa roz-

miary tego miejsca po tysiąckroć.

Niedzielna msza jest odświętna, obo-

wiązkowa! Trzeba się ładnie ubrać. Panie, 

zwłaszcza te w okolicach czterdziestki, 

lubują się w garsonkach, niejednokrotnie 

misternie wykończonych i barwnych. 

Nie stronią również od nakrycia głowy. 

Kapelusiki zawsze w modzie! Do tego 

w komplecie wachlarz, bardzo się przydaje, 

bo w lipcu bywa nieznośnie gorąco. Łatwo 

się przekonać, dlaczego.

Zbierają się, miejscowi wierni. Na 

mównicę wychodzi pastor. Nic nie jest 
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DANUTA AWOLUSI
związana z portalem po-
dróżniczym goforworld.com, 
autorka i blogerka.

ŚPIEWANIE GOSPEL UWAŻA 
ZA COŚ NATURALNEGO. W JEJ 
GŁOWIE KRĄŻĄ SETKI MELO-
DII, KAŻDA JEST MODLITWĄ. 
NUCI POD NOSEM NAWET 
PLOTĄC WŁOSY KLIENTEK. 
W KOŚCIELE ZA TO MOŻE 
KRZYCZEĆ NA CAŁE GARDŁO 
I RUSZAĆ SIĘ DO RYTMU. NIE 
OSZCZĘDZA SIĘ PRZY TYM. 
GOSPEL POZWALA JEJ NA 
PEŁNĄ SWOBODĘ, W KOŃCU 
PANA WIELBI SIĘ CAŁYM SOBĄ.
MAŁY KOŚCIÓŁEK W HOUSTON, 
WIELKA MOC



przekłamane w amerykańskich filmach, 

scena jak malowanie. Ma facet charyzmę. 

Zaczyna płomienną przemowę. Pokrzyku-

je niemalże rytmicznie, a zebrani kiwają 

głowami i głośno wyrażają aprobatę. Coś 

mówią, przyznają mu rację, wiercą się. 

I cały czas wachlują twarze, czym tylko 

można, a temperatura nieznośnie wzra-

sta. A ma być jeszcze goręcej, bo pastor 

zmierza do tego, aby wspólnie zaśpiewać. 

Wszyscy wstają, a chórzystki z prawej 

uderzają w dosyć mocny ton. Ride on, king 

Jesus! – bucha z ich gardeł, a organista nie 

szczędzi sił, by nadążać z akompaniamen-

tem. Prawie dwadzieścia minut zajmuje 

wiernym odśpiewanie utworu, przerywa-

ne wstawkami duchownego.

GOSPEL, CZYLI STYL ŻYCIA
Czy to Missisipi, Nevada czy Texas – gospel 

rozbrzmiewa w każdym kącie. Od Waszyng-

tonu, aż po Georgię, w malutkich, zapyzia-

łych miasteczkach i huczących metropoliach 

– tam je znajdziecie. Gospel jest bardzo różne. 

Czasem takie, jak sobie wyobrażamy. Chóry 

w tradycyjnych strojach, wykrzykujące 

chwałę bożą. Czasem zespoły lub solowi 

wokaliści. Amerykanie, ale nie tylko. Czarni 

i biali. Rdzenni i przyjezdni: wszyscy, którzy 

chcą stać się wspólnotą i wyrazić siebie 

poprzez kulturę gospel.

Debra mówi, że gospel to wcale nie mu-

zyka, ale styl życia. Sposób na wyrażenie 

siebie. Tu wcale nie chodzi o dźwięki ani 

też wspomnienie niewolników, ani nawet 

o marzenie Martina Luthera Kinga. To jest 

sposób myślenia, łapanie dnia, odpowiedź 

na wszystko, co przynosi los.

W Polsce też śpiewa się gospel. Ta 

muzyka, ten styl, to dopiero podróż – bez 

paszportu i wizy, ale jednak. Może to tylko 

naśladownictwo, może śmieszna próba 

wyrażenia czegoś, co jest nam obce… Ale 

to wszystko jest szczere. I coraz lepsze. 

 IN ENGLISH

FROM THE BOTTOM  
OF THE SOUL - GOSPEL

IT’S BETTER THAN SPEECH, BECAUSE IT 
EXPRESSES MY FEELINGS. I PREFER TO USE 
IT, BECAUSE IT MAKES EVERYTHING FEEL 
NATURAL.

Gospel music was born in pain and tears, 

but those are not the sounds of sorrow. 

They never have been. This is the hardest 

thing to comprehend. There is no hopeless-

ness in gospel, only strength that seems to 

lift everything around us. Consume places. 

Small churches - small houses in Louisiana, 

Houston, Colorado, New York. So incon-

spicuous, potty, rumbling from the sounds. 

Their fragile structures tremble, and barely 

hold when the mass is in progress. And 

inside, walls are overflowing with sweat, 

because the atmosphere is hot.

GOSPEL: A JOURNEY WITH VISA AND MUSIC  
IN MY SOUL
The United States. America. The Unit-

ed States of America. Many names for 

a country that in my head is the land 

of the free, land of liberty, and land of... 

Music. That’s right. I don’t want to follow 

the American historical route, I don’t want 

to follow the presidents and roadside bars, 

but gospel. I want to follow the sound that 

comes out from the lungs. Gospel is a jour-

ney in itself. It’s a large piece of difficult 

history, memories, emotions. It boils with 

visited places, events. It comprises many 

cultures, many rituals. And I’m not feeling 

like I’ve had enough.

BROOKLYN. A CHURCH, AND A CHINESE  
TAKEAWAY
Debra. A mother of two, works as a hair-

dresser. And a choir singer in Brooklyn. 

There are plenty of gospel churches in New 
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York, as well as there are plenty of followers. 

Everyone wants to be part of some com-

munity, to run away from the commotion 

of the districts, everyday tasks, and entrust 

themselves to the Maker. Such church is 

often difficult to spot in a big city (and that’s 

an understatement). It’s hard to believe 

that a gospel church in New York is located 

between a bicycle shop, and a Chinese take-

away. The street is inconspicuous as well. 

Low, brick buildings go along both sides 

of the street. And the only indication that 

a House of God is located under this address 

is a small plate on the door. Inside, a room, 

somewhat similar to Polish cultural centres.

Debra considers singing gospel a natural 

thing. Hundreds of melodies are in her 

head, and each and every one of them - 

a prayer. She hums them even while doing 

her customers’ hair. In the church, on 

the other hand, she can scream out loud, 

and move to the rhythm. And she gives 

everything she’s got. Gospel lets her be 

herself, completely. After all, you praise the 

Lord with your entire self.

SMALL HOUSTON CHURCH, GREAT POWER
Texas, and the great city of Houston, isn’t 

usually associated with a thriving city 

that doesn’t sleep. To me, it will always 

be connected with its suburbs, full of low 

buildings, not skyscrapers. There’s a lot 

of space here, lawns between houses, 

trees, and electrical pylons. Quite a usual 

sight. However, just next to the small 

hotel, there is a church. Again, inconspic-

uous. One floor, and bricks. Oddly low, 

although quite long. It looks like a house, 

but definitely not like a shrine. Only 

the power that comes from within it is 

a thousand times greater than the size of 

the building.

The Sunday mass is ceremonial, oblig-

atory! You need to dress properly. Ladies, 

especially those around their 40s, prefer 

suits, very often neat and colourful. They 

also like to cover their heads. Hats are al-

ways in fashion! And a hand fan, it comes 

in handy, as July can be unnervingly hot. 

It’s easy to see why.

Local believers begin to gather. The pastor 

enters the podium. American movies don’t 

lie, the guy’s charismatic. He begins his fiery 

speech. He’s shouting, almost rhythmi-

cally, and the gathered nod their heads 

and approve loudly. They say something, 

agree, wriggle. And they try to cool down 

their faces with anything they can. The 

temperature is becoming unbearable. And 

it’s bound to get even hotter, because the 

pastor is getting to the point of singing 

together. All rise, and members of the choir 

members give quite a performance. Ride on, 

king Jesus! - a gush from their throats, and 

the organist spares no effort to keep up with 

the accompaniment. It takes almost twenty 

minutes for the gathered crowd to sing the 

song, interrupted by the preacher’s inserts.
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JAROSŁAW KUŹNIAR
materiał został zrealizowany  
przy współpracy  
z goforworld.com

ZBIERAJĄ SIĘ, MIEJSCOWI 
WIERNI. NA MÓWNICĘ 
WYCHODZI PASTOR. NIC 
NIE JEST PRZEKŁAMANE 
W AMERYKAŃSKICH FILMACH, 
SCENA JAK MALOWANIE. MA 
FACET CHARYZMĘ. ZACZYNA 
PŁOMIENNĄ PRZEMOWĘ. 
POKRZYKUJE NIEMALŻE 
RYTMICZNIE, A ZEBRANI 
KIWAJĄ GŁOWAMI I GŁOŚNO 
WYRAŻAJĄ APROBATĘ. 
COŚ MÓWIĄ, PRZYZNAJĄ 
MU RACJĘ, WIERCĄ SIĘ. 
I CAŁY CZAS WACHLUJĄ 
TWARZE, CZYM TYLKO 
MOŻNA, A TEMPERATURA 
NIEZNOŚNIE WZRASTA. A MA 
BYĆ JESZCZE GORĘCEJ, BO 
PASTOR ZMIERZA DO TEGO, 
ABY WSPÓLNIE ZAŚPIEWAĆ. 

GOSPEL. A WAY OF LIFE
Be it Mississippi, Nevada, or Texas - gospel is 

there on every corner. From Washington to 

Georgia, from small, forgotten towns, to rum-

bling metropolises - that’s where you’ll find 

it. Gospel comes in many colours. Sometimes, 

it is as we had imagined it to be. Tradi-

tionally-clothed choirs, praising the Lord. 

Sometimes, bands or vocalists. Americans, 

but not only them. Black people, and white 

people. Natives, and immigrants: all who 

want to become the community, and express 

themselves through the culture of gospel.

Debra says that gospel isn’t music at all. 

It’s a way of life, a way to express yourself. 

It’s not about the sounds, and remember-

ing the slaves, and even not about Martin 

Luther King’s dream. It’s a way of thinking, 

seizing the day, an answer to everything 

that fate may bring.

Gospel is sung in Poland, as well. The 

music, the style - that’s what you call 

a journey. Without a passport or a visa, 

but still. Maybe it’s just copying, maybe 

a hilarious attempt to express something 

that’s alien to us... But it’s all sincere. And 

it’s getting better. 
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olimpijskich, w których sportowcy wylewają 

swoje siódme poty. Ze względu na różnora-

kość dyscyplin, zostały one zlokalizowane 

w różnych częściach kraju, a  wszystko po 

to, aby zapewnić sportowcom jak najlepsze 

warunki. Startując zatem z północy na połu-

dnie mamy po jednym ośrodku w: Cetniewie, 

Giżycku, Wałczu, Spale, Szczyrku i Zako-

panem oraz w Warszawie, gdzie mieści się 

hala Torwar i lodowisko. Ilość ośrodków jest 

zoptymalizowana i jak najbardziej satysfak-

cjonująca, gdyż pod kątem wyposażenia oraz 

możliwości treningowych zapewnione jest 

wszystko, czego potrzebuje sportowiec oraz 

sztab szkoleniowy. To właśnie obiekty COS 

w ciągu ostatnich 40 lat służyły w przygo-

towaniach medalistom igrzysk olimpijskich, 

paraolimpijskich, mistrzostw świata oraz 

TAM, GDZIE  
WSCHODZĄ GWIAZDY
WSZYSCY JESTEŚMY KIBICAMI. MÓWIMY, ŻE EMOCJE SIĘGAJĄ ZENITU, KIEDY NA 
ARENIE POJAWIA SIĘ REPREZENTACJA POLSKI. A WTEDY Z ZAPARTYM TCHEM 
ŚLEDZIMY KAŻDY JEJ RUCH W OCZEKIWANIU NA ZWYCIĘSTWO. WIERZYMY, ŻE 
ZAWODNICY SĄ W SZCZYTOWEJ FORMIE, NAD KTÓRĄ WCZEŚNIEJ CIĘŻKO PRACOWALI. 
WARUNKI KU TEMU OFERUJĄ NA TERENIE POLSKI SPECJALNE OŚRODKI. JAK SIĘ 
OKAZUJE, SĄ DOSKONALE DO TEGO PRZYSTOSOWANE.

 TEKST: ANNA NAZAROWICZ      ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Igrzyska olimpijskie to największa i zarazem 

najstarsza impreza sportowa. Po raz 

pierwszy odbyły się w starożytności, ale już 

wtedy udział w nich był zarezerwowany 

wyłącznie dla ludzi zamożnych. Tylko tych 

bowiem było stać aby na trening poświęcić 

cały rok. Od tamtej pory niewiele się zmieniło 

– przygotowanie zawodnika nadal pochłania 

sporo czasu oraz pieniędzy. Z tym, że dziś 

finansowaniem zajmują się polskie związki 

sportowe. Wsparciem służy im Centralny 

Ośrodek Sportu. Jest to instytucja odpowie-

dzialna za przygotowanie bazy sportowo–

treningowej dla kadry narodowej, która 

bierze udział w największych imprezach 

sportowych organizowanych w Polsce i na 

świecie. Obecnie to 6 specjalnych ośrodków 

na mapie Polski, służących do przygotowań 
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mistrzostw Europy w różnych kategoriach 

wiekowych. Skocznie narciarskie, tory rega-

towe, hale sportowe, tory lodowe – to tylko 

namiastka wielkiego sportu, który przekuwa 

się na medale podczas wielkich imprez.

Jak wyglądają przygotowania zawodnika 

kadry narodowej do największych wydarzeń 

sportowych?  Przede wszystkim to długo-

trwały proces: prawie 300 dni w roku spędza 

się w centralnych ośrodkach przygotowań 

olimpijskich. Tak długi okres sprawia, że to 

miejsce staje się dla sportowców niemalże 

drugim domem. Nie dziwi zatem fakt, że 

dokłada się wszelkich starań, aby niczego im 

nie zabrakło. Niczego, co oczywiście wiąże się 

z treningami i regeneracją. Dlatego też każdy 

z ośrodków oferuje odnowę biologiczną, 

solidne zaplecze medyczne oraz hotelowe. Do 

dyspozycji sportowców pozostają również 

siłownie, sale fitness i baseny. Lwią część 

sukcesu każdego sportowca stanowi jednak 

odpowiednia dieta. W każdym ośrodku 

znajdują się zawodowi kucharze, którzy przy 

wsparciu dietetyków dbają o jak najlepiej 

zbilansowane wyżywienie. Dyscyplina 

wego szaleństwa. Stoki Skrzycznego posia-

dają ponad 10 kilometrów rozmaitych tras 

narciarskich Centralnego Ośrodka Sportu 

w Szczyrku, w tym trasę z homologacją FIS. 

Tutejsze trasy (czarna i czerwona) wypo-

sażone są w system naśnieżania. W pełni 

komfortowe korzystanie z narciarskich 

atrakcji gwarantuje m.in. nowoczesna kolej 

linowa (wyposażona w 4-osobowe kanapy) 

o przepustowości 2400 osób na godzinę, na 

odcinku Jaworzyna – Skrzyczne.

Mówiąc najprościej Centralne Ośrodki 

Sportu (Ośrodki Przygotowań Olimpijskich) 

to nic innego jak wysoko wyspecjalizowane 

fabryki sportu, gdzie każdy sportowiec 

przekuwa swoją ciężką pracę i talent na 

medale i tytuły. 

 IN ENGLISH

WHERE STARS RISE

WE ARE ALL SPORTS FANS. WE SAY THAT THE 
TENSION REACHES ITS HEIGHT WHEN THE 
POLISH NATIONAL TEAM APPEARS AT THE 
ARENA. WE WATCH THEIR EVERY MOVE WITH 
BATED BREATH WAITING FOR THEM TO WIN. WE 
BELIEVE THE COMPETITORS ARE IN TOP FORM, 
ON WHICH THEY KEPT WORKING HARD BEFORE 
THE COMPETITION. THERE ARE SPECIAL CEN-
TRES LOCATED IN THE WHOLE POLAND THAT 
MAKE IT POSSIBLE. AS IT APPEARS, THEY ARE 
PERFECTLY ADAPTED TO THEIR ROLE.  

JAK WYGLĄDAJĄ 
PRZYGOTOWANIA ZAWODNIKA 
KADRY NARODOWEJ DO 
NAJWIĘKSZYCH WYDARZEŃ 
SPORTOWYCH?  PRZEDE 
WSZYSTKIM TO DŁUGOTRWAŁY 
PROCES: PRAWIE 300 
DNI W ROKU SPĘDZA SIĘ 
W CENTRALNYCH OŚRODKACH 
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH.  
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bezsprzecznie jest bardzo ważna, ale czasami 

po prostu trzeba „zgrzeszyć”. Zatem jeżeli ktoś 

potrzebuje małego urozmaicenia w swojej 

diecie, kuchnia nie odmówi współpracy.

Co się dzieje kiedy sportowcy opuszczają 

tereny ośrodków? Przyjeżdżają kolejni. Każ-

da placówka pracuje 24 godziny na dobę, 365 

dni w roku, ponieważ zawody (w zależności 

od dyscypliny sportu) odbywają się przez 

cały rok. Nadciąga zima, a wraz z nią nasilą 

się treningi dla dyscyplin zimowych. W tym 

okresie wzmożoną aktywnością z pew-

nością odznaczy się Centralny Ośrodek 

Sportu w Szczyrku który dysponuje trasami 

narciarskimi na Skrzycznem.

Skrzyczne to przede wszystkim prawdzi-

wy raj dla narciarzy, korzystających tutaj ze 

świetnych warunków do uprawiania zimo-

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK 
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SZCZYRKU



The Olympics are the biggest and at 

the same time the oldest sports event. 

They were organized for the first time 

in antiquity, but the participation in the 

event was reserved only for the wealthy 

already then. Because only they could 

afford to practise all year round. Little has 

changed since then: preparing a competitor 

to take part in the Olympics still demands 

a lot of time and money. The difference 

is that today the funding comes from 

Polish sports unions. They receive support 

from the Central Sports Centre. It is an 

institution responsible for preparing sports 

and training infrastructure for national 

teams that take part in the biggest sports 

events organized in Poland and in the 

whole world. It currently features 6 special 

centres in Poland that are used to prepare 

sportspeople for the Olympic Games and 

put them through the mill during training 

sessions. Due to the variety of disciplines, 

they are located in different parts of the 

country: everything to provide competitors 

with the best conditions possible. Moving 

from the north to the south, we have one 

centre in each of the following cities: Cet-

niewo, Giżycko, Wałcz, Spała, Szczyrk and 

Zakopane plus one in Warsaw with the 

Torwar hall and an ice rink. The number 

of the centres is optimized and certainly 

satisfying because, as regards their equip-

ment and training facilities, they provide 

sportspeople and their coaching staff with 

everything they need. It is precisely CSC 

facilities that were used to prepare the Pol-

ish medallists of the Olympic and Paralym-

pic Games and European championships 

representing various age groups within the 

last 40 years. Ski jumps, regatta courses, 

sports halls and ice tracks – they are only 

a foretaste of the great sport turned into 

medals during major events.

How do national team competitors’ 

preparations for the biggest sports events 

look? First of all, they are a long-term 

process: almost 300 days a year are spent 

in Olympic preparation centres.  Because 

of such a long time, sportspeople start 

treating the centres like their second 

home. So no wonder no effort is spared to 

provide them with everything they need. 

Everything connected with training and 

recuperation. This is why each centre of-

fers wellness, medical and hotel facilities. 

Sportspeople have gyms, fitness rooms 

and swimming pools at their disposal too. 

But every competitor owes their achieve-

ments partially to an adequate diet. Each 

centre employs professional chefs who 

care for the most healthful and balanced 

diet possible with dieticians’ support. 

Discipline is undoubtedly very important, 

but one sometimes simply has to “sin”. So 

if someone needs a little bit of variety in 

their diet, the kitchen staff will never 

refuse to co-operate.

What happens when sportspeople leave 

the centres? New ones come. Each facility 

works 24 hours a day, 365 days a year 

because competitions are organized all year 

round (depending on a particular sport).  

Winter is coming, which means winter 

sport trainings are now more and more in-

tensified. It is a period of increased activity 

for the Central Sports Centre in Szczyrk, 

which features ski runs on Skrzyczne.

Skrzyczne is most of all a true haven for 

skiers as it offers excellent conditions to 

practise skiing. Skrzyczne slopes feature 

more than 10 kilometres of various pistes 

of the Central Sports Centre in Szczyrk, 

including a ski run certified by FIS. The 

pistes (black and red) are equipped with 

snowmaking systems. It is possible to 

enjoy the local skiing attractions to the 

fullest thanks to e.g. the modern cableway 

(offering 4-person couches) with a capacity 

of 2400 people per hour running on the 

route Jaworzyna – Skrzyczne.

To put it simply, Central Sports Centres 

(Olympic Preparation Centres) are highly 

specialized sports factories that help every 

sportsperson turn their hard work and 

talent into medals and titles. 
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BMW SERII 1. ZASADZKA

POJAWIŁ SIĘ NA RYNKU W 2004 ROKU. MIŁOŚNICY MARKI BYLI NIEMNIEJ 
WSTRZĄŚNIĘCI NIŻ MARTINI, KTÓRE ZWYKŁ PIJAĆ JAMES BOND. SUKCES 
W TYM SAMOCHODZIE WIDZIELI NIELICZNI. TYMCZASEM MAMY 2015 
ROK, A TAŚMĘ PRODUKCYJNĄ OPUŚCIŁ DWUMILIONOWY EGZEMPLARZ. 
NAJMNIEJSZY Z NIEMIECKIEGO RODU WCALE NIE OKAZAŁ SIĘ 
NAJSŁABSZYM. JAK ONI TO ZROBILI?

 TEKST I  ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ

Przez całe lata swojego istnienia 

marka zdążyła ludzkość nieco 

zepsuć. Myśląc „BMW” przed oczami 

wyrastała ponętna limuzyna. Nikt 

jakoś nie widział kompaktowego samo-

chodu. Ktoś jednak go zobaczył i posta-

nowił powołać do życia. Tak się narodził 

najmniejszy członek rodziny – seria 1. Nie 

był to pierwszy tego typu ruch ze strony 

segmentu premium, gdyż Audi posiada-

ło już wtedy w swojej ofercie zbliżony 

gabarytowo model A3. Żaden z ówczesnych 

konkurentów nie posiadał jednak napędu 

na tylną oś i tak pozostało do dziś. 28 marca 

2015 roku to oficjalne wkroczenie na rynek 

drugiej generacji. Zdaję sobie sprawę, że 

BMW ma swoich przeciwników. Kto jednak 

uważa, że ten model nie zasługuje na uwa-

gę, niechaj pierwszy to powie… a ja rzucę 

w niego kamień. Poniżej kilka argumentów, 

dzięki którym moja postawa wydaje się być 

jak najbardziej słuszna.

…BO WYGLĄDA JAKBY JUTRA MIAŁO NIE BYĆ
Kiedy go zobaczyłam, zrozumiałam, że nie 

powinnam była tu przyjeżdżać. Wiedzia-

łam, że w starciu z nim jestem skazana na 

porażkę. BMW Polska okazało się strategiem 

doskonałym. Przynęta była w moim ulu-

bionym, niebieskim kolorze (błękit Estoril), 

ale mało tego: samochód został wzbogacony 

o M-pakiet, a ja poczułam jak sidła zaciskają 

mi się na sercu. Wprawdzie najnowsza, 

druga generacja tego modelu wciąż pozo-

staje najmniejszą w ofercie, ale urokiem nie 

odbiega od swoich bardziej mężnych braci. 

5-drzwiowe nadwozie ma być ułatwieniem 

w zajmowaniu miejsca na tylnej kanapie. 

I przyznaję, że w tym przypadku naprawdę 
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ktoś dobrze to przemyślał. Tylne drzwi są 

zdecydowanie większe niż te z przodu. 

Samochód dla singla? Nonsens (uważajcie, 

trzymam w ręku kamień).

…BO DAJE MI WSZYSTKO, CO NAJLEPSZE
Wnętrze to iście Bursztynowa Komnata. 

Wielbicielom sportowego ducha ciężko 

się będzie ze mną nie zgodzić. Kabina 

pasażerska została zatopiona w mrocz-

nej czerni, którą dyskretnie przełamuje 

niebieski odcień. M-pakiet wymaga dopłaty 

w wysokości 17100 złotych, ale uwierzcie 

mi, warto zgrzeszyć. To wydatek, który 

można z czystym sumieniem wrzucić do 

kategorii tych najbardziej koniecznych. 

Patrząc na antracytową alcantarę (łączoną 

z niebieskimi przeszyciami) wprowadzam 

się w lekki stan uniesienia. BMW na swoją 

„jedynkę” środków nie żałowało. I ciężko 

tego nie zauważyć. Zarówno sposób wyko-

nania, jak i użyte tu materiały nie odbiegają 

od znacznie większych i droższych modeli 

BMW. Mięsista kierownica leży idealnie 

w dłoni, ale to kolejna, charakterystyczna 

cecha dla wszystkich samochodów tej mar-

ki. Niektórzy z was być może zarzucą mi 

brak obiektywizmu, ale ja wcale się z tym 

nie kryję. To jedne z najlepszych maszyn 

w świecie motoryzacji. Kto się ze mną nie 

zgadza, ten w tym miejscu zostaje. Wszyst-

kich mających podobne zdanie zapraszam 

na przejażdżkę.

…BO NOSI MNIE NA RĘKACH
„Radość z jazdy” – slogan reklamowy, który 

narodził się w latach 60-tych, obowiązuje 

aż do dnia dzisiejszego. Wyświechtany 

frazes? Nic z tych rzeczy! Od dziesięcioleci te 

SPRZĘT EQUIPMENT

samochody prowadzą się jak zaczarowane. 

Jaki jest zatem sens wmawiać ludziom, że 

jest inaczej? Testowana seria 1 nie jest wy-

jątkiem od tej reguły, a jedynie jej potwier-

dzeniem. Niebieska ślicznotka prowadzi się 

wręcz jak po szynach. Pewna siebie i opa-

nowana, pozostawała obojętna na wszelkie 

prowokacje w postaci ostrych zakrętów. 

A przecież to samochód z napędem na tylną 

oś. Cud! Na temat wrażeń z jazdy mogłabym 

napisać całą książkę. I może kiedyś napiszę.

Techniczna strona samochodu nie 

leży w kręgu zainteresowań wszystkich 

kierowców. Są tacy, którzy pragną jedynie 

zasiąść za kierownicą i dobrze się bawić. 

Rozumem. Ja mam podobne odczucia 

tylko z ptysiami: mogę się nimi zajadać bez 

końca, co wcale nie oznacza że interesuje 

mnie przepis. Ale w przypadku BMW nie 

zajrzeć pod maskę? Niewybaczalne. Ser-

cem testowanego szatana była benzynowa 

jednostka o pojemności 1,6 litra. Konstruk-
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WNĘTRZE TO IŚCIE 
BURSZTYNOWA KOMNATA. 
WIELBICIELOM SPORTOWEGO 
DUCHA CIĘŻKO SIĘ BĘDZIE ZE 
MNĄ NIE ZGODZIĆ. KABINA 
PASAŻERSKA ZOSTAŁA 
ZATOPIONA W MROCZNEJ 
CZERNI, KTÓRĄ DYSKRETNIE 
PRZEŁAMUJE NIEBIESKI ODCIEŃ. 
M-PAKIET WYMAGA DOPŁATY 
W WYSOKOŚCI 17100 ZŁOTYCH, 
ALE UWIERZCIE MI, WARTO 
ZGRZESZYĆ.
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torom udało się z niej wycisnąć 136 KM. 

Te, w połączeniu z automatyczną skrzynią 

biegów, działały niczym zaklinacz uśmie-

chu. Dzień się może skończyć, benzyna 

w zbiorniku może się skończyć, ale radość 

z prowadzenia – nigdy! Czy są minusy? 

Dla większości będzie to cena. Testowany 

egzemplarz został skonfigurowany za 

kwotę 159 659 złotych. Skanda! Krzyknie-

cie z pewnością. Ale BMW musi być drogie. 

Czyż to, co niedostępne, nie jest dla nas 

najbardziej pociągającym? 

DZIEŃ SIĘ MOŻE 
SKOŃCZYĆ, BENZYNA 
W ZBIORNIKU MOŻE SIĘ 
SKOŃCZYĆ, ALE RADOŚĆ 
Z PROWADZENIA – 
NIGDY! CZY SĄ MINUSY? 
DLA WIĘKSZOŚCI BĘDZIE 
TO CENA. TESTOWANY 
EGZEMPLARZ ZOSTAŁ 
SKONFIGUROWANY 
ZA KWOTĘ 159 659 
ZŁOTYCH. SKANDA! 
KRZYKNIECIE 
Z PEWNOŚCIĄ. ALE 
BMW MUSI BYĆ 
DROGIE. CZYŻ TO, CO 
NIEDOSTĘPNE, NIE JEST 
DLA NAS NAJBARDZIEJ 
POCIĄGAJĄCYM?
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 IN ENGLISH

BMW 1 SERIES. A TRAP

IT CAME ONTO THE MARKET IN 2004. FANS OF 
THE MAKE WERE NO LESS SHAKEN THAN THE 
MARTINI JAMES BOND USED TO DRINK. FEW 
BELIEVED THE SERIES COULD BE SUCCESS-
FUL. MEANWHILE, IT IS 2015, AND THE TWO 
MILLIONTH CAR HAS LEFT THE PRODUCTION 
LINE. THE SMALLEST OF THE GERMAN FAMILY 
DID NOT TURN OUT TO BE THE WEAKEST ONE. 
HOW DID THEY DO THAT?

For all those years of its existence the man-

ufacturer has managed to spoil us a bit. To 

hear “BMW”, we immediately think about 

big limousines. Nobody had ever thought 

about a compact car, and yet someone came 

up with that idea and decided to put it into 

action. This is how the smallest member 

of the family was born: the BMW 1 series. 

It was not the first such a move made by 

the premium segment as Audi already 

offered the A3, which was similar in size. 

But none of its competitors has ever offered 

rear-wheel drive. The second generation 

officially entered the market on 28 March 

2015. I realize that BMW has its opponents. 

But whoever thinks that the model does 

not deserve attention should say that loud 

and... I will throw a stone at him. Below 

I provide several reasons which prove that 

my attitude seems perfectly right.

...BECAUSE IT LOOKS AS IF THERE WAS NO 
TOMORROW
When I saw it, I understood that I should 

not have come here. I knew that in that 

battle I was doomed to defeat. BMW Polska 

has turned out to be a great strategist. The 

bait was in my favourite blue colour (Estoril 

blue). What is more, the car was equipped 

with M-package, and I immediately felt 

they snared me. Admittedly, the latest, 

second generation of the series is still the 

smallest one in the offer, but it is of the 

same great charm as its manlier brothers. 

The five-door body is supposed to help 

take back seats, and I must admit someone 

has thought that out really well. The back 

doors are much bigger than the front ones. 

A car for singles? Nonsense! (Watch out, I’m 

holding the stone in my hand.)

...BECAUSE IT GIVES ME EVERYTHING I WANT
The interior is a real Amber Room. Those 

who love sports cars will find it difficult 

to deny that. The cabin is bathed in dark 

black, discreetly softened with blue ele-

ments. The M-package costs 17,100 zlotys 

more, but believe me, it is an absolute 

stunner. It is an expense you can classify 

as the most necessary one with a clear 

conscience. When I look at the anthracitic 

Alcantara (combined with blue stitches), 

I sink into a state of ecstasy. BMW spared 

no expense on its “number one”. And it is 

as clear as day. Both the manufacturing 

quality and the materials used do not 

differ from those found in larger and 

much more expensive BMW cars. The 

thick wheel fits hands perfectly, which 

is just another characteristic feature of 

all vehicles produced by the company. 

Perhaps some of you will accuse me of 

lack of objectivism, but I’m not trying to 

conceal that. It is one of the best machines 

in the automotive industry. Whoever does 

not agree with me stays here. As far as 

the rest is concerned, I invite everyone 

sharing my opinion for a drive.

...BECAUSE IT HOLDS ME IN ITS ARMS
Although invented in the 60s, the cam-

paign slogan “Sheer driving pleasure” is 

SPRZĘT EQUIPMENT

still up-to-date. A hackneyed platitude? 

Nothing of the kind! Those cars have been 

driving as if they were enchanted for 

decades. So what’s the point of convincing 

people that it is the other way round? The 

1 series is not an exception to the rule, it is 

its confirmation. The blue beauty runs like 

on rails. Self-confident and composed, she 

remained indifferent to any provocation 

in the form of a sharp bend. And let me 

remind you that it has a rear-wheel drive. 

A miracle! I could write a whole book on 

the thrills I experienced driving. And 

perhaps one day I will.

For many drivers the technical side of 

their car is outside their range of inter-

ests. Some of them just want to sit behind 

the wheel and have fun. I understand 

that. I have a similar attitude to cream 

puffs: I can gorge on them endlessly, but 

it does not mean that I am actually inter-

ested in the recipe. But not looking under 

the bonnet of a BMW is an unpardonable 

deed. The heart of the devil I tested was 

a 1.6-litre petrol engine. Thanks to the 

engineers, it was able to produce 136hp, 

which – combined with the automatic 

transmission – acted like a smile charmer. 

The day may end, fuel may run out, but 

the pleasure of driving is still there. Are 

there any disadvantages? For most of us 

price is the main one. The model I tested 

was priced at 159,659 zlotys. Scandal, you 

will probably say. But a BMW has to be 

expensive. Aren’t unobtainable things the 

most appealing? 
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XEMEX  
ESENCJA CZASU

WYDAWAŁOBY SIĘ, ŻE W KONSERWATYWNYM, SZACOWNYM ŚWIECIE 
LUKSUSOWYCH DÓBR WSZYSTKIE KARTY SĄ OD DAWNA ROZDANE I NIE MA 
MIEJSCA NA HISTORIE JAK AMERYKAŃSKI SEN. A JEDNAK. DWAJ PRZYJACIELE. 
JEDEN OLŚNIEWAJĄCY POMYSŁ. DZIESIĘĆ LAT PRACY I Z NISZOWEJ 
PÓŁKI DESIGNERSKICH CIEKAWOSTEK AWANSUJĄ DO PIERWSZEJ LIGI 
KOLEKCJONERSKICH ZEGARKÓW.

 TEKST: GRZEGORZ KAPLA      ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE
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Zaczęło się od tego, że Ruedi Külling, 

genialny szwajcarski projek-

tant poczuł znużenie światem 

reklamy i marketingu. Miał na 

koncie projekty dla Bic (któż nie zna tego 

żółtego długopisu, który jest uciele-

śnieniem funkcjonalizmu) i lemoniady 

Sinalco (w czterdziestu krajach nie mniej 

popularnej niż Coca Cola). Miał za sobą 

kilkadziesiąt lat doświadczeń w agencji 

reklamowej. Od twórcy plakatów po 

zarządzanie zespołem. To było dobre 

doświadczenie – zespoły, które zbudował, 

są wciąż wysoko cenione, a plakaty, które 

namalował, wiszą dziś w na kilku presti-

żowych ścianach: w Museum of Modern 

Art w Nowym Jorku, w chicagowskim 

Museum of Architecture Design, londyń-

skim Design Museum czy Muzeum Gug-

genheima. Mógł więc powiedzieć o sobie, 

że nie zmarnował żadnej szansy. 

RZECZ W TYM, ŻE NIE BYŁ SZCZĘŚLIWY. 
Hanspeter Hanschic, młody, ale ceniony już 

specjalista od marketingu dóbr luksuso-

wych, znał Ruediego od lat. Wiedział, że pro-

jektant marzy o czymś innym niż kampanie 

reklamowe. Nawet te największe. Chciał 

stworzyć coś własnego.

Było tak od dnia, kiedy Külling naryso-

wał prosty, ręczny zegarek, w którym uda-

ło mu się zawrzeć wszystkie cechy dwor-

cowego zegara odmierzającego przyjazdy 

i odjazdy Szwajcarskich Kolei. Hanschic 

pomyślał, że to się może udać. Widocznie 

w świecie zegarków nie wszystko jeszcze 

zostało powiedziane.

Przegadali niejedną noc i Külling na 

prostej kartce papieru napisał „Xemex”. 

Palindrom. Słowo, które czytane wprost 

i wspak brzmi identycznie. Słowo, które 

w każdym języku świata brzmi identycznie. 

Piękne, proste, funkcjonalne. Słowo idealne. 

Brzmienie, logo, rysunek ułożyły się 

w jeden integralny i funkcjonalny projekt. 

Zgodny z zasadą, jaka przyświecała Küllin-

gowi od młodości: „mniej znaczy więcej”. 

Zgodny z dziedzictwem Bauhausu. Ruedi 

uważa się za spadkobiercę tej szkoły. 

Urodził się w 1935 roku. Był więc zbyt 

młody, żeby zostać studentem najważniej-

szej designerskiej uczelni XX wieku, ale 

kiedy studiował w Zurich Art School był 

przecież uczniem Johannesa Ittena. A Itten 

był jednym z założycieli Bauhausu. 

Ideą, która legła u podstaw Bauhausu, 

było zniesienie granic pomiędzy artysta-

mi i rzemieślnikami. W nowoczesnym 

świecie, w którym fabryki zastępowały 

manufaktury, te granice przestały odpo-

wiadać prawdzie. I potrzebom współcze-

sności. To, co piękne, miało być przecież 

zarazem funkcjonalne i ekspresyjne. Oraz 

powtarzalne, bo wtedy można będzie 

produkować piękne rzeczy. 

I tak pewnej nocy 1996 roku Ruedi 

Külling i Hanspeter Hanschic powołali 

do życia Xemex. Xemex Swiss Watch. Ich 

własny plan zbudowania własnej marki 

i odciśnięcia własnego piętna w najbardziej 

szwajcarskiej ze wszystkich dziedzin sztuki 

– projektowaniu zegarków. 

Wydawało się, że minimalistyczna 

formuła, czysta, prosta i niezwykle 

czytelna, pozbawiona jakichkolwiek 

zbędnych elementów, stojąca w jawnej 

opozycji wobec królującej w naszych 

I TAK PEWNEJ NOCY 1996 
ROKU RUEDI KÜLLING 
I HANSPETER HANSCHIC 
POWOŁALI DO ŻYCIA XEMEX. 
XEMEX SWISS WATCH. ICH 
WŁASNY PLAN ZBUDOWANIA 
WŁASNEJ MARKI I ODCI-
ŚNIĘCIA WŁASNEGO PIĘTNA 
W NAJBARDZIEJ SZWAJ-
CARSKIEJ ZE WSZYSTKICH 
DZIEDZIN SZTUKI – PROJEK-
TOWANIU ZEGARKÓW. 

czasach dyktaturze glamour nie znajdzie 

zrozumienia, a jednak wystarczyło półtora 

roku, żeby pierwszy model marki Xemex 

został dostrzeżony w świecie. „Offroad” 

przyniósł swojemu twórcy międzynaro-

dowe uznanie. W 2001 zdobył nagrody 

w prestiżowych konkursach w Niemczech 

i Stanach Zjednoczonych. 

– Wraz z Xemex mogliśmy zrealizować 

nasze marzenia o zbudowaniu własnej 

marki w zgodzie z wartościami które są 

nam bliskie – zanotował wówczas Külling 

nie bez satysfakcji. – To faktu pełnej zgod-

ności wynikło, że spotkaliśmy się z tak 

przychylną reakcją świata i że ta reakcja 

była tak entuzjastyczna.

Minęły kolejne trzy lata i Xemex z ni-

szowej półki designerskich ciekawostek 

awansował do pierwszej ligi kolekcjoner-

skich zegarków zyskując coraz nowych 

entuzjastów. Używają go Elton John, Sting, 

Luciano Pavarotti, Alice Cooper, Phil Col-

lins, Martina Navratilova, Andre Agassi, 

Sharon Stone, Natasha Henstridge, Niki 

Lauda, a w warszawskiej Pracowni Czasu 

kupili swoje egzemplarze pewien znany 

w świecie marszand dzieł sztuki i pragną-

ca zachować anonimowość pani profesor 

z Akademii Sztuk Pięknych. 

W 2006 roku brand awansował do 

superligi zajmując trzecie miejsce w pre-

stiżowym konkursie w tej branży: „Die 

Goldene Unruh”. Xemex nie buduje tren-

dów, ale słynie z niezapomnianych form, 

prostych i pięknych a zarazem funkcjonal-

nych – przegub łączący zegarek z paskiem 

zaprojektowano tak, żeby dopasowywał się 

do kształtu nadgarstka. Külling nigdy nie 

zapomina, że zasadniczą funkcją zegarka 

jest odmierzanie czasu, więc jego projekty 
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zapewniają łatwość w odczytywaniu godzi-

ny we dnie i w nocy. 

Niektóre modele wyposażone są 

w kompas osadzony na tej samej osi. To było 

bardzo trudne zadanie, ponieważ mecha-

nizmy zegarków źle znoszą obecność pola 

magnetycznego. 

Koperta, w niektórych modelach prze-

szklona od spodu, pozwala przyjrzeć się 

działaniu mechanizmów. Każdy zegarek 

podpisany jest autografem projektanta. 

 IN ENGLISH

XEMEX. THE ESSENCE OF TIME

IT WOULD SEEM THAT IN THE CONSERV-
ATIVE, HONOURABLE WORLD OF LUXURY 
GOODS ALL THE CARDS HAVE BEEN ALREADY 
DEALT AND THERE IS NO ROOM FOR STORIES 
FOLLOWING THE AMERICAN DREAM. AND YET: 
TWO FRIENDS, ONE MARVELLOUS IDEA, TEN 
YEARS OF HARD WORK. THEY MANAGED TO 
MOVE FROM THE NICHE LEVEL OF DESIGNER 
CURIOSITIES UP TO THE TOP LEAGUE OF 
COLLECTOR’S WATCHES.

It all began with Ruedi Külling, a brilliant 

Swiss designer, who became tired of the 

world of advertising and marketing. He 

had designs for Bic (everyone knows the 

famous yellow pen, the embodiment of 

functionalism) and Sinalco lemonade (as 

popular as Coca Cola in forty countries) on 

his scorecard. He had several dozen years of 

experience in an advertising agency. From 

a poster author to a team manager. And it 

was a good experience: the teams he built 

are highly valued to this day and the posters 

he drew hang on several prestigious walls: 

in the Museum of Modern Art in New York, 

in the Museum of Architecture Design in 

Chicago, in Design Museum in London and 

in the Guggenheim Museum. So he could 

say that he didn’t miss his chance.

THE THING IS HE WASN’T HAPPY.
Hanspeter Hanschic, a young but highly 

regarded luxury goods marketing special-

ist, had known Ruedi for years. He knew 

the designer was dreaming of something 

else than advertising campaigns. Even the 

biggest ones. He wanted to create some-

thing of his own.

It was like that since the day Külling 

drew a simple watch in which he managed 

to include all the features of a rail station 

clock measuring out the arrivals and 

departures of Swiss Railways. Hanschic 

thought it could be successful. Apparently, 

the last word in the world of watches had 

not been said yet.

They chatted through more than one 

night and Külling wrote “Xemex” on 

a simple sheet of paper. A palindrome. 

A word that reads the same backwards as 

forwards. A word that sounds identical 

in any language of the world. Beautiful, 

simple, functional. The perfect word. The 

sound, the logo and the picture made up 

one coherent and functional project, which 

followed the rule motivating Külling since 

he was young: “less means more”. The 

Bauhaus motto. Ruedi considers himself 

the heir of that school.

He was born in 1935. So he was too 

young to become the student of the great-

est designer college of the 20th century, 

but when he studied at Zurich Art School, 

he was taught by Johannes Itten. And Itten 

was one of the founders of Bauhaus.

The idea that lay at the root of Bauhaus 

was to end with borders between artists and 

craftsmen. In modern world, where factories 

replaced hand production, those borders no 

longer corresponded to reality and the needs 

of the present times. What was beautiful 

was supposed to be at the same time func-

tional and expressive. And repeatable, so 

that one could produce beautiful things.

And thus one night in 1996 Ruedi 

Külling and Hanspeter Hanschic set up 

Xemex. Xemex Swiss Watch. Their plan 

was to build their own company and set 

their stamp on watch design, the most 

Swiss of all fields of art.

It seemed that a simple, clear, perfectly 

understandable and minimalist formu-

la, devoid of all needless elements and 

standing in opposition to the dictatorship 

of glamour prevailing in our times would 

not find any understanding, and yet half 

a year was enough for the first Xemex 

model to attract worldwide attention. 

“Offroad” gave its author international 

recognition. It was awarded in prestigious 

competitions in Germany and the United 

States in 2001.

“Thanks to Xemex, we could fulfil our 

dreams of building our own company in 

conformity with the values we hold dear,” 

Külling wrote down with deep satisfaction. 

“It was because of this absolute conform-

ity that we met with such a favourable 

response from the world and that that 

response was so enthusiastic.”

Another three years passed, and Xemex 

moved from the niche level of designer cu-

riosities up to the top league of collector’s 

watches, attracting more and more new 

fans. Its watches are used by Elton John, 

Sting, Luciano Pavarotti, Alice Cooper, 

Phil Collins, Martina Navratilova, Andre 

Agassi, Sharon Stone, Natasha Henstridge 

and Niki Lauda, while a certain world-fa-

mous art merchant and a professor from 

the Academy of Fine Arts who wants to 

remain anonymous bought them from 

Pracownia Czasu in Warsaw.

When it took the third place in “Die 

Goldene Unruh”, a prestigious trade 

competition, the brand was promoted 

to division one. Xemex does not build 

trends but is famous for its unforgettable 

forms, which are simple, beautiful and at 

the same time functional: the lug joining 

the watch and the strap was designed 

in such a way as to adapt to the shape of 

its owner’s writs. Külling never forgets 

that measuring time is the central role of 

any watch so its designs let their owners 

check the time both during the day and 

at night.

Some models are equipped with a compass 

set on the same axis. It was a very difficult 

task because clockwork mechanisms barely 

tolerate the presence of a magnetic field.

Thanks to the fact that some models 

have a display case-back, it is possible 

to look how their mechanisms work. 

Each watch is signed with the designer’s 

autograph. 
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nie musi dużo kosztować, bo pan Marek 

pomaga przede wszystkim swoją wiedzą, 

doświadczeniem oraz umiejętnością słu-

chania. Stara się także uświadamiać swoim 

klientom, do czego właściwie służą okula-

ry. Niektórzy myślą, że im więcej zapłacą, 

tym będą mieli lepszy wzrok. Tymczasem 

każdy przypadek wymaga indywidual-

nego podejścia oraz rozwiązania. A takim 

niewątpliwie jest właściwy dobór szkieł 

do oprawek. Na szczęście bogactwo oferty 

potrafi wręcz przyprawić o zawrót głowy. 

Dzięki temu każdy jest w stanie znaleźć 

oprawki, które w najładniejszy sposób 

podkreślą walory konkretnej urody. Brak 

wady wzroku nie musi być jednak prze-

szkodą w zakupie upatrzonych okularów. 

Zamówienia, w których zamiast soczewek 

używa się materiałów optycznych nie 

posiadających tzw. mocy, powoli stają się 

codziennością. Przystępując do zakupu 

warto czerpać z bogatego doświadczenia 

pana Marka. Dzięki temu unikniemy 

karygodnych błędów w doborze wymarzo-

nego modelu. Ten popełniany najczęściej 

to zakup zbyt dużych oprawek. W efekcie 

tego brwi znajdują się wewnątrz okularów, 

a tego zdecydowanie powinno się unikać.

MĘDRCA 
SZKIEŁKO I OKO
MIAŁY BYĆ LEKIEM NA CAŁE ZŁO, JAKIM JEST WADA WZORKU. JEDNAK 
Z BIEGIEM LAT ZAJĘŁY SILNĄ POZYCJĘ RÓWNIEŻ W ŚWIECIE MODY. EFEKT? 
OKULARY STANOWIĄ DZIŚ NIEODŁĄCZNY DODATEK NASZEJ GARDEROBY. ICH 
KOLORYSTYKA ORAZ KSZTAŁT SĄ DYKTOWANE PRZEZ SUROWE TRENDY, MIMO 
ŻE PIERWOTNA FUNKCJA NADAL POWINNA STAĆ NA PIERWSZYM MIEJSCU. 
JAKIE BŁĘDY POPEŁNIAMY PRZY WYBORZE OKULARÓW? O CZYM MUSIMY 
PAMIĘTAĆ W DRODZE DO OPTYKA? 

 TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ    

To 
był początek lat 80-tych, kiedy 

pan Marek Ryfa zdecydował 

się otworzyć salon optyczny 

sygnowany własnym nazwi-

skiem. Dlaczego postawił akurat na branżę 

optyczną? Jak twierdzi: – To daje dużą 

satysfakcję bo można ludziom pomóc, zrobić 

dla nich coś fajnego.

PRZEDE WSZYSTKIM WIEDZA
Na miejsce swojej działalności wybrał 

galerię handlową Manhattan. W jego 

salonie nie znajdziemy już jednak oprawek 

rodzimych producentów, ale takich świato-

wych marek jak Hugo Boss, Tomy Hilfiger, 

Stepper, Carrera oraz Pierre Cardin. Po-

moc, na jaką mogą liczyć jego klienci, wcale 

GUST TASTE
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SIŁA RODZINNEJ TRADYCJI
Salony optyczne Optical Christex to znacz-

nie więcej, niż elegancja i światowy szyk. 

Wprawdzie na półkach możemy zobaczyć 

produkty takich renomowanych firm jak 

Chloe, Dior, GUCCI czy Marc Jacobs, ale 

magia tego miejsca kryje się zupełnie gdzie 

indziej. Firma jest obecna na rynku od 

24 lat. Łącznie posiada cztery punkty: po 

dwa w Gdyni i w Sopocie. Fundamenty 

Krzysztof Kurkiewicz budował z żoną. 

Po latach do rodzinnego przedsięwzięcia 

dołączyła córka, zarażając zamiłowaniem 

do optyki również… swojego męża. Salon 

znajdujący się w Domu Zdrojowym w So-

pocie otrzymał oficjalną autoryzację od 

marki Dior na sprzedaż kolekcji okularów 

z wybiegów mody. Zatem nawet ten naj-

bardziej wymagający klient otrzyma tutaj 

swoją „gwiazdkę z nieba”. Na początku lat 

90-tych firma Optical Christex, jako jedna 

z pierwszych, odważyła się zrobić duży 

krok, jakim było sprowadzenie drogich 

oprawek spoza granic kraju. Ryzyko był 

ogromne, a jednak się opłaciło – każdy 

egzemplarz natychmiast miał swojego na-

bywcę. Właściciele podkreślają, że mimo 

bardzo ekskluzywnych marek obecnych 

w salonie, posiadają w swojej ofercie pro-

dukt dla każdego klienta. Zaznaczają, że 

taka jest zresztą misja firmy. Czym jest dla 

nich optyka? Bardzo złożonym zagadnie-

niem łączącym w sobie modę, nowoczesne 

technologie oraz medycynę. Umiejętność 

pogodzenia tych wszystkich elementów 

jest prawdziwą sztuką, ale to właśnie ona 

jest specjalnością Optical Christex. Rodzi-

na nie spoczywa jednak na laurach. Jej 

członkowie nieustannie podnoszą swoje 

kwalifikacje. Wiedzą, że satysfakcja klien-

ta jest wartością najwyższą. Na co należy 

zwracać uwagę przy planowaniu zakupu 

okularów? Aby upatrzony przez nas salon 

cieszył się dobrą opinią. Wybór miejsca, 

w którym powstaną nasze okulary, nigdy 

nie powinien być dziełem przypadku. Za 

wieloletnią obecnością firmy na rynku 

stoją przede wszystkim tysiące twarzy. 

Każda z nich inna i wyjątkowa zarazem, 

to właśnie tutaj znalazła oprawki będące 

ideałem. Bo kształt twarzy, karnacja, kolor 

skóry i włosów oraz wzrost grają tutaj 

pierwsze skrzypce. Nie bez znaczenia 

jednak pozostaje również wykonywa-

ny zawód. A duży wybór okularów nie 

ułatwia podjęcia decyzji. Na szczęście 

właściciele firmy bardziej od okularów 

lubią samych ludzi. Dowód? Pracownicy są 

związani z firmą od ponad 20 lat. Zaczaro-

wane miejsce. Cytując Adama Mickiewicza 

„Czucie i wiara silniej do mnie mówi/Niż 

mędrca szkiełko i oko”. 

GUST TASTE

TO BYŁ POCZĄTEK LAT  
80-TYCH, KIEDY PAN 
MAREK RYFA ZDECYDOWAŁ 
SIĘ OTWORZYĆ SALON 
OPTYCZNY SYGNOWANY 
WŁASNYM NAZWISKIEM. 
DLACZEGO POSTAWIŁ 
AKURAT NA BRANŻĘ 
OPTYCZNĄ? JAK 
TWIERDZI: – TO DAJE DUŻĄ 
SATYSFAKCJĘ  
BO MOŻNA LUDZIOM POMÓC, 
ZROBIĆ DLA NICH COŚ 
FAJNEGO.
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 IN ENGLISH

AN EYE FOR GLASSES

THE Y WERE SUPPOSED TO BE A CURE FOR 
ALL E VIL , ME ANING VISION DEFECTS. BUT 
WITH THE PASSING OF TIME THE Y TOOK 
A STRONG POSITION IN THE WORLD OF 
FASHION TOO. AS A RESULT, E YEGL ASSES 
ARE NOWADAYS AN INSEPARABLE PART 
OF OUR WARDROBE. THEIR COLOURS 
AND SHAPES ARE DICTATED BY STRICT 
TRENDS, E VEN THOUGH THEIR ORIGINAL 
FUNCTION SHOULD BE STILL IN THE 
FOREGROUND. WHAT MISTAKES DO WE 
MAKE WHEN WE SELECT GL ASSES? WHAT 
SHOULD WE REMEMBER ABOUT WHEN WE 
GO TO THE OPTICIAN’S?

It was the beginning of the 80s when Mr 

Marek Ryfa decided to open an optical 

salon under his own name. Why did he 

choose the optical industry? As he admits 

himself, “it is a source of great satisfaction 

because you can help others and do some-

thing nice for them.”

ABOVE ALL, KNOWLEDGE
He chose to run his business in the Man-

hattan Shopping Centre. But his store no 

longer offers frames produced in Poland. 

Instead, he sells products by such world 

brands as Hugo Boss, Tommy Hilfiger, 

Stepper, Carrera and Pierre Cardin. His 

clients can always count on his help, which 

– though simple – does not have to cost 

much. Because Mr Ryfa helps them most 

of all with his knowledge, experience and 

ability to listen. What is more, he tries to 

make his clients aware of what glasses 

are actually used for. Some think that if 

they pay more, they will have new better 

eyes. Meanwhile, each case demands an 

individual approach and solution. Matching 

glasses to frames is certainly one of them. 

Fortunately, the offer is so diversified that 

it can almost make our heads spin. As 

a result, everyone can find frames that will 

emphasise their beauty in the best way 

possible. But lack of sight defects does not 

have to be an obstacle to buying the chosen 

glasses. Orders in which optical material 

without the so-called power is used instead 

of lenses become everyday reality. So if 

you think about buying your own pair, it is 

worth drawing on Mr Ryfa’s rich experi-

ence. He will help you avoid colossal mis-

takes while choosing your dream glasses. 

The most common one consists in buying 

too large frames. It results in eyebrows 

being hidden inside the glasses, which is 

a thing you should certainly avoid.

STRENGTH OF FAMILY TRADITION
Optical Christex stores are much more than 

chic and elegance. Admittedly, you will find 

products by such reputable brands as Chloe, 

Dior, GUCCI or Marc Jacobs on their shelves, 

but the magic of the place is hidden some-

where else. The company has been present 

on the market for 24 years. It owns altogether 

four stores: two in Gdynia and two in Sopot. 

Krzysztof Kurkiewicz laid the foundations 

for his undertaking with his wife. Years later, 

their daughter joined the family business and 

at the same time infected her husband with 

her passion to optics too. The store located in 

the Resort House (Dom Zdrojowy) in Sopot 

has been officially authorized by Dior to 

sell its glasses collections. So even the most 

demanding clients wishing for the moon will 

find something for themselves here. In the 

early 90s, Optical Christex was one of the 

first companies to dare to import expensive 

frames from abroad. The risk was enormous 

and yet it paid off: each pair immediately 

found its buyer. The owners emphasize that 

despite very exclusive brands present in 

the store, they offer products for all clients. 

They stress that it is their company’s mission. 

What is optics for them? A very complex 

issue that combines fashion, new technolo-

gies and medicine. The ability to reconcile all 

those elements is a true art, but it is precisely 

this art that Optical Christex specializes in. 

But the family does not rest on laurels. Its 

members improve their qualifications all the 

time. They know that their clients’ satisfac-

tion is the highest value. What should one 

pay particular attention to while planning 

to buy glasses? They should check whether 

the store they choose enjoys good reputation. 

We should never select the place where our 

glasses will be made by accident. The compa-

ny owes the fact that it has been present on 

the market for so many years to thousands 

of faces. Each of them is different and unique 

at the same time and has found its perfect 

frames precisely in that store. Because the 

shape of one’s face, the colour of their skin 

and hair and their height play the leading 

role here. Their profession is of great impor-

tance as well. And a wide selection of glasses 

makes the decision-making process even 

more difficult. Fortunately, it is not glasses 

but people that are the most important for 

the owners of the company. A proof? The 

employees have been working for it for more 

than 20 ears. An enchanted place. 
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MODA FASHION

ZDJĘCIA / PHOTOS: PIOTR ŻEBROWSKI
STYLISTKA STYLIST: EWELINA GRADZIK
MODELKA MODEL: EWELINA BALIK
WIZAŻ MAKE-UP: PAULA WRZESIŃSKA

FALLTIME

Inspiracją sesji były trendy nadchodzącego 

sezonu. W roli głównej spodnie-kuloty, 

w towarzystwie, wracających do łask ża-

botów, koronek, kokard pod szyją, a także 

zwierzęcych motywów z kultową panterką 

na czele. Wszystko zostało utrzymane 

w cieplej, jesiennej tonacji. Sesja odbyła się 

w Willi Decjusza, renesansowym pałacyku 

z 1535 roku znajdującym się na terenie Woli 

Justowskiej w Krakowie. 

 IN ENGLISH

The inspiration for this session came from 

the upcoming season’s trends. Starring: 

culottes, together with the returning ruf-

fles, lace, and neck bows, as well as animal 

motifs, with the cult leopard-print at the 

fore. Everything in warm, autumn tone. 

Session took place in Decjusz Villa, a Renais-

sance palace from 1535 located in Wola 

Justowska in Kraków.  
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MODA FASHION

OKULARY / GLASSES: VANS
TOP: ZARA
SPÓDNICA / SKIRT: ZARA
ETOLA / TIPPET: VINTAGE



MODA FASHION
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KOSZULA / SHIRT: ZARA
BUTY / BOOTS: ZARA
JEANSY / JEANS: TOPSHOP



KURTKA / JACKET: CLUB L
SPODNIE / TRAUSERS: ZARA
KOSZULA / SHIRT: VINTAGE
BUTY / BOOTS: NOHOLITA
KOPERTÓWKA / HANDBAG: PROENZA SCHOULER



MODA FASHION
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FURAŻERKA CAP: WŁASNOŚĆ STYLISTKI / STYLIST PROPERTY
SUKIENKA DRESS: HEART & SOUL 



MODA FASHION

 KOSZULA SHIRT: ZARA 
BUTY BOOTS: ZARA
JEANSY JEANS: TOPSHOP

51 
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ŻYCIE USŁANE 
KRYSZTAŁAMI

FRANCUSKIE PRZYSŁOWIE MÓWI, ŻE „KOBIETĘ NAJŁATWIEJ POCIESZYĆ KLEJNOTAMI”. CIĘŻKO SIĘ Z TYM NIE 
ZGODZIĆ, CHOCIAŻ DANIEL SWAROVSKI Z FRANCJĄ MIAŁ NIEWIELE WSPÓLNEGO. ZA TO WIEDZĘ NA TEMAT 
ZBAWIENNEJ MOCY BIŻUTERII OGROMNĄ. DZIŚ TO NAZWISKO ZNA JUŻ CHYBA KAŻDA KOBIETA. MÓWIMY 

„SWAROVSKI”, A W GŁOWIE ZACZYNAJĄ NAM TAŃCZYĆ KRYSZTAŁY. W JAKI SPOSÓB ZE SZKŁA WYCINA SIĘ 
SUKCES NA ŚWIATOWĄ SKALĘ?

 TEKST: ANNA NAZAROWICZ      ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

GUST TASTE
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O niektórych ludziach mówi się, że 

mają życie usłane różami. Jed-

nak Daniel Swarovski bardziej od 

kwiatów cenił sobie kryształy. Swoje 

umiejętności szlifował w należącym do ojca 

małym zakładzie na terenie Czech. Własną 

firmę założył w 1895 roku. Na miejsce 

jej funkcjonowania wybrał Austrię, aby 

uchronić przed konkurencją swój wynala-

zek – maszynę do cięcia szkła. Jak wiadomo, 

konkurencja nie śpi. Wtedy również tego 

nie robiła. Daniel przez wiele lat nieustannie 

doskonalił swoją technikę. Była to najpilniej 

strzeżona tajemnica jego działalności. Kon-

sekwencja oraz perfekcjonizm pozwoliły 

osiągnąć zamierzony efekt – właściwą 

czystość kryształu. Ta z kolei okazała się 

kluczem, który  otworzył Danielowi wrota 

do wielkiego świata. O współpracę z nim 

pokusiły się największe domy mody oraz 

projektanci. Kryształy Swarovskiego były 

elementem kreacji autorstwa Coco Chanel 

czy Schaparellich. Wielokrotnie mieniły 

się również w blasku fleszy na kreacjach 

takich gwiazd, jak Marlena Dietrich, Audrey 

Hepburn czy Marylin Monroe. 

Ale czas pędzi nieubłaganie. Dziś za 

sterami firmy stoi już piąte pokolenie. 

Szczęśliwie na pierwszym miejscu nadal 

stawiany jest perfekcjonizm, doskonałość 

oraz innowacyjność, które okazały się dro-

gą na sam szczyt. To dzięki nim malutki za-

kład zlokalizowany w austriackim mieście 

Wattens w Tyrolu wypłynął na międzyna-

rodowe wody, a projekty sygnowane tym 

nazwiskiem stały się symbolem wszystkie-

go, co najlepsze. Nie zmieniło się również 

uwielbienie ze strony znanych i lubianych. 

Za jedną z najnowszych kolekcji stoi Miran-

da Kerr – modelka, która może się poszczy-

cić rolą aniołka Victoria’s Secret. Kolekcja 

zaprojektowana przez australijską piękność 

składa się z dwóch linii: „Diapason” i „Duo”. 

Każda z nich odznacza się dziewczęcą deli-

katnością i subtelnością, które rozświetlają 

kolorowe kryształy. Gwiazdki, skrzydełka 

i serduszka idealnie wpiszą się w przed-

świąteczną atmosferę, która całkiem 

niedługo zapuka do naszych drzwi. Całość 

została uchwycona w obiektywie Margaret 

Zhang – bardzo młodej, ale utalentowanej 

artystki, która na swoim koncie posiada już 

sesje zdjęciowe do największych tytułów 

modowych naszej planety.

Świat Swarovskiego to jednak znacznie 

więcej niż biżuteria. Firma z powodze-

niem próbuje swoich sił również w innych 

obszarach światowego biznesu. Obecnie 

jest to m.in. wytwarzanie kryształów 

dedykowanych projektantom mody, ale 

również tych stojących za wyglądem 

wnętrz i oświetlenia. Mało kto wie, że 

firma posiada swój oddział filmowy (Swa-

rovski Entertainment), który zajmuje się 

współpracą z twórcami kina oraz finanso-

waniem i produkcją filmów fabularnych. 

Mimo to główną działalnością firmy nadal 

pozostaje produkcja biżuterii oraz zegar-

ków. To właśnie ona jest odpowiedzialna 

aż za 70% światowych obrotów firmy. Myli 

się ten, kto sądzi, że panowie nie mają 

czego szukać w bogatej ofercie. W prze-

ciągu ostatnich 40 lat pracownie opuściły 

niezliczone kolekcje dedykowane zarówno 

dla panów, jak i pań. Ich magiczny wygląd 

oczarował miliony ludzi na całym świecie. 

Produktom z segmentu premium mało 

kto potrafi się oprzeć. I wcale nie trzeba 

tego robić. Na chwilę obecną średnia cena 

oscyluje w granicach od 70 do 130 euro. 

Piękno, które jest w zasięgu ręki.

Swoje 120-lecie istnienia kryształowe 

imperium postanowiło uczcić wydaniem 

wyjątkowego albumu. Co skrywa na swoich 

kartach? Obok zdjęć białych rękawiczek 

Michaela Jacksona są to m.in. realizacje dla 

domów mody Christian Dior, Chanel, Prada 

oraz Alexander McQueen. Mało tego: ar-

chiwalne fotografie, które nigdzie wcześniej 

nie zostały opublikowane. Jednym słowem: 

prawdziwa uczta dla oczu. Pracy nad 

powstaniem tego albumu przewodniczyła 

Nadja Swarovski, która jako członek rodu 

Swarovski dołączyła do firmy w 1995 roku. 

Warto pamiętać, że obok niepowtarzalnych 

realizacji ogromnym sukcesem jest również 

obecność marki na terenie 170 krajów oraz 

sieć licząca 2560 sklepów. Ale przecież za 

każdą firmą przede wszystkim stoją ludzie. 

Tutaj jest ich aż 25 tysięcy. I pomyśleć, że 

wszystko zaczęło się od jednego człowieka, 

który miał swoje małe marzenia. Ale jak 

mawiał Carl Sandburg „Nic się nie zdarza, 

jeśli nie jest wpierw marzeniem”. 

GUST TASTE

O NIEKTÓRYCH LUDZIACH 
MÓWI SIĘ, ŻE MAJĄ ŻYCIE 
USŁANE RÓŻAMI. JEDNAK 
DANIEL SWAROVSKI 
BARDZIEJ OD KWIATÓW 
CENIŁ SOBIE KRYSZTAŁY. 
SWOJE UMIEJĘTNOŚCI 
SZLIFOWAŁ W NALEŻĄCYM 
DO OJCA MAŁYM ZAKŁADZIE 
NA TERENIE CZECH. 
WŁASNĄ FIRMĘ ZAŁOŻYŁ 
W 1895 ROKU.



 IN ENGLISH

BED OF CRYSTALS

ACCORDING TO A FRENCH PROVERB, JEWELS 
ARE THE BEST WAY TO COMFORT A WOMAN. 
EVEN THOUGH IT IS HARD TO DENY THAT, 
DANIEL SWAROVSKI HAD LITTLE IN COMMON 
WITH FRANCE. WHAT HE DEFINITELY HAD 
WAS GREAT KNOWLEDGE ON THE SALUTARY 
POWER OF JEWELLERY. EVERY WOMAN 
TODAY KNOWS HIS NAME. WHEN WE SAY 
“SWAROVSKI”, CRYSTALS START DANCING IN 
OUR MINDS. HOW DOES ONE CUT SUCCESS ON 
A WORLD SCALE OUT OF GLASS?

The lives of some people are said to be 

beds of roses. But Daniel Swarovski valued 

crystals more than flowers. He sharpened 

his skills in a small workshop run by his 

father in today’s Czech Republic. He estab-

lished his own company in 1895. He chose 

Austria for its seat in order to protect his 

invention, a machine for cutting glass, 

from competition. As everybody knows, 

competition is not asleep. It was not asleep 

then either. Daniel kept developing his 

expertise for many years. It was the 

best-guarded secret of his activity. Thanks 

to his consistency and perfectionism, he 

managed to achieve the desired aim: the 

right purity of crystal. It soon turned out 

to be a key that opened the gateway to the 

whole world for him. The greatest fashion 

houses and designers chose to cooperate 

with Swarovski. His crystals were used in 

designs by Coco Chanel and Schaparellich. 

They often sparkled in camera flashes on 

outfits of such stars as Marlene Dietrich, 

Audrey Hepburn or Marilyn Monroe.

But time marches inexorably on. The 

already fifth generation stands at the 

helm of the company. Fortunately, what 

the company still values most are per-

fectionism, excellence and innovation, 

which turned out to be a formula for suc-

cess. It is thanks to them that the small 

workshop located in Wattens in the 

Austrian state of Tyrol spread its wings 

and entered the global market with its 

designs that became a symbol of the 

best quality. The fact that famous people 

adore the brand has not changed either. 

Miranda Kerr, a model who can boast the 

role of a Victoria’s Secret angel, is behind 

one of its recent collections. Designed 

by the Australian beauty, the collection 

features two lines: “Diapason” and “Duo”. 

Each of them is characterized by girlish 

delicacy and gentleness, brightened up 

by colourful crystals. Small stars, wings 

and hearts are perfect for the Christmas 

atmosphere that will soon knock on our 

door. It was all captured with the camera 

of Margaret Zhang, a very young but 

talented artist who already has photo 

sessions for the biggest fashion maga-

zines on our globe to her credit.

But the world of Swarovski is much 

more than jewellery. The company suc-

cessfully tries its hand at other branches 

of global business. They currently include 

for example production of crystals dedi-

cated to fashion designers and those used 

in home decor and lighting. Few people 

know that the company has its own 

film branch (Swarovski Entertainment) 

responsible for its cooperation with film 

producers and for funding and produc-

tion of feature films. Nonetheless, it is 

still focused on jewellery and watches. 

Their production is responsible for as 

much as 70% of the worldwide turnover 

of the company. Those who think that 

men have nothing to look for in its rich 

offer are mistaken. Countless collections 

dedicated to both men and women left its 

workshops within the last 40 years. Their 

magical look enchanted millions of people 

in the whole world. Few can resist premi-

um-segment products. And they actually 

do not have to. At present, average prices 

oscillate between 70 and 130 euro. Beauty 

within your arm’s reach.

The crystal empire decided to com-

memorate the 120 years of its existence 

with a unique album. What do its pages 

hide? Apart from photographs of Michael 

Jackson’s white gloves, they include de-

signs for the fashion houses of Christian 

Dior, Chanel, Prada and Alexander Mc-

Queen. Moreover, the album features ar-

chival photographs that have never been 

published before. In a word, a real feast 

for the eyes. Works on the album were 

led by Nadja Swarovski, who joined the 

company as a member of the Swarovski 

family in 1995. It is worth remembering 

that apart from unique products, the suc-

cess of the company is also visible in its 

presence in 170 countries and a network 

of 2560 stores. But it is people that are be-

hind each company. This one employs as 

many as 25,000 employees. Imagine that 

it all began with one man who had his 

small dreams. But as Carl Sandburg said, 

“nothing happens unless first a dream”. 

GUST TASTE
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Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

Czy są poza wymienionym młodym wiekiem 
jakieś inne przeciwwskazania uniemożliwiają-
ce implantację?
Może nie tyle wyraźnym przeciwwskaza-
niem, ile raczej utrudnieniem, bywa niekie-
dy mała ilość masy kostnej pacjenta. Jeśli jej 
nie ma „na tyle”, możliwe jest jej zwiększenie 
podczas zabiegu. Specjaliści znają metody 
jej zwiększenia, a tym samym umożliwienia 
implantacji.

Implantacja jest powszechnie znana jako do-
bry sposób uzupełniania braków uzębienia.  
A czy mogą z niej korzystać również te osoby, 
które zupełnie nie mają zębów? Czy takim pa-
cjentom implantologia może cokolwiek zaofe-
rować?
Może i to całkiem sporo. Tradycyjne protezy 
nie są trwałe, ruszają się, grożą wypadaniem,  
a pomiędzy nimi a dziąsłami gromadzą się 
drobiny pokarmów. Nawet przy zupełnym 
braku uzębienia, ale przy wystarczającej ma-
sie kostnej, zastosowanie implantów umoż-
liwia całkowitą jego odbudowę. Ponownie 
podkreślę zdecydowanie wyższy komfort, 

Implantacja polega na wprowadzeniu do  
organizmu ciała obcego. Czy istnieje więc 
groźba jego odrzucenia?
Implanty przyjmują się w zasadzie bezpro-
blemowo, praktyka wskazuje jedynie na 
minimalny procent powikłań i to wyłącznie  
w początkowym okresie gojenia czyli wte-
dy, gdy te niekorzystne dla pacjenta objawy 
dają się łatwo skorygować.

Kiedy pacjent powinien zgłosić się na konsul-
tacje?
Jeżeli wie, że ząb nadaje się tylko do usu-
nięcia, ponieważ sama prawidłowa extrak-
cja może optymalizować odbudowę kości.  
W niektórych przypadkach jest też możliwe 
założenie implantu natychmiast po usunię-
ciu zęba.

Czy implanty mają określoną trwałość?
Ich cechą jest długotrwałość, choć zależ-
na jest ona od zachowania optymalnej 
higieny przez pacjenta. Jednakże de-
cydujące znaczenie dla trwałości i sku-
teczności zabiegu mają umiejętności  
i doświadczenie wykonującego zabieg 
implantologia. Jeśli kwalifikacja pacjenta  
i leczenie przeprowadzone będzie prawi-
dłowo, a pacjent nie zignoruje rad lekarza  
– implant z pewnością będzie trwały.

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

jakim wyróżniają się implanty w stosunku 
do innych sposobów uzupełniania ubyt-
ków zębów.

Czy implantacja jest zabiegiem bolesnym?
Implantacja jest zabiegiem chirurgicznym, 
co – rzecz jasna – kojarzy się z bólem. Jed-
nakże współczesna farmakologia dyspo-
nuje różnymi, a co szczególnie ważne 
skutecznymi sposobami jego uśmierzania, 
że można tu mówić co najwyżej o niewiel-
kim dyskomforcie. Wprawdzie pacjentów  
o prawdopodobieństwie bólu się uprzedza, 
ale większość z nich jest zwykle mile zadzi-
wiona jego krótkotrwałością i możliwością 
normalnego funkcjonowania już w następ-
nym dniu po zabiegu.

Czy implanty są drogie?
Choć pojęcie kosztów jest względne  
i nie dla wszystkich pierwszorzędne, trze-
ba mieć świadomość, że implanty kosz-
tują dość dużo, zależnie od wybrane-
go systemu i cennika implantologa. Ale  
w porównaniu z innymi sposobami leczenia 
ten początkowo wysoki koszt może okazać 
się konkurencyjny, zwłaszcza jeśli uwzględ-
nić uzyskane efekty implantacji w postaci 
estetyki i długotrwałości uzębienia. Istotną 
zaletą implantacji jest także to, że nie na-
rusza ona sąsiednich zębów, nie działa de-
strukcyjnie na stan posiadanego uzębienia 
naturalnego. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

Lekarz stomatolog Dariusz Srokowski jest 
absolwentem wydziału stomatologii 
University Of western Ontario w Kana-
dzie. Od 1990 roku prowadzi własną 
klinikę dentystyczną, specjalizującą się 
w dziedzinie protetyki, zaawansowanej 
rekonstrukcji uzębienia i implantologii.

Ludzie żyją coraz dłużej i nie jest im obojętny komfort życia, aktywny w nim udział. Muszą być 

pewni, że mogą bezpiecznie się uśmiechać, bezpiecznie jeść i pić i że ich oddech nie jest dla 

otoczenia przykry. Tajemnice implantacji odkrywa dla Was lekarz stomatolog Dariusz Srokowski.

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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nowały wysokiej klasy klimatyzowane 

pomieszczenia biurowe dla potrzeb spedy-

torów, agencji celnych i urzędów celnych. In-

westycja wpisuje się w program aktywizacji 

terenów okołolotniskowych i rozszerzenia 

usług na lotnisku w Rzeszowie.

Na przełomie roku zostanie wybrany 

generalny wykonawca inwestycji i roz-

pocznie się budowa terminala, którego 

otwarcie zaplanowano na przełom II i III 

kwartału 2016 roku. Inwestor rozpoczyna 

rozmowy z Zarządem Portu Lotnictzego 

„Rzeszów-Jasionka” w zakresie zapewnie-

nia obsługi naziemnej Waimea Cargo Ter-

minal. Finansowanie inwestycji zapew-

nione będzie z kapitału Grupy Waimea, 

obligacji korporacyjnych oraz kredytów 

bankowych. Projekt wykonała pracownia 

architektoniczna AD ARCH Studio. 

TERMINAL CARGO  JUŻ W 2016 ROKU!

Będąc najnowocześniejszą jednostką 

operacyjną na Podkarpaciu, termi-

nal multimodalny będzie stanowił 

integralną część infrastruktury 

Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”. 

Spełniając najwyższe światowe stan-

dardy, zapewni kompleksową obsługę 

frachtu lotniczego.

Obiekt o powierzchni 5 310 m kw. 

powstanie na dwuhektarowej działce 

położonej w zakresie terytorialnym 

lotniska. Ważnym atutem projektu jest 

jego wyjątkowa lokalizacja przy drodze 

dojazdowej do podrzeszowskiego lotniska 

w Jasionce. Droga wojewódzka nr 869 

(Jasionka – Rudna Mała) do końca 2015 

roku zostanie rozbudowana tak, że będzie 

biegła równolegle do autostrady A4 i po-

łączy Węzeł Rzeszów Zachód z Węzłem 

Jasionka, umożliwiając łatwiejszy i bezko-

lizyjny dojazd z A4 i S19 do lotniska.

Multimodalny obiekt Waimea Cargo 

Terminal „Rzeszów-Jasionka” będzie spełniał 

wszystkie wymagania niezbędne do orga-

nizacji przeładunku. Usługi na terminalu, 

wykonywane w oparciu o najwyższe stan-

dardy, uwzględnią indywidualne potrzeby 

uczestników procesu lotniczego transportu 

towarowego. Zakres usług będzie obejmo-

wał pełną obsługę wszystkich rodzajów 

towarów, w tym przesyłek niebezpiecz-

nych – DGR, wartościowych – VAL, łatwo 

psujących się – PER oraz o nietypowych 

gabarytach. Magazyn cargo, wyposażony 

w nowoczesny sprzęt, w tym urządzenie 

rentgenowskie do kontroli bezpieczeństwa 

przesyłek, zaoferuje wysokiej jakości obsłu-

gę przesyłek lotniczych, w przyszłości także 

z przeładunkiem na transport kolejowy.

Obiekt będzie posiadał chłodnie i mroźnie 

oraz specjalne wyposażone magazyny prze-

znaczone do przechowywania produktów 

spożywczych. W budynku będą funkcjo-

WAIMEA HOLDING S.A. JESZCZE W TYM ROKU PLANUJE ROZPOCZĘCIE 
REALIZACJI INWESTYCJI WAIMEA CARGO TERMINAL „RZESZÓW-JASIONKA”.

 ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA”

PORT LOTNICZY AIRPORT 



PORT LOTNICZY AIRPORT 

offices. The investment is part of the 

program of revitalisation of the airport’s 

surroundings, and expanion of services at 

the airport in Rzeszow.

At the turn of the year the general 

contractor will be selected, and con-

struction of the terminal, whose opening 

is scheduled for the turn of the third 

quarter of 2016, will begin. The investor 

has started negotiations with the Board 

of “Rzeszów-Jasionka” airport regarding 

ground handling of the Waimea Cargo 

Terminal. Financing of the investment 

will be provided from the Waimea Group’s 

capital, corporate, and bank loans. The 

project has been conceived by ARCH AD 

architecture studio. 

 IN ENGLISH

NEW CARGO TERMINAL READY IN 2016!
WAIMEA HOLDING SA LATER THIS YEAR PLANS 
TO BEGIN IMPLEMENTATION OF THE WAIMEA 
CARGO TERMINAL “RZESZÓW-JASIONKA” 
INVESTMENT PLAN.

Being the most advanced operating 

unit in Podkarpacie, the multimodal 

terminal will be an integral part of the 

“Rzeszów-Jasionka” airport infrastruc-

ture. Meeting the highest international 

standards, it will provide comprehensive 

support for air freight.

Building with an area of 5 310m2 will be 

built on a two-hectare plot located within 

the premises of the airport. An important 

advantage of the project is its unique 

location at the access road to the Jasionka 

airport. Provincial road No. 869 (Jasionka 

- Rudna Mała) will be expanded by the end 

of 2015, so that it will run parallel to the 

A4 motorway, and will connect Rzeszów 

Zachód and Jasionka nodes, enabling eas-

ier and unobstructed access to the airport 

from the A4 and S19 routes.

Multimodal Cargo Terminal Waimea 

“Rzeszów-Jasionka” will meet all the 

requirements for handling of goods. Ser-

vices at the terminal, executed in accord 

with the highest standards, take into ac-

count the individual needs of participants 

in the process of air freight. The scope of 

services will include full support for all 

kinds of goods, including dangerous ship-

ments - DGR, securities - VAL, perisha-

ble - PER, and with unusual dimensions. 

Cargo warehouse, equipped with modern 

equipment, including x-ray equipment 

for the screening of consignments will 

offer high quality airfreight service, rail 

offloading in the future as well.

The facility will have refrigerators and 

freezers, and especially equipped ware-

houses for the storage of food products. 

The building will house high-quality 

air-conditioned office space for the needs 

of shippers, customs agencies and customs 

SPÓŁKA WAIMEA HOLDING SA 
Z POWODZENIEM REALIZUJE PROJEKTY DEWELOPERSKIE 
NA TERENIE CAŁEJ POLSKI. SPECJALIZUJE SIĘ W BUDOWIE 
KOMPLEKSÓW LOGISTYCZNYCH, OBIEKTÓW TYPU CARGO 
ORAZ BTS, A TAKŻE TERMINALI MULTIMODALNYCH. OBIEKTY 
REALIZUJE W WYSOKIM STANDARDZIE, OFERUJĄC BOGATE 
WYPOSAŻENIE. WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE GRUPY 
WAIMEA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH, 
PROFESJONALNY ZESPÓŁ, STABILNA POZYCJA ORAZ 
OBECNOŚĆ W CAŁEJ POLSCE POZWALAJĄ NA TWORZENIE 
OPTYMALNYCH PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH DLA 
KLIENTÓW ZARÓWNO W POLSCE, JAK I POZA JEJ GRANICAMI. 
DYNAMICZNA I KONSEKWENTNA REALIZACJA PROJEKTÓW, 
TAKICH JAK NORTH-WEST LOGISTIC PARK ORAZ NORTH-WEST 
LOGISTIC PARK 1 W SZCZECINIE, WAIMEA LOGISTIC PARK 
KORCZOWA, WAIMEA LOGISTIC PARK BYDGOSZCZ, WAIMEA 
CARGO TERMINAL W RZESZOWIE, A TAKŻE ZAPLANOWANE 
KOLEJNE INWESTYCJE NA TERENIE POLSKI SĄ EFEKTEM 
PRZYJĘTEJ KONCEPCJI ROZWOJU SPÓŁKI. CELEM GRUPY 
JEST BUDOWA I WYNAJEM PROFESJONALNYCH OBIEKTÓW 
ZGODNIE Z INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI, RÓWNIEŻ 
W NIETYPOWYCH LOKALIZACJACH. INWESTYCJE LOKOWANE 
SĄ W OBSZARACH O NAJWIĘKSZYM POTENCJALE ROZWOJU, 
A DOTYCHCZAS OMIJANYCH PRZEZ INWESTORÓW. W PLANACH 
ROZWOJU GRUPY WAIMEA SĄ REALIZACJE OBIEKTÓW 
DEWELOPERSKICH NA TERENIE EUROPY ŚRODKOWEJ 
I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ.

TERMINALE MULTIMODALNE , JAKO WĘZŁOWE PUNKTY PRZEŁADUNKU TOWARÓW I ZMIANY 
ŚRODKÓW TRANSPORTU, A TAKŻE JAKO MIEJSCA KONCENTRACJI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, STAJĄ SIĘ W RAMACH 
MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH NAJKORZYSTNIEJSZYM MIEJSCEM LOKALIZACJI FUNKCJI 
DYSTRYBUCYJNO-LOGISTYCZNYCH. TO OFERTA PROSTYCH I NISKOKOSZTOWYCH ROZWIĄZAŃ NA RYNKU PRZEWOZÓW 
KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH. W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI SIEĆ TERMINALI MULTIMODALNYCH MOŻE STAĆ 
SIĘ JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH MIEJSC PRZEŁADUNKU TOWARÓW PRZEWOŻONYCH W RÓŻNYCH UKŁADACH KOLEJ 
– STATEK – SAMOLOT – SAMOCHÓD. WAIMEA HOLDING PLANUJE REALIZACJĘ PROJEKTÓW MULTIMODALNYCH ZARÓWNO 
W POLSCE, JAK I ZA GRANICĄ, W MIEJSCACH, W KTÓRYCH MOŻLIWA JEST BUDOWA TEGO TYPU OBIEKTÓW.
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spółki lotniskowej wynosił 120 tys. euro. Mu-

siał zostać podniesiony do miliona euro, wy-

żej od ówczesnego poziomu zadłużenia. Plan 

naprawczy zakładał dofinansowanie lotniska 

w wysokości 31 mln euro, współfinanso-

wane przez UE. Z tych pieniędzy tylko 4,7 

mln euro wydano na modernizację lotniska. 

Władze regionu nigdy nie wyraziły zgody na 

wydłużenie pasa startowego oraz zapewnie-

nie niezbędnych prac zewnętrznych. Izba 

Gospodarcza postanowiła opuścić struktury 

firmy (jej prezes, a także prezes zarządu 

lotniska zostali pozwani za sprzeniewierze-

nie 200 tys. euro) i sprzedać część swoich 

udziałów grupie lokalnych przedsiębiorców 

za 290 tys. euro. Władze regionu i prowincji 

nie zgodziły się, dlatego też zdecydowano 

o ogłoszeniu upadłości. W ciągu tych siedmiu 

miesięcy bezczynności sąsiednie lotniska 

przejęły pasażerów i czerpią dodatkowe zyski.

Komisja Europejskiego Trybunału Obra-

chunkowego, która analizuje skuteczność 

wydawania pieniędzy, pisze w e-mailu do 

redakcji: „W przypadku Crotone nie widzie-

liśmy żadnego długoterminowego planu, 

żadnych analiz, żadnych dowodów na pozy-

tywny wpływ na gospodarkę regionalną”.

Tymczasem w Rzeszowie dzieje się do-

kładnie odwrotnie. W około 10 lat lotnisko 

zainwestuje kolejne 18,6 mln z funduszy 

UE. Wybudowano już nową wieżę kontroli 

lotów, a port lotniczy przygotowany jest 

do obsługi lotów międzynarodowych. Luf-

thansa ląduje dwa razy dziennie z Frank-

furtu. Dziś lotnisko obsługuje ponad 600 

tysięcy pasażerów i ciągle chce zwiększać 

tę liczbę. Posiada także dwóch akcjonariu-

szy publicznych - region i spółkę zarządza-

jącą w Warszawie. Jest zarządzane z logiką 

biznesową, a nie polityczną, choć polityka 

też jest tu obecna – marszałek nie chce, aby 

prezydent wtrącał się w sprawy lotniska. 

W EUROPEJSKIEJ PRASIE  
O PORCIE LOTNICZYM „RZESZÓW-JASIONKA

W ieża kontroli lotów Sant’Anna 

w Crotone, małej miejscowo-

ści Pitagorasa z widokiem na 

morze Jońskie oraz Rzeszów 

położony w najbardziej wysuniętym na 

południe regionie Polski. Oba regiony 

były niegdyś bardzo biedne w porówna-

niu z północą kraju. 

Podkarpacie i Kalabria zamieszkiwane 

są przez dwa miliony ludzi, a w przeszło-

ści charakteryzowały się zacofaniem, 

a następnie przeżywały krótki i inten-

sywny okres rozwoju przemysłu. Zakłady 

chemiczne Pertusola Sud i Montedison 

w złotym wieku lat siedemdziesiątych 

funkcjonowały w okolicach Crotone, 

zaś w Rzeszowie rozwinął się przemysł 

lotniczy – produkowano tam silniki do 

samolotów, głównie dla ZSRR. Dzisiaj 

obydwa regiony i miasta oferują ogrom-

ny potencjał turystyczny: Podkarpacie 

z jednym z największych w Polsce jezior 

i obszarów leśnych, Kalabria – z piękną 

linią brzegową rywalizującą z Sardynią. 

Wreszcie, Rzeszów i Crotone leżą w odle-

głości 1,5 godziny drogi autem od dużych 

lotnisk – Krakowa i Lamezia Terme, co 

może być dla nich ryzykowne. Jednak 

dzięki funduszom europejskim i prywat-

nym przewoźnikom liczą na rozwój.

KTO WYDAJE DOBRZE, A KTO ODPADA
Niestety, na tych podobieństwach należy 

poprzestać. Po okresie marazmu i sza-

rości, w ciągu ostatnich 15 lat Rzeszów 

i jego lotnisko zrealizowały fenomenalny 

program odrodzenia, wykorzystując każdy 

cent udostępniony przez Unię Europejską. 

Crotone, pozbawiona pomysłów i odwagi, 

zmarnowało ostatnich 20 lat – całe po-

kolenie – goniąc marzenia przemysłowej 

przemiany, utracone poprzez lokalne inte-

resy, które korzystały z pozycji politycznej 

kosztem społeczności, coraz bardziej 

ubogiej i apatycznej. Region Kalabria na 

koniec grudnia br. będzie musiał zwrócić 

ponad 600 mln euro do UE, ponieważ nie 

zainwestował ich w odpowiednim czasie.

KATASTROFA NA LOTNISKU
Wśród dobrych pomysłów na rozwój 

regionu jest lotnisko, trzecie co do wielkości 

w regionie liczącym tylko 2 mln osób. Od 15 

kwietnia jest oficjalnie w stanie upadłości, ale 

sąd przedłużył zarządzanie przez następne 

sześć miesięcy, starając się znaleźć prywat-

nego partnera, który mógłby przejąć część 

udziałów od udziałowców publicznych (Izba 

Gospodarcza, województwa, region, miasto 

Crotone), którzy doprowadzili do upadłości. 

Po kryzysie w 2009 roku, kapitał zakładowy 

RZESZÓW I CROTONE: DWA MIASTA Z LOTNISKAMI FINANSOWANYMI 
Z UE. PIERWSZE SIĘ ROZBUDOWUJE. DRUGIE OGŁASZA UPADŁOŚĆ.



took over the passengers and have since 

been reaping additional profits.

The Commission of the European Court 

of Auditors, which examines the effective-

ness of spending, has written in an email 

to the editor: “In case of Crotone we did 

not see any long-term plan, no analysis, 

no evidence of a positive impact on the 

regional economy”.

Meanwhile, exactly the opposite is 

happening in Rzeszow. In about 10 years 

the airport will have invested another 

18.6 million from EU funds. A new control 

tower has already been built, and the 

airport is prepared to operate international 

flights. Lufthansa lands twice a day from 

Frankfurt. Today, the airport handles more 

than 600,000 passengers and the airport 

authorities want to further increase this 

number. It also has two public shareholders 

- the region, and the management company 

in Warsaw. It is managed with business, 

not political, logic, but politics is also 

present here - the marshal did not want the 

president to interfere in the affairs of the 

airport. But no one dares to obstruct devel-

opment of the airport. They are too proud 

to crash the plane that is taking them them 

further away from the communist depend-

ence and misery after just 20 years. 

Nikt jednak nie waży się blokować rozwoju 

lotniska. Są zbyt dumni żeby upuścić sa-

molot, który oddala ich od komunistycznej 

zależności i nędzy po zaledwie 20 latach. 

 IN ENGLISH

EUROPEAN PRESS ABOUT 
“RZESZÓW-JASIONKA” AIRPORT

RZESZOW AND CROTONE: TWO CITIES WITH 
AIRPORTS FINANCED WITH HELP OF THE EU. 
THE FORMER IS EXPANDING. THE LATTER 
DECLARES BANKRUPTCY. 

Sant’Anna control tower in Crotone 

, a small village of Pythagoras that 

overlooks the Ionian Sea, and Rzeszow - 

located in the southernmost region of 

Poland. Both regions were once very poor 

compared with the north of the countries. 

Podkarpacie and Calabria are both inhab-

ited by two million people, and in the past 

they were characterised by backwardness, 

to later experience short and intense pe-

riods of industrial development. Chemical 

plants Pertusola Sud and Montedison in 

the golden age of the 1970s operated in the 

area of Crotone, while aviation industry 

developed in Rzeszow - aircraft engines 

were produced there, mainly for the 

Soviet Union. Today, the two regions and 

cities offer a huge potential for tourism: 

Podkarpacie with one of Poland’s largest 

lakes and forest areas, Calabria - with the 

beautiful coastline, Sardinia’s rival. Fi-

nally, Rzeszow and Crotone are 1.5 hours 

away by car from major airports - Krakow, 

and Lamezia Terme, which can be risky 

for them. However, thanks to European 

funding and private carriers, the regions 

are counting on development.

HE, WHO SPENDS WELL, STAYS IN THE GAME
Unfortunately, this is where similarities 

end. After a period of stagnation, during 

the last 15 years Rzeszów and its airport 

completed an amazing job with their 

revitalisation programmes, using every 

single euro cent that was made availble by 

the European Union. Crotone, lacking ideas 

and courage, has wasted the last 20 years 

- an entire generation - chasing dreams of 

industrial transformation, wasted by local 

businesses that used their political position 

at the expense of the local population, poor-

er and more indifferent with each passing 

day. Calabria region will have to return 

more than 600 million euro to the EU by 

the end of December, because local authori-

ties failed to invest the money in time.

AIRPORT CATASTROPHE
Among good ideas for the development 

of the region is the airport, the third 

largest airport in the region inhabited by 

2 million people. Although the airport has 

been officially declared bankrupt on April 

15, the court has prolonged its state for 

another 6 months, trying to find private 

investors that could take over part of the 

airport’s shares from public shareholders 

(the Chamber of Commerce, provice, region, 

and the city of Crotone), who have led to 

bankruptcy. After the 2009 crisis, the 

share capital of the airport company was 

only 120,000 euro. It had to be increased 

to one million euro, which was more than 

the then level of debt. The recovery plan 

envisaged funding the airport with a fur-

ther EUR 31 million, co-financed by the 

EU. From this amount, only 4.7 million was 

spent on modernization of the airport. The 

regional authorities have never consented 

to extending of the runway and providing 

the necessary external works. Chamber of 

Commerce decided to leave the company 

structure (its CEO, and the CEO of the 

airport were sued for embezzlement of 

200,000 euros) and to sell part of its shares 

in the group of local entrepreneurs for 

290,000 euro. The region and the province 

did not agree, which is why it was decided 

to declare bankruptcy. During these seven 

months of inactivity neighboring airports 

PORT LOTNICZY AIRPORT 

PISZĄ O NAS! 
W NAJNOWSZYM NUMERZE NAJWIĘKSZEGO 
WŁOSKIEGO TYGODNIKA OPINIOTWÓRCZEGO 
L’ESPRESSO Z 11 WRZEŚNIA BR. UKAZAŁ SIĘ ARTYKUŁ 
FEDERICI BIANCHI. JAKO PRZYKŁAD ROZSĄDNEGO 
INWESTOWANIA W OPARCIU O ŚRODKI UNIJNE 
AUTORKA PRZEDSTAWIŁA LOTNISKO W RZESZOWIE. 
ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

THEY ARE WRITING ABOUT US!
THE LATEST ISSUE OF THE LARGEST ITALIAN WEEKLY 
PAPER, L’ESPRESSO, FROM SEPTEMBER 11, CONTAINS 
AN ARTICLE BY FEDERICIA BIANCHI. THE AUTHOR 
PRESENTS RZESZÓW AIRPORT AS A FINE EXAMPLE  
OF REASONABLE INVESTMENT OF EU FUNDS. ENJOY!



CO
 K

AŻ
DY

 P
AS

AŻ
ER

 P
RZ

ED
 L

OT
EM

 W
IE

DZ
IE

Ć 
PO

W
IN

IE
N



CO
 K

AŻ
DY

 P
AS

AŻ
ER

 P
RZ

ED
 L

OT
EM

 W
IE

DZ
IE

Ć 
PO

W
IN

IE
N



64 

P
R

Z
Y

LO
T

Y

O
D

LO
T

Y

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 6:25 10:10 FR8224 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 10:35 12:25 FR8225 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. (Od 31.10) 06:30 10:05 FR7622 738

.2.4...(Od 27.10) 15:15 18:50 FR7622 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. 10:30 12:20 FR7623 738

.2.4... 19:15 21:05 FR7623 738

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.11.2015 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy 
o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia aktualności 
godzin lotów. / Information included in the schedule presents data from 05.11.2015 Time of arrivals and departure may be changed. 
Before the flight, please contact a representative of the airlines to confirm current time of flights. 

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 06:15 10:20 FR862 738

.....6. 13:40 17:45 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 10:45 13:00 FR863 738

.....6. 18:10 20:25 FR863 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days 

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

12345.7 12:05 13:45 LH1384 E190

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days 

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

12345.7 14:25 16:15 LH1385 E190

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. (Brak rejsu 
31.10.2015)

17:40 20:15 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6.  (Brak rejsu 
31.10.2015)

21:40 23:35 FR3473 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3..6. 11:35 13:50 FR3121 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3..6. 14:15 16:25 FR3122 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. 07:50 11:20 FR2136 738

.2..... (Rejs 03.11.15) 17:00 20:30 FR2136 738

1.3.5.7 17:45 21:15 FR2136 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. 11:55 13:35 FR2135 738

.2..... (Rejs tylko 03.11.2015) 20:55 22:35 FR2137 738

1.3.5.7 21:40 23:20 FR2137 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 (Brak rejsów 
31.10, 01,11.11.2015)

07:40 08:35 LO3805 DH4

1234567 (Brak rejsu 
31.10.2015)

13:35 14:30 LO3801
DH4/E175/

E195

1234567 (Brak rejsów 
31.10, 01,11.11.2015)

16:40 17:35 LO3807 DH4

12345.7 (Brak rejsu 
31.10.2015)

22:40 23:35 LO3803 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

123456.  05:55 06:45 LO3804 DH4

1234567 (Brak rejsów 
31.10, 01,11.11.2015)

09:05 09:55 LO3806 DH4

1234567 ( Brak rejsu 
31.10.2015)

15:00 15:50 LO3802
DH4/E175/

E195

12345.7 (Brak rejsu 31.10, 
01,11.11.2015)

18:05 18:55 LO3808 DH4

T

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 06:25 10:10 FR3202 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 10:35 12:25 FR3203 738

Edinburgh | Czech Airlines

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6.  10:10 14:10 OK0785 A319

Edinburgh | Czech Airlines

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6.  14:50 16:45 OK0784 A319

ROZKŁAD LOTÓW

PORT LOTNICZY AIRPORT 
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IN BEAUTY
Pi ę k n o   w    p r e z e n c i e



ZESTAW 
GIORGIO 
ARMANI
Sì zawiera: wodę 
perfumowaną, 50 ml, 
tusz do rzęs  
Black Ecstasy, 10 ml, 
nr 877254

379 zł

ZESTAW  
LANCÔME  

La vie est belle zawiera: 
wodę perfumowaną, 30 ml, 

perfumowany żel 
pod prysznic, 50 ml, 
nawilżające mleczko 

do ciała, 50 ml, 
nr 864027

239 zł

ZESTAW  
YVES SAINT 
LAURENT 
Black Opium zawiera: 
wodę perfumowaną, 30 ml, 
perfumetkę, 7,5 ml, 
nr 880758

299 zł

ZESTAW  
PACO RABANNE 
Olympéa zawiera: wodę 
perfumowaną, 50 ml, 
perfumowany balsam do ciała, 
100 ml, nr 887302

310 zł

BEAUTY
TRENDSof

ZESTAWYŚWIEŻE, ZMYSŁOWE, ENERGETYCZNE  
– ZAPACHOWE KOMPOZYCJE  

CUDOWNIE OTULĄ KOBIECE CIAŁO. 

Mistrzowskie



Palety delikatnych, jedwabistych cieni do powiek  
z serii Pupart i Pupacat.

PUPART Paleta do makijażu zawiera: róż, 
korektor, bazę, 6 cieni do powiek, 6 błyszczyków  
i rozświetlacz, 10,9 g, nr 876611

115 zł

PA
LE

TK
I

DOUGLAS
MAKE UP

PU
PA MAKEU

P
uroda

Zestaw 10 cieni do powiek wzbogaconych o  eks-
trakty roślinne i minerały nawilżające oraz odży-
wiające skórę. W zestawie lusterko i pędzelek.

EYE SHADOW PALETTE  
Zestaw cieni do powiek, nr 891157

165 zł

CLARINS

LAURA  
MERCIER

PUPACAT 
WARM SHADES  

Paleta do makijażu zawiera: róż, 6 cieni 
do powiek, bazę, 9 błyszczyków, 

korektor i rozświetlacz, nr 876603

149 zł

16 modnych  cieni do powiek, które 
pozwolą podkreślić naturalne piękno. 
Prostą i precyzyjną aplikację gwarantuje 
dwustronny aplikator. Wyboru kolorów 
dokonali najlepsi eksperci od makijażu.  

MY FAVORITE PALLET 
NUDE 
Zestaw cieni do powiek, nr 880879

55 zł

Paleta 12 cieni do powiek, osobiście wybranych  
i połączonych w zestaw przez Laurę Mercier. 

SLEEK & CHIC 
Zestaw cieni do powiek, nr 878064

385 zł
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BEAUTY
OCZYSZCZANIE MA DZIŚ ZUPEŁNIE 
NOWY WYMIAR. DZIĘKI INNOWACYJNYM 
I ZAAWANSOWANYM TECHNOLOGICZNIE 
URZĄDZENIOM PIELĘGNACJA JEST DZIŚ 
EFEKTYWNA JAK NIGDY.

Professional
1. FOREO 
Zaawansowane technologicznie 
urządzenie do czyszczenia twarzy 
Luna usuwa martwy naskórek  
i dogłębnie oczyszcza pory. Posiada 
również funkcję opóźniania procesu 
starzenia się skóry. 
W zestawie: żel do mycia 
na dzień i na noc z aktywacją 
T-Sonic, nr 892563

799 zł
2. PHILIPS 
Sonicare, elegancka szczoteczka soniczna 
zapewnia optymalne czyszczenie zębów, 
poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie 
2 tygodnie, usuwając więcej płytki 
nazębnej niż szczoteczka  manualna 
oraz zapewnia 2 razy lepszy efekt 
wybielania zębów, nr 836476

929  zł
3. PHILIPS
VisaPure Advanced – urządzenie, 
dzięki któremu można korzystać  
z profesjonalnych rozwiązań  
w codziennej pielęgnacji skóry. Posiada 
dwie wymienne końcówki oraz trzy 
rodzaje szczoteczek: do czyszczenia 
twarzy, masażu oraz pobudzania  
skóry w okolicach oczu, nr 840209

899 zł

4. CLINIQUE 
Sonic System Purifying Cleansing 
Brush, szczoteczka zaprojektowana 
jako dopełnienie Systemu Pielęgnacji 
Skóry 3 Kroki. Działa wyjątkowo 
delikatnie, a skóra pozostaje zdrowsza 
i dokładniej oczyszczona niż 
kiedykolwiek wcześniej, nr 817247

489 zł

Z  pomocą jed-
nego urządzenia możemy 
dziś kompletnie zadbać 
o  zdrowie i  urodę. Ultrano-
woczesne, zaprojektowane  
w  oparciu o  zaawansowaną 
wiedzę dermatologiczną urzą-
dzenia sprawiają, że codzienna 
pielęgnacja – zarówno skóry, 
jak i  zębów – staje się prosta, 
przyjemna, a  przede wszyst-

kim skuteczna. Elektryczne 
szczoteczki do mycia twarzy 
gwarantują najwyższy poziom 
oczyszczania, dogłębnie usuwa-
jąc zanieczyszczenia, pozostałości 
makijażu czy martwy naskórek.  
Z kolei elektryczne szczoteczki 
do zębów pomagają zadbać 
o najtrudniejsze do oczyszczenia 
obszary jamy ustnej. Czas na do-
głębną pielęgnację!

1

2

4

3

BEAUTY
TRENDSof



Piękna, delikatna i wcale nie wygląda 
jak szczoteczka do zębów. Pojawienie 
się ISSA™ śmiało można nazwać 
rewolucją na rynku dentystycz-
nym. Szczoteczka marki FOREO, 
oparta na technologii Sonic Pulse, 
jest ultranowoczesna, a  jej wyjątko-
wość polega na przenoszeniu pulsacji 
o wysokiej intensywności na miękkie, 
silikonowe włosie. ISSA™ została 
zaprojektowana tak, by używać jej 
jak zwykłej szczoteczki manualnej. 
Nie wywołuje drgań jak szczoteczka 
elektryczna, lecz pulsuje, co sprawia, 
że jest łagodniejsza i  zdrowsza dla 
dziąseł, a  jednocześnie skutecznie 
czyści zęby. Jest też bardzo łatwa do 
utrzymania w czystości i odporna na 
gromadzenie się bakterii, a przy tym 
wymaga wymiany główki tylko raz  
w roku. Kolejną zaletą ISSA™ jest brak 
stacji dokującej, a  ładować trzeba ją  
zaledwie raz na 6 miesięcy. 

URZEKAJĄCY DESIGN I INNOWACYJNA TECHNOLOGIA.  
FOREO KREUJE WIZJONERSKIE ROZWIĄZANIA, STWARZAJĄC  
ZUPEŁNIE NOWE WZORCE. DOWÓD? NOWA SILIKONOWA 
SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW!

ISSAForeo

Szczoteczka ISSA™ 
zdobyła w 2014 roku 
prestiżową nagrodę A'Design 
Award w kategorii – Beauty, 
Personal Care and Cosmetic 
Products Design.  

innowacyjności
NAGRODA

FOREO ISSATM

Silikonowa szczoteczka 
do zębów, dostępna w kolorach 

lawendowym, miętowym, 
kobaltowym i czarnym, 

719 zł FOREO 
ISSATM MINI
Silikonowa szczoteczka 
stworzona do delikatnych zębów 
i dziąseł dzieci. Kształtuje 
nawyk regularnego mycia zębów.
Wyposażona jest w funkcję 
kontrolną dla rodziców,  
nr 859368

399 zł
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oparta na technologi Sonic Pulse,
Po czym wymiana glowki  przypada tylko raz na 
rok. Do tego nie posiada stacji dokujacej,a ladowac 
musisz ja raz na 6 miesiecy. Innowacja -rewelacja!



BEAUTY
TRENDSof

Orientalno-szyprowa kompozycja uwodzi 
ekskluzywnymi składnikami rodem z Af-
ryki. Nie pozwala o sobie zapomnieć.

ZESTAW THE SCENT 
zawiera: wodę toaletową 50 ml,  
dezodorant w sztyfcie, 75 ml, nr 885856

285 zł
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Zaawansowane technologicznie kos-
metyki stworzone dla mężczyzn 30+, 
poprawiają kondycję skóry, redukują 
podrażnienia i pomagają w jej regene-
racji, likwidując jednocześnie oznaki 
zmęczenia. 

ZESTAW 100% FOR MEN 
zawiera: silnie nawilżający 
krem rewitalizujący, 54 ml, 
przywracający komfort balsam po 
goleniu, nr 886173

49,90 złD
ER

M
IK

A
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1. ZESTAW PACO 
RABANNE 
Invictus zawiera: wodę 
perfumowaną, 50 ml, 
dezodorant w sztyfcie, 75 ml, 
nr 888226

249 zł 

2. ZESTAW CLARENA 
zawiera: Power Hydro Cream, 
krem  
nawilżający, 50 ml, Power Men 
Soft Gel,  
żel oczyszczający do twarzy, 100 
ml, nr 886813

99 zł
3. ZESTAW DOUGLAS 
MEN 
Men Travel Set zawiera: żel pod 
prysznic, 100 ml, 
dezodorant w sprayu, 50 ml, 
balsam do ciała, 
100 ml, nr 872690 

42,90 zł
4. PHILIPS 
Series 7000 zawiera golarkę 
elektryczną  
z wymiennymi nakładkami, 
w zestawie:  
szczoteczka do czyszczenia twarzy 
i trymer,  
nr 885338

949 zł

1

2

3

4

5

5. ZESTAW 
MERCEDES-BENZ 
Mercedes-Benz Club zawiera: 
wodę toaletową,  
50 ml, dezodorant, 75 ml, 239 zł, 
nr 840810

99 zł 

6. ZESTAW 
GIORGIO ARMANI 
Acqua di Gio Homme zawiera: 
wodę toaletową, 100 ml, 
perfumowany żel pod prysznic, 
75 ml, elegancką kosmetyczkę, 
nr 877257 

399 zł

6



Reload minispray to 
innowacyjne rozwiązanie za-
równo dla tych, którzy chcie-
liby znaleźć zapach idealny, jak  
i dla tych, którzy potrzebują zmian. 
Reload można wielokrotnie napełniać 
ulubionymi perfumami, wystarczy 
specjalnym środkiem wyczyścić ato-
mizer. Kolejną zaletą Reload jest moż-
liwość zakupu gotowych wkładów 
o pojemności 5 ml. Wśród damskich 
zapachów znajdziesz: Boss Ma Vie, 
Givenchy Dahlia Divin, Kenzo Jeau 
d’Amour czy Hugo Boss Woman, 
wśród męskich: Boss Bottled, Hugo 
Boss Man, Givenchy Pi, Issey Miy-
ake L’Eau d’Issey Pour Homme czy 
Mercedes Club for Men.
Reload minispray to prawdziwa za-
pachowa rewolucja. Co więcej, jego 
design opakowania możesz dopaso-
wać do swojego stylu i  osobowości. 
To zupełnie nowy koncept, który 
zrewolucjonizuje sposób używania 
i postrzegania zapachów!

MAŁY, Z WIELKIMI MOŻLIWOŚCIAMI. 
WYDAJNY I LUKSUSOWY – MINISPRAY 
RELOAD.  OTO PRAWDZIWA 
REWOLUCJA W ŚWIECIE ZAPACHÓW!

RELOAD
Kompaktowy i elegancki atomizer można wypełnić 
ulubionym zapachem i mieć zawsze przy sobie.  
Atomizer: czarny  
i biały, 1 szt. – 79,90 zł,
kolorowa nakładka na atomizer, 
1 szt. – 39,90 zł 

RELOAD
Twój osobisty

PREMIERA
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MINIZAPACH
Do atomizerów Reload 
dostępne są gotowe wkłady  
z zapachami znanych marek 
dla pań i panów. Pojemność 
minizapachów to 5 ml. 

GIVENCHY
Dahlia Divin,  
19,90 zł, nr 885252

ISSEY MIYAKE
L'Eau d'Issey Pour Homme,  
19,90 zł, nr 885258

HUGO BOSS
Ma Vie, 19,90 zł,  
nr 885250



Indywidualna Lekcja Makijażu 
to wyjątkowa propozycja Douglas dla 
pań, które chcą zgłębić tajniki makijażu 
i dowiedzieć się, jak dbać o urodę. To 
też idealny prezent dla kobiet z okazji 
urodzin, imienin czy świąt. Podczas 
90-minutowego  spotkania z ekspertem 
Douglas panie dowiedzą się, jakie są 
potrzeby ich skóry, oraz nauczą się dobierać 
właściwe kosmetyki i wykonywać idealny 

IN
DY

W
ID

UA
LN

A INDYWIDUALNA 
LEKCJA MAKIJAŻU   
to wyjątkowe konsultacje 
z ekspertem Douglas 
i zdobycie nowych 
umiejętności. 
Panie po zakończeniu 
lekcji otrzymają swoją 
osobistą Kartę Piękna, 
w której ekspert Douglas 
zapisze im wszystkie etapy 
makijażu i kosmetyki 
potrzebne do jego 
wykonania.

KAŻDA KLIENTKA, która skorzysta  
z lekcji, otrzyma również Kartę Upominkową o wartości 
100 złotych na zakupy w dowolnej perfumerii Douglas!

Lekcja Makijażu
IDEALNIE DOBRANY I WYKONANY MAKIJAŻ TO NAJLEPSZY SPOSÓB 
NA WYEKSPONOWANIE KOBIECEGO PIĘKNA. DOUGLAS WIE, ŻE 
UMIEJĘTNOŚĆ PODKREŚLENIA ATUTÓW URODY JEST DLA PAŃ 
NIEZWYKLE CENNA, DLATEGO SPECJALNIE DLA NICH PRZYGOTOWAŁ 
INDYWIDUALNE LEKCJE MAKIJAŻU! 

BEAUTY
TRENDSof
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makijaż. Ale to nie wszystko. Podczas ILM ekspert 
zdradzi makijażowe triki, które pomogą wyeksponować 
atuty urody! Na Indywidualną Lekcję Makijażu można 
umawiać się telefonicznie lub osobiście w perfumeriach 
Douglas. Koszt lekcji to 200 złotych, w tym nowość!  
– Karta Upominkowa o wartości 100 złotych  
na zakupy w Douglas. 




