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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

Obserwuje, a potem 
opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale 
ma w swoim dorob-
ku dwie powieści. 
O życiu opowiadali 
mu też Mariusz 
Czerkawski i Robert 
Lewandowski, co 
spisał na kartach 
książek. Na co dzień 
dziennikarz NC+, 
ale też prezenter 
wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbziko-
wany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczo-
ści z duszą.  
Tu: autor felietonów 
i wywiadów.

 IN ENGLISH

He observes and 
then describes and 
makes comments. 
Mainly about sport, 
but he has two 
novels to his credit 
too. He listened to 
Mariusz Czerkawski 
and Robert Le-
wandowski tell him 
about their lives, 
which he described 
in his books. On 
a regular basis, he is 
a journalist at NC+ 
and newscaster at 
TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist 
and interviewer.

FOT. EDYTA BARTKIEWICZ 

WOJCIECH 
ZAWIOŁA
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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

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA

   ANYWHERE.PL

NASI AUTORZY OUR AUTHORS

15 



ROZMOWA TALK

16 



17 

 ROZMOWA TALK 

KIEDYŚ ANDRZEJ SMOLIK ZUPEŁNIE PRZYPADKIEM WYBRAŁ SIĘ NA KONCERT 
KEVA FOXA, A DZIŚ PRZEDE MNĄ LEŻY ICH WSPÓLNY KRĄŻEK. NIEKTÓRZY 
TAKIE SPOTKANIA PRZYPISUJĄ DZIAŁANIU PRZEZNACZENIA.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ZDJĘCIA: EDYTA BARTKIEWICZ

MELANCHOLIA  
JEST PODOBNA



KEV, JAK DALEKO JEST Z MIDDLESBROUGH DO 
WARSZAWY, SOPOTU CZY POZNANIA?
KF: W milach to będzie... tysiąc? Sprawdza-

łem to nie raz, ale teraz nie mam pewności.

DWA TYSIĄCE KILOMETRÓW DO WARSZAWY.
KF: To byłby niezły spacer.

NIE BYŁBY TO NAJLEPSZY POMYSŁ. WIĘC JAK 
TRAFIŁEŚ TUTAJ, DO ANDRZEJA?
KF: Pięć lat temu byłem w trasie i grałem 

koncert w Warszawie w budynku kina 

„Iluzjon”. Po koncercie Andrzej podszedł do 

mnie i zamieniliśmy parę zdań. W ciągu 

następnych dziesięciu godzin okazało 

się, że nie zagram już więcej koncertów, 

bo rozbił się samolot, w którym zginął 

prezydent. Kilka moich koncertów zostało 

odwołanych i nie miałem nic do roboty. 

Następnego dnia zadzwonił do mnie An-

drzej i zaprosił do studia, gdzie nagraliśmy 

kawałek „L.O.O.T.T.”, który znalazł się na 

jego albumie „Smolik 4”.

ANDRZEJ, CZEMU ZAPROSIŁEŚ KEVA? ZNAŁEŚ 
WCZEŚNIEJ JEGO MUZYKĘ?
AS: Nie znałem. Na koncercie znalazłem 

się całkiem przypadkowo. Kolega, który 

pomagał w organizacji powiedział, że to 

ciekawa rzecz. Koncert  bardzo mocno mną 

wstrząsnął. Pomyślałem, że bardzo chciał-

bym się z tym człowiekiem spotkać i mieć 

fragment tej energii na swojej płycie. To był 

zbieg okoliczności, ale potem pielęgnowa-

liśmy naszą relację grywając ze sobą wiele 

razy, ja z Kevem, Kev ze mną. To w kon-

sekwencji doprowadziło nas do nagrania 

całego albumu.

CZY TO JUŻ NA TYM KONCERCIE ODCZUŁEŚ 
IMPULS I POMYŚLAŁEŚ „KURDE, MUSZĘ MIEĆ 
NUMER DO TEGO GOŚCIA”?
AS: Tak. Kupiłem parę płyt dla przyjaciół, 

zadzwoniłem do znajomych i powiedzia-

łem „znakomita rzecz, musicie posłuchać”. 

Kiedy idziesz na koncert kogoś kogo znasz, 

wcześniej słyszałeś płytę itp., to oczeku-

jesz czegoś konkretnego. Czasami więcej 

niż dostajesz. A to był jeden z tych naj-

piękniejszych przypadków, gdy wchodzisz 

w coś zupełnie na czysto i nagle doznajesz 

olśnienia. Jest to bliskie twoim emocjom, 

podoba ci się to w każdym calu i odkry-

wasz to dla samego siebie. Takie rzeczy 

zostają w sercu na zawsze.

KEV, A TY NIE BYŁEŚ ZASKOCZONY, ŻE PO KON-
CERCIE DZWONI DO CIEBIE JAKIŚ GOŚĆ I CHCE 
Z TOBĄ NAGRYWAĆ?
KF: Muszę przyznać, że byłem zaskoczony, 

a moment na to był doskonały. Byłem w sła-

bej sytuacji z powodu odwołania koncertów 

i zastanawiałem się, co właściwie teraz 

będziemy robić. Jadłem śniadanie gdy 

zadzwonił telefon. To był Andrzej, który 

powiedział: „no chodź, zrobimy to”. Wtedy 

pierwszy raz uratował mi tyłek, ale na 

pewno nie ostatni.

CZY WCZEŚNIEJ SŁYSZAŁEŚ JEGO MUZYKĘ?
KF: Nie, wcześniej go nie znałem. Cała 

rzecz wydarzyła się tak szybko, że nawet 

nie miałem czasu usiąść i zapoznać się 

z historią Andrzeja Smolika. Dopiero jak 

wróciłem do Walii i sprawdziłem w Google 

to zrozumiałem sytuację, choć nawet wte-

dy nie wiedziałem dokładnie co się dzieje. 

Zostałem zaproszony, żeby zagrać w Pałacu 

Kultury i Nauki podczas imprezy z okazji 

wydania płyty i inauguracji Andrzeja 

w roli ambasadora whisky Johnny Walker. 

Wziąłem taksówkę na lotnisku, wysiadłem 

dopiero pod Pałacem. Poczułem się jak 

w Gotham City i w zasadzie do końca byłem 

trochę oszołomiony. Ogrom tego budynku 

trochę mnie wystraszył, szczerze mówiąc. 

Ale to był dopiero początek.

ANDRZEJ, CZY TWORZYŁEŚ NOWY ALBUM 
WŁAŚNIE POD KEVA?
AS: Nie. Pomysły powstawały częściowo 

w trakcie pracy nad albumem, ale było też 

sporo rzeczy, które przyniósł Kev. Dość moc-

no je zdeformowaliśmy. Dobrze poznaliśmy 

nawzajem swoją muzykę grając razem przez 

pięć lat. Nie chcieliśmy jednak, aby album 

był wypadkową tego, co robiliśmy wcześniej. 

Chcieliśmy znaleźć dla niego miejsce gdzieś 

poza marginesem naszych codziennych 

estetyk. Trwało to bardzo długo, szukaliśmy 

różnych rozwiązań. Konstrukcje powstawały 

przez ostatni rok. Nawet jeśli pomysły na pio-

senki, akordy, szczątki melodii były wcześniej, 

to przeszły bardzo długą drogę. Niektóre 

piosenki mają wiele odsłon, mamy nagrane 

dużo wersji, które nie są tożsame z tym, co 

jest na płycie. Jeżeli jeden utwór przesunął 

się o czterdzieści procent w prawo, okazy-

wało się, że następny już nie jest z tej samej 

rodziny i musi przejść transformację. To mi 

się kojarzyło z działaniem analogowego se-

kwencera krokowego – każda rzecz implikuje 

kolejną w dość niepowtarzalny sposób. Nie 

było natomiast jednego momentu, jednego 

utworu lub czegoś, co by nam powiedziało, 

że tu zaczynamy i do tego punktu się w jakiś 

sposób estetycznie odnosimy. 

WASZ ALBUM BRZMI BARDZIEJ POLSKO CZY 
BRYTYJSKO?
AS: To nie jest muzyka ani polska, ani 

angielska, tylko nasza. 

KF: Zgadzam się. Wymieszaliśmy w niej 

wpływy muzyki, które słuchaliśmy, i nasze 

korzenie. Ja słuchałem wtedy sporo Davida 

Bowiego, Talking Heads i Bauhaus. Nie 

wydaje mi się, żebyśmy myśleli jakoś 

konkretnie o Anglii czy Polsce podczas 

tworzenia, po prostu staraliśmy się zrobić 

najlepszą płytę jak to możliwe.

AS: Ja na przykład myślę dużo o elektronice 

typu Chemical Brothers lub Kraftwerk. 

Ale kocham też muzykę folkową. Moje 

korzenie leżą po części w tej muzyce. Kev 

wspomniał o Talking Heads. Oni są przy-

kładem twórczości, w której te rzeczy się 

łączą. To eklektyczna muzyka, którą łączy 

w sobie klasykę, rock’n’rolla, awangardę, 

elektronikę, może nawet i folk. To synteza 

wielu stylów. W ogóle mam wrażenie, że 

spotkaliśmy się w punkcie, którego sami nie 

potrafimy nigdzie umiejscowić, że to nie 

jest muzyka, którą znamy z płyt Keva Foxa, 

Andrzeja Smolika czy innych artystów.

SPYTAŁEM O TE INSPIRACJE, BO DLA MNIE 
WASZ ALBUM BRZMI JAK POLSKA JESIEŃ. 
JEST TROCHĘ SMUTNY, SPOKOJNY, ALE CIĄGLE 
BARDZO KOLOROWY.
KF: Jeśli mam być szczery to słuchałem go 

w całości może pięć, sześć razy i nie chcę 

rujnować wrażenia. Kiedy słuchasz czegoś 

swojego, to nie zwracasz uwagi na dobre 

rzeczy, tylko wynajdujesz błędy. To dzi-
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KONCERT  BARDZO MOCNO 
MNĄ WSTRZĄSNĄŁ. 
POMYŚLAŁEM, ŻE BARDZO 
CHCIAŁBYM SIĘ Z TYM 
CZŁOWIEKIEM SPOTKAĆ 
I MIEĆ FRAGMENT TEJ 
ENERGII NA SWOJEJ 
PŁYCIE. TO BYŁ ZBIEG 
OKOLICZNOŚCI, ALE POTEM 
PIELĘGNOWALIŚMY NASZĄ 
RELACJĘ GRYWAJĄC ZE 
SOBĄ WIELE RAZY, JA 
Z KEVEM, KEV ZE MNĄ. 
TO W KONSEKWENCJI 
DOPROWADZIŁO NAS DO 
NAGRANIA CAŁEGO ALBUMU.
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waczne, dlatego bardzo budujące są słowa 

od osób, które nie brały udziału w pracy 

nad płytą. Jeśli widzisz i czujesz w tym 

jesień to znaczy, że ta muzyka ma jakiś 

ładunek emocjonalny, a to dobrze.

AS: Wydaje mi się, że Anglicy, a jeszcze bar-

dziej Walijczycy i ludzie związani sercem 

z tym regionem są bardzo podobni do nas. 

Tam też jest przez większość roku ciemno, 

chłodno, mgła i ciągle pada. Melancholia, 

smutek, rodzaj odczuwania jest podobny do 

naszego. To Brytyjczycy wymyślili struk-

turę współczesnej muzyki. Słowiańska 

rytmika jest trochę obca brytyjskiej muzy-

ce, ale energia jest bardzo podobna. Ilekroć 

spotykałem ludzi z Wysp prawie w ogóle 

nie odczuwałem różnic kulturowych.

KF: Myślę, że ludzie z Polski i Anglii są do 

siebie trochę podobni (śmiech).

KEV, CO ROBIŁEŚ ZANIM ZACZĄŁEŚ ŻYĆ 
Z MUZYKI?
KF: Przez cztery lata pracowałem w jednym 

z najlepszych sklepów gitarowych w Man-

chesterze – „Johnny Roadhouse Music”. 

Mogłoby się wydawać, że to idealna praca 

dla muzyka, ale tak nie jest. Przez cały dzień 

pracujesz z gitarami, stroisz je, naprawiasz 

i kiedy wracasz do domu to już nie masz 

ochoty grać, tylko oglądać telewizję. Kiedy 

wybierałem tę pracę, myślałem, że będzie 

dla mnie idealna. Z drugiej strony regular-

nie przychodzili do niego też tacy ludzie 

jak Mani i Ian Brown czy Mike Joyce z The 

Smiths. To mnie zainspirowało by rzucić tę 

pracę i zająć się wyłącznie komponowaniem, 

graniem koncertów. Oni zmienili moją 

percepcję. Pamiętam, że kiedy miałem 15 lat 

i kupowałem ich płyty byli dla mnie kimś 

niesamowitym, a po dwóch latach stali się 

moimi przyjaciółmi, piliśmy razem herbatę 

i paliliśmy papierosy. Dzięki chłopaki!

NIE TĘSKNISZ ZA ANGLIĄ? W POLSCE MIESZ-
KASZ JUŻ CZTERY LATA.
KF: Nie brakuje mi samego kraju, nie mogę 

nawet patrzeć na naszego premiera, ale 

brakuje mi starych przyjaciół. Ludzi, 

z którymi możesz usiąść i po prostu gadać 

o pierdołach. Dokańczacie własne zdania, 

TAM TEŻ JEST PRZEZ WIĘK-
SZOŚĆ ROKU CIEMNO, CHŁODNO, 
MGŁA I CIĄGLE PADA. MELAN-
CHOLIA, SMUTEK, RODZAJ 
ODCZUWANIA JEST PODOBNY 
DO NASZEGO. TO BRYTYJCZY-
CY WYMYŚLILI STRUKTURĘ 
WSPÓŁCZESNEJ MUZYKI. 
SŁOWIAŃSKA RYTMIKA JEST 
TROCHĘ OBCA BRYTYJSKIEJ 
MUZYCE, ALE ENERGIA JEST 
BARDZO PODOBNA. ILEKROĆ 
SPOTYKAŁEM LUDZI Z WYSP 
PRAWIE W OGÓLE NIE ODCZU-
WAŁEM RÓŻNIC KULTUROWYCH.



niczego nie musicie sobie tłumaczyć, bo 

się doskonale rozumiecie. Tego czasami mi 

brakuje. Ale wiem, że tutaj w Polsce też to 

kiedyś znajdę. W każdym razie nigdzie się 

nie wybieram.

ANDRZEJ, NAGRYWAŁEŚ KIEDYŚ WESELA NA 
VIDEO, PODRÓŻOWAŁEŚ PO ŚWIECIE, STU-
DIOWAŁEŚ W SZKOLE MORSKIEJ. SŁYSZAŁEM 
OPINIE, ŻE NIE SPODOBAŁO CI SIĘ TO, CO WI-
DZIAŁEŚ NA WESELACH I DLATEGO UCIEKAŁEŚ 
ZE SWOJĄ MUZYKĄ W ŚWIAT.
AS: Nie, ten epizod weselny nie był ani jakiś 

traumatyczny, ani długi. To były sobotnie 

popołudnia. Bardzo to lubiłem, bo to były po-

czątki ery video. Miałem kamerę jako jeden 

z pierwszych w mieście, kupił mi ją mój tata. 

To nie był dla mnie żaden przymus. Zara-

białem pieniądze, za które kupowałem sobie 

płyty. Płyty kompaktowe były wtedy bardzo 

drogie, a dostęp do nich był utrudniony. Jed-

no wesele to była jedna płyta. Dostawałem 

piętnaście dolarów. Dwadzieścia pięć lat temu 

to było dużo pieniędzy. Teraz to się wydaje 

kompletną bzdurą. W ciągu miesiąca mogłem 

kupić cztery płyty, a w ciągu roku czterdzie-

ści parę. Swoją muzyką zupełnie nie chciałem 

od niczego uciekać. Wydaje mi się, że chcia-

łem nią opowiedzieć o tym, czego doznałem. 

W moim domu rodzinnym ze względu na 

profil pracy moich rodziców bywało pełno 

ludzi ze świata, często też podróżowaliśmy. 

Kiedy wchodziłem do rzeczywistości, która 

wiele lat temu była w Polsce lekko przykurzo-

na, chciałem powiedzieć „słuchajcie – można 

inaczej”. Chciałem opowiedzieć o świecie, 

który widziałem i który wydawał mi się 

wówczas  obyczajowo lżejszy, bardziej koloro-

wy niż ten widziany za oknem.

CZEMU NAGRALIŚCIE PIOSENKĘ O VERZE 
LYNN? BYŁA PIOSENKARKĄ, PRAWDA?
KF: W tej piosence odnoszę się do angielskie-

go ducha. Po raz pierwszy mogę spojrzeć na 

to obiektywnie, bo mieszkam w Polsce od 

czterech lat. To pozwoliło mi na zrozumienie 

jak Anglicy są postrzegani przez innych lu-

dzi. Mój ojciec słuchał Very Lynn. Jestem też 

fanem Pink Floyd, a na albumie „The Wall” 

jest piosenka pod tytułem „Vera”. Zarówno 

ojciec, jak i Pink Floyd odcisnęli na mnie 

swoje piętno. Kiedy słucham jej muzyki to 

pojawia mi się przed oczami obraz ludzi sie-

dzących w bunkrze i słuchających jej śpiewu 

poprzez małe radyjko, w chwili gdy z nieba 

lecą bomby: „There will be blue birds over 

the white cliffs of Dover’ tomorrow, just you 

wait and see’’ (“nad klifami Dover będą jutro 

latały niebieskie ptaki, poczekaj, a zobaczysz 

sam”). Dawała ludziom nadzieję: te samoloty 

zrzucające bomby, które widzisz teraz, rano 

będą tylko niebieskimi ptakami... Wsyzstko 

będzie dobrze. Nastaw wodę kochaniutki, 

napijmy się herbaty...” (śmiech) 

at the old ‘Iluzjon’ Picture House in Warsaw. 

Andrzej approached me after the concert, 

and we talked for a while. The next day 

Poland declared one week of mourning 

because of a plane crash in which the Polish 

president was killed, my tour was cancelled, 

and I was pretty much stranded in Warsaw. 

The next day during breakfast, Andrzej 

called me and invited me to the studio, 

where we recorded the track “L.O.O.T.T.”, 

which appeared on the album Smolik 4.

ANDRZEJ, WHY DID YOU INVITE KEV? HAD YOU 
KNOWN HIM AND HIS MUSIC BEFORE?
AS: No, I hadn’t. I found myself at the concert 

quite by chance. A friend of mine that was 

helping with organisation told me it was 

quite interesting stuff. I was deeply shocked 
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 IN ENGLISH

MELANCHOLY IS THE SAME

ONE DAY, ANDRZEJ SMOLIK QUITE ACCI-
DENTALLY WENT TO KEV FOX’S CONCERT. 
TODAY, THEIR JOINT ALBUM IS LYING ON 
THE TABLE IN FRONT OF ME. SOME PEOPLE 
WOULD SAY THIS WAS DESTINY. 

KEV, HOW FAR IS IT FROM MIDDLESBROUGH TO 
WARSAW, SOPOT, OR POZNAŃ?
KF: About... a thousand miles? I’ve checked 

it several times, but I’m not sure right now.

TWO THOUSAND KILOMETRES TO WARSAW.
KF: Quite a walk.

THAT DOESN’T SOUND LIKE A GOOD IDEA. SO, 
HOW DID YOU END UP HERE, WORKING WITH 
ANDRZEJ?
KF: I was on tour five years ago and played 
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by the performance. I thought I badly wanted 

to meet this man in person and have part of 

his vibe on my album. It was pure coinci-

dence, but we later cultivated our relation-

ship by playing together on many occasions, 

Kev and I, I and Kev. In the end, this led us to 

recording an album together.

WAS IT THEN THAT YOU THOUGHT YOU HAD TO 
HAVE THIS GUY’S PHONE NUMBER?
AS: Yes. I bought a few CDs for my friends, 

called them and said, “It’s great, you have to 

listen to it”. If you go to a concert of an artist 

that you already know and whose album 

you have already heard, you expect certain 

things. Sometimes, you expect more than 

you get. I didn’t know what to expect, and 

it was like a revelation to me. It was one of 

those cases when you encounter something 

you can relate to in every inch, with your 

emotions, and you discover it for your own 

purposes. Such things stay with you forever.

KEV, WEREN’T YOU AT ALL SURPRISED THAT 
SOME RANDOM GUY CALLED YOU UP AFTER 
YOUR PERFORMANCE AND WANTED TO RECORD 
WITH YOU?
KF: I have to say ‘yes’. I was very surprised, 

and the timing was impeccable. The atmos-

phere where I was staying was pretty heavy 

because of the cancellation of the shows. 

That moment when the phone rang, I was 

really wondering what the f**k I was going 

to do and there was Andrzej saying, “Come 

on, let’s make a record”. It was the first time 

he saved my ass, but it wasn’t the last.

WERE YOU FAMILIAR WITH HIS MUSIC BEFORE?
KF: No, I’d never heard anything about him. 

All this happened so quickly that I didn’t 

even have time to sit down and make myself 

familiar with the history of Andrzej Smolik. 

It was only when I got back to Wales that 

I googled him and then realised what had 

happened, although still I wasn’t entirely 

sure what was in store. I was invited to 

Warsaw to perform at the Palace of Science 

and Culture for the record release party and 

Andrzej’s inauguration as the ambassador 

for Johnny Walker Whisky. I took a cab 

from the airport, and when I pulled into the 
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Palace, I thought I had arrived in Gotham 

City. The scale of the building freaked me 

out a little, to be honest. But that was just 

the beginning.

ANDRZEJ, HAVE YOU COMPOSED THE NEW 
ALBUM WITH KEV IN MIND?
AS: No. Many ideas were born during our 

work on the album. Most of the initial 

ideas came from Kev, but we deformed 

those quite a bit. We have become quite 

familiar with each other’s music during 

those five years of performing together. 

However, we didn’t want the album to 

be the consequence of what we had done 

before. We wanted to find this album 

a place outside our everyday aesthetics. It 

took some time and some thinking about 

possible solutions. All the constructions are 

the result of a year of work. Even if those 

song ideas, chords, fragments of melodies 

appeared before, they came a long way. 

Some of the songs have several versions, 

which aren’t at all similar to the final album 

versions. If there was a 40% transition to 

the right in one piece, the following turned 

out to be completely different and had to be 

transformed. It was not unlike an analogue 

music sequencer: one thing implies another 

in quite a unique way. There was no one 

moment, no track, or anything that would 

tell us: “this is where we begin, and this is 

our point of reference”.

DOES YOUR ALBUM SOUND MORE POLISH OR 
MORE BRITISH?
AS: It’s neither Polish nor English music. It’s 

our music.

KF: I agree, it’s neither. We just drew on the 

influences of the music we were listening 

to and our roots. I was listening to a lot of 

David Bowie, Talking Heads and Bauhaus 

at the time, so I suppose you can hear those 

influences there. I don’t think that we 

thought about England or Poland at any 

point, we were just trying to make the best 

record we could.

AS: I listen to a lot of electronic music, like 

the Chemical Brothers or Kraftwerk, for 

instance. But I also love folk music. My 

beginnings were partly in this genre. Kev 

mentioned the Talking Heads. They are an 

example of a combination of those elements 

in music. It’s eclectic and combines classical 

music, rock’n’roll, avant-garde, electronic 

music, and maybe even folk. It’s a synthesis 

of many styles. I generally think that we 

have met at a point that we are unable to 

define ourselves by comparing the sound to 

something current; it doesn’t sound like Kev 

Fox or like Smolik or like anything else.

I’VE ASKED ABOUT THOSE INSPIRATIONS 
BECAUSE YOUR NEW ALBUM SOUNDS LIKE THE 
POLISH AUTUMN TO ME. IT’S A BIT SAD, A BIT 
CALM, BUT STILL PRETTY COLOURFUL.
KF: To be honest, I’ve listened to the entire 

album maybe five or six times; I don’t want 

to ruin it for myself. When you listen to 

your own piece of music, you don’t pay 

attention to the good stuff, but you try to 

pinpoint any mistakes. It’s weird, that’s why 

the opinion of people who are not so close 

is so interesting. If you see and feel autumn, 

then the music obviously has an emotional 

impact, that’s good to know.

AS: I think that the English, and even more 

the Welsh, and people who have left their 

hearts in Wales are similar to us. It’s also 

dark, cold, misty, and rainy for the most 

part of the year. Melancholy, sadness, the 

way they feel are similar to ours. It’s the 

British who invented the structure of 

modern music. Slavic rhythm is a bit alien 

to British music, but its energy is quite the 

same. Whenever I met people from the Isles, 

I didn’t feel any cultural differences.

KF: I think Polish and English people have 

a few things in common. (laughs)

KEV, WHAT DID YOU DO BEFORE YOU BEGAN 
MAKING YOUR LIVING FROM MUSIC?
KF: For four years, I worked in a guitar shop 

‘Johnny Roadhouse Music’, one of the best 

in Manchester. This job seems perfect for 

a musician, but the reality is different. All 

day long you have to work with guitars, 

tune them, repair them and so on. The 

problem is when you get home, you’ve 

absolutely no desire to play one. I was just 

watching TV. When I chose this work, 

I thought it’d be perfect for me. On the oth-

er hand, people like Mani and Ian Brown 

from the Stone Roses or Mike Joyce from 

The Smiths would come to the shop. It was 

meeting them that gave me the confidence 

to quit my job and start to make music full 

time. I remembered how I felt when I was 

15, buying their albums. They were a huge 

inspiration, and after two years, they be-

came my friends; we would drink tea and 

smoke cigarettes together. They encour-

aged me to give it a go. Thanks guys!

DON’T YOU MISS ENGLAND? YOU’VE ALREADY 
BEEN LIVING FOUR YEARS IN POLAND.
KF: I don’t miss the country as such. I can’t 

even look at our prime minister’s face, 

but I do miss my old friends. People with 

whom you can just sit down and talk about 

nothing. You finish each other’s sentences, 

and you don’t have to explain anything 

because you know each other so well. But 

I know that here, in Poland, I’m going to find 

the same thing, eventually. I’m not going 

anywhere, anyway.

ANDRZEJ, YOU USED TO TAPE WEDDINGS, 
TRAVEL THE WORLD, AND EVEN GO TO NAVAL 
SCHOOL. I’VE HEARD THAT YOU DIDN’T LIKE 
WHAT YOU SAW DURING THE WEDDINGS, AND 
THAT’S WHY YOU RAN OFF WITH YOUR MUSIC.
AS: No, my wedding episode wasn’t particu-

larly long. It also wasn’t as big a trauma. It 

was on Saturday afternoons. I enjoyed it 

very much, these were the beginnings of 

the video era. I was one of the first in town 

to own a camera, my father bought it for me. 

It was no obligation for me but a way to earn 

money I could spend on new records. CDs 

used to be very expensive those days, and 

access to them was limited. One wedding 

equalled one CD. I earned 15 dollars, twenty 

five years ago it was a ton of money. Right 

now it seems completely nonsensical. I was 

able to buy four records in a month, and 

forty something in a year. I absolutely didn’t 

want to run off anywhere with my music. 

I think that I tried to use it to tell other peo-

ple what I had experienced. My family home, 

due to the character of my parents’ work, 

hosted lots of people from around the world. 

We also travelled a lot. When I entered this 

Polish reality of several decades ago, which 

was a bit dusty, I wanted to say, “Listen up, 

it can be done differently”. I wanted to tell 

a story about the world that I had seen, and 

that at that time seemed to me morally less 

demanding, more colourful than the one 

I saw through the window.

WHY DID YOU RECORD A SONG ABOUT VERA 
LYNN? SHE WAS A SINGER, WASN’T SHE?
KF: In this song, I’m referring to the English 

Spirit. For the first time in my life, I can 

be objective about it, as I’ve been living in 

Poland for four years. This allowed me to 

understand how the English are perceived 

by other people. My father listened to Vera 

Lynn. I’m also a Pink Floyd fan, and on 

The Wall there is a track called “Vera”. My 

father and Pink Floyd where both very 

big influences in my life. When I hear her 

music, I have this image of people sitting in 

the bunkers, listening to Vera sing to them 

on a small radio while bombs fell from the 

sky above “There will be bluebirds over the 

white cliffs of Dover, tomorrow, just you 

wait and see’’. She was giving people hope, 

“Those planes you see right now, dropping 

bombs, they will all be bluebirds in the 

morning… Everything is going to be just 

fine... Put the kettle on, will you, darling? 

Let’s have a cup of tea…” (Laughs) 





TO, co wiem ja, to muzyczne 

skojarzenia. Kuba wydaje 

mi się roztańczona i rozśpie-

wana. Co z tego, że biedna, 

trudna w odbiorze? Dla Europejczyków 

będzie egzotyczna i skąpana w dźwiękach 

Buena Vista Social Club. To nie zespół, 

a projekt. Muzycy wzięci z ulicy, którzy 

śpiewają lekko, ale z sensem. I tak, jak 

KUBA KARMI SIĘ MUZYKĄ

MUZYKA, DŹWIĘKI, RYTMY. DEFINIUJĄ KULTURĘ, WBREW POZOROM KREUJĄ RÓWNIEŻ 
STEREOTYPY. ARGENTYNA BĘDZIE SIĘ KOJARZYŁA Z TANGIEM. PARYŻ Z EDITH PIAF. 
TAK SAMO JEST Z KUBĄ. DZIKĄ, BIEDNĄ, UPALNĄ, PIĘKNĄ, MAGNETYCZNĄ. SPOCONĄ. 
PACHNĄCĄ CYGAREM, SŁOŃCEM. CO WIEMY O KUBAŃSKIEJ MUZYCE?
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góralskie skrzypce oddają klimat naszych 

polskich gór, tak Buena Vista oddaje Kubę, 

a dokładnie: Hawanę.

To muzyka prosta, a równocześnie 

intrygująca. Przeszkadzajki, charakte-

rystyczne wokale, gitary, trąbki. I teksty 

nieskomplikowane, jak to w tradycyjnej 

muzyce bywa. Przyśpiewki, zapętlone, 

rytmiczne, wpadające w ucho. Słuchasz 

i kiwasz się w rytm. Tak jak panowie z in-

strumentami, którzy grają i mogliby tak 

grać chyba wiecznie. Mała przyjemność, 

najprostsza ucieczka.

Do dumnych szeregów Bueny Visty za-

licza się Omara Portuondo. O tak, ten wo-

kal, ten bit, oto Kuba z moich wyobrażeń. 

Stopa sama nabija rytm, biodra podrygują. 

A kobiecy głos, zmysłowy, niski, jazzują-
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KUBA WYDAJE MI SIĘ ROZ-
TAŃCZONA I ROZŚPIEWA-
NA. CO Z TEGO, ŻE BIEDNA, 
TRUDNA W ODBIORZE? DLA 
EUROPEJCZYKÓW BĘDZIE 
EGZOTYCZNA I SKĄPANA 
W DŹWIĘKACH BUENA VISTA 
SOCIAL CLUB. TO NIE ZESPÓŁ, 
A PROJEKT. MUZYCY WZIĘCI 
Z ULICY, KTÓRZY ŚPIEWAJĄ 
LEKKO, ALE Z SENSEM. I TAK, 
JAK GÓRALSKIE SKRZYPCE 
ODDAJĄ KLIMAT NASZYCH 
POLSKICH GÓR, TAK BUENA 
VISTA ODDAJE KUBĘ.



cy, odpręża. Czy Kubańczycy potrzebują 

odprężenia? Czego szukają w muzyce? Być 

może to ich antidotum na codzienność, ich 

sposób celebracji chwil wzniosłych i tych 

trudnych. Muzyka to także tożsamość, 

daje poczucie przynależności. 

Kto robi wrażenie na Kubańczykach? 

Pablo Milanés. Co usłyszymy od niego? 

Miłosną balladę. Przyjemne dla ucha 

dźwięki. Niewyszukane, ale nie w ten 

sposób chce do nas trafić Pablo. Ludzie 

kochają go właśnie za prostotę i piękno 

linii melodycznej… Czy to nasz Krzysztof 

Krawczyk? Trochę tak. Każdy naród ma 

swojego Krawczyka, którego lubą słuchać 

starsze pokolenia, a te młodsze znają, bo 

rodzice wciąż trzymają gdzieś płyty, może 

nieco zakurzone, ale zawsze pod ręką. 

Nie tylko Milanés podbił serca mieszkań-

ców dalekiej Kuby. Jest jeszcze Silvio Rodri-

guez. Równie nastrojowy jak Milanés, rów-

nie zakochany w dźwiękach. Sporo u niego 

jazzu i ballady, robi się więc nastrojowo.

Na Kubie mamy jednak nie tylko starsze 

pokolenie zasłuchane w balladach i jazzie.  

Są też młodzi-gniewni. Nie dla nich roman-

tyczne nuty i upojne wokale. Oni wolą reg-

gaeton, gatunek czerpiący z hip-hopu i rapu, 

którego filozofia nie jest zbyt skomplikowana. 

Młodzi Kubańczycy wkładają w te dźwięki 

całą swoją seksualność, a teksty opowiadają 

głównie o stosunkach w dosłownym tego 

słowa znaczeniu. Wkrada się kicz, a może 

brak zrozumienia, bo przecież o gustach się 

nie dyskutuje i… dźwięki reggaetonu mogą 

poruszyć biodra. Mogą się spodobać. 

Reggaeton jest brudny, pokrętny i pysz-

ny tak jak ci, którzy go tworzą. A kubań-

scy prekursorzy marzą o kasie i pięknych 

kobietach, o zupełnej wolności, nawet 

jeżeli oznacza ona bakier z prawem. 

Marcin Wesoły („Karaiby i inne rewi-

ry”), który kubańskiej muzyki doświadczał 

na żywo i ma na jej temat sporą wie-

dzę, opowiada: – Kubańska muzyka to 

żywioł, często gwałtowny i lubieżny, to 

pot, wilgotna zmysłowość, seks i abraka-

dabra. Poczuć można tę muzykę chyba 

głównie ciałem – przede wszystkim ono 

na nią reaguje. Coś pierwotnego lokuje 

się najpierw w duszy takich, dajmy na to, 

Kubańczyków z Santiago de Cuba, Kubań-

czyków z afrykańską iskrą, odkłada się 

w nich cenny, wart utrzymania atawizm. 

Może przechodzi to w genach od pokoleń, 

może wisi gdzieś w zbiorowej świadomo-

ści, inkubuje w ludziach, w tancerzach, 

bębniarzach, pieśniarzach etc. zagrzewa 

a potem idzie pędem w ciało, rozchodzi się 

promieniście, jak dreszcz, wreszcie eks-

ploduje jakimś kinetycznym szaleństwem. 

My, Europejczycy, potrafimy się tą muzyką 

porządnie zająć, potrafimy ją po naszemu 

przetworzyć, gdyż potrafimy opanować 

rzemiosło. Mamy sprawne kończyny, mam 

dobry słuch, dryg do nauki, znamy nuty, 

umiemy obyć się z tamtymi gorącymi 

dźwiękami, rytmami, ograć je do bólu 

i wydobyć zeń nową jakość. To potrafimy. 

Tylko że zabraknie nam tamtej pierwotnej, 

nieokrzesanej energii, tamtego autentycz-

nego szału. Nie sposób tego podrobić.  

To jest kubańska krew.

Reggaeton nosi znamiona taniej muzy-

ki rozrywkowej – taka krytyka spotyka 

go w świecie. Ideologicznie broni się za 

to rap. Jak zawsze – brutalnie szczery, 

zaangażowany i bezkompromisowy. 

Trudny w odbiorze dla tych, którzy nie 

potrafią słuchać jednostajnych dźwięków. 

Gadanina. To ciekawe, bo choć daleko 

Polsce do Kuby i odwrotnie, to przecież 

i nasi podwórkowi raperzy, ci spod bloku 

i bramy, dzielą się bólem życia. 

Hip-hop ma dużo do przekazania, 

w końcu Kuba to nie sielankowa kraina. 

To, jak mówi Marcin „żywioł, często 

gwałtowny i lubieżny”. 

PODRÓŻE TRAVEL
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NA KUBIE MAMY JEDNAK 
NIE TYLKO STARSZE 
POKOLENIE ZASŁUCHANE 
W BALLADACH I JAZZIE. SĄ 
TEŻ MŁODZI-GNIEWNI. NIE 
DLA NICH ROMANTYCZNE 
NUTY I UPOJNE WOKALE. 
ONI WOLĄ REGGAETON, 
GATUNEK CZERPIĄCY Z HIP-
HOPU I RAPU, KTÓREGO 
FILOZOFIA NIE JEST ZBYT 
SKOMPLIKOWANA. MŁODZI 
KUBAŃCZYCY WKŁADAJĄ 
W TE DŹWIĘKI CAŁĄ 
SWOJĄ SEKSUALNOŚĆ, 
A TEKSTY OPOWIADAJĄ 
GŁÓWNIE O STOSUNKACH 
W DOSŁOWNYM TEGO SŁOWA 
ZNACZENIU.

FOT.: BENET FERRER
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JAROSŁAW KUŹNIAR
materiał został zrealizowany  
przy współpracy  
z goforworld.com

 IN ENGLISH

CUBA FEEDS ON MUSIC

MUSIC, SOUNDS, RHYTHM. THOSE ARE  
THE DEFINING ELEMENTS OF ANY CULTURE, 
BUT THEY ALSO CREATE STEREOTYPES. 
ARGENTINA WILL ALWAYS BE ASSOCIATED 
WITH TANGO. PARIS - WITH EDITH PIAF. 
CUBA IS THE SAME STORY: WILD, POOR, 
HOT, BEAUTIFUL, TANTALIZING. SWEATY, 
SMELLING OF CIGARS AND SUN. WHAT DO 
WE KNOW ABOUT CUBAN MUSIC?

What I know are all musical associations. 

To me, Cuba seems a singing and dancing 

island. So what that it’s poor and its difficult to 

understand? For Europeans, it’s going to be an 

exotic place immersed in the sounds of Buena 

Vista Social Club. It’s not a band, its a project. 

A group assembled from street musicians who 

sing gently, but with a lot of sense. And just 

as Highlander’s violin seems to project the 

atmosphere of the Polish mountains, Buena 

Vista takes you to Cuba. Havana, to be exact.

The music’s simple, yet intriguing. Noise 

makers, characteristic vocals, guitars, and 

trumpets. And simple lyrics, such as you’d 

normally com across in traditional music. 

And rhythmical, catchy chants. You’re 

listening and moving to the rhythm. Just 

like the men with the instruments who 

play, and seem to be able to play forever. 

A little pleasure, simple retreat.

The proud ranks of the Buena Vista 

include Omar Portuondo. The vocal, the 

beat... Yes, that’s Cuba straight out of my 

dreams. Your foot beats out the rhythm by 

itself, your hips are moving. And the low, 

sensual, jazzy female vocal relaxes. Do the 

Cubans need to relax? What do they look 

for in music? Perhaps its their antidote for 

the mundane every day life, their way to 

celebrate the sublime. Music is also identity. 

It gives a sense of belonging.

Who makes an impression on the Cubans? 

Pablo Milanés. What are we going to hear 

from him? A love ballad, sounds that are 

pleasant to the ear. Simple, but that’s what peo-

ple love him for - the simplicity and beauty of 

his melodies. Is he the Cuban Chris DeBurgh? 

A little bit so. Every nation has its Chris De-

Burgh, whom older generations like to listen to, 

and the younger ones know of him because 

their parents still keep the record somewhere. 

A bit dusty, but still within hand’s reach.

Not only Milanés conquered the hearts 

of the inhabitants of this far away island. 

There is also Silvio Rodriguez. As stirring 

as Milanés, as much in love with the 

sound. There’s quite a lot of jazz and bal-

lads in his work, so he sets the right mood.

But Cuba is not only older people in love 

with ballads and jazz. There are also young 

rebels. Romantic notes and intoxicating vo-

cals aren’t for them. They prefer reggaeton, 

a genre that draws from hip-hop and rap, 

and whose philosophy isn’t at all compli-
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cated. Young Cubans put all their sexuality 

in these sounds, and the lyrics are mainly 

about sexual intercourse. There’s a bit of 

kitsch, lack of understanding perhaps... 

After all, there’s no accounting for taste... 

Besides, reggaeton sounds can make your 

hips move. And they can be catchy.

Reggaeton is dirty, twisted and full of 

itself, just like the people who create it. 

And Cuban forerunners dream of cash, 

beautiful women, and total freedom. Even 

if it means going against the law.

Marcin Wesoły (“Karaiby i inne rewiry”), 

who had the opportunity to experience live 

Cuban music and his knowledge of it is quite 

profound, says: - Cuban music is like the 

elements, rough and lustful at times. It’s sweat, 

wet sensuality, sex, and abracadabra. You 

experience this music mainly with your body 

- it’s your body that reacts to it the most. Some-

thing primordial sets in the souls of Cubans 

of Santiago de Cuba, Cubans with an African 

spark. Maybe it’s genetic, passed on from 

generation to generation, maybe it comes 

somewhere out of the collective conscious-

ness, incubates within people: the dancers, 

drummers, singers, etc. , heats them up and 

then runs through their bodies, spreads like 

wildfire to finally explode with some kind 

of a kinetic madness. We, the Europeans, 

are able to take good care of music. We are 

sometimes able to process it in our own ways, 

because we are good craftsmen. We are swift 

learners, we have good hearing, we know 

our notes, and we are able to deal with those 

hot sounds and rhythms, play them over and 

over, until we fall, and draw new quality from 

those sounds. This, we can do. But what we 

lack is this primordial, untamed energy, this 

authentic frenzy. It’s something you cannot 

fake. It’s in the Cuban blood.

Reggaeton has the features of cheap en-

tertainment music - it’s met with this kind 

of criticism all around the world. It stands 

its ideological ground, however, as rap. As 

always - blunt, engaged, and uncompro-

mising. Difficult to understand for people 

who cannot listen to monotonous sounds. 

Prattle. It’s interesting that although it’s 

a long way to and from Poland, our street 

rappers also talk about the pain of life.

Hip-hop has a lot to convey, after all Cuba 

isn’t a paradise. It is, as Marcin says, “like the 

elements, rough and lustful at times”. 

PODRÓŻE TRAVEL
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FORD MONDEO VIGNALE  
– POZWÓL NAM TO ZROBIĆ

SAMOCHÓD - DLA JEDNYCH WCIĄŻ POZOSTAJE TYLKO ŚRODKIEM TRANSPORTU. DLA INNYCH JEST NICZYM 
ZWIERCIADŁO, W KTÓRYM ODBIJA SIĘ OSOBOWOŚĆ. FORD MONDEO VIGNALE IDZIE O KROK DALEJ  CZYNIĄC 
Z SAMOCHODU NOWY STYL ŻYCIA. BO ZA KAŻDYM WYPRODUKOWANYM EGZEMPLARZEM STOJĄ PRZYWILEJE 
ORAZ LUDZIE GOTOWI JE DLA NAS REALIZOWAĆ. TO DZIĘKI NIM POSIADANIE SAMOCHODU WKROCZYŁO 
W ZUPEŁNIE INNY WYMIAR.

 TEKST : ANNA NAZAROWICZ    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE
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Wszystko zaczęło się w 1913 roku. 

To właśnie wtedy przyszedł 

na świat legendarny włoski 

konstruktor Alfredo Vignale. 

W 1948 roku uruchomił własną firmę. 

U podstaw sukcesu legły wyjątkowe 

projekty oraz najwyższa jakość wykona-

nia. Na owoce pracy warto jednak było 

poczekać. A były nimi niewątpliwie zlece-

nia od takich marek jak Ferrari, Triumph, 

Maserati, Cisitalia, Cunningham, Jensen 

czy DeTomaso. Wszystkie one zapukały 

do drzwi Alfredo. Praktycznie nie było we 

Włoszech producenta samochodów, który 

nie skorzystałby z jego usług.  Jednak to 

właśnie Ford zdecydował się w 1973 roku 

na wykup marki Vignale pozostając jej 

właścicielem aż do dziś. Co więcej, właśnie 

postanowił wskrzesić legendę wzornictwa.

Ford Mondeo został wybrany na bycie 

pierwszym przedstawicielem linii modelo-

wej Vignale w salonach FordStore.  Wybór 

jednostek napędowych oraz stojącej za 

nimi mocy, z pewnością zaspokoi nawet 

te najbardziej wygórowane oczekiwa-

nia. Samochód jest dostępny z silnikiem 

wysokoprężnym  TDCi o mocy 180 KM 

oraz bi-turbo 210 KM. W ofercie znajduje 

się również benzynowy silnik EcoBoost 

o mocy 203 i 240 KM. Na szczycie oferty 

stanął wariant z napędem hybrydowym 

(187 KM). Jednak niezależnie od jednost-

ki, która znajdzie się pod maską, każdy 

egzemplarz jest prawdziwym zjawiskiem. 

System aktywnej redukcji hałasu w połą-

czeniu z laminowanymi szybami zapewni 

ciszę tak perfekcyjną, że podczas podróży 

można będzie jedynie usłyszeć bicie wła-
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snego serca. To dla zmysłów. Ucztą dla oka 

jest jakość wykonania wszystkich  detali 

kabiny pasażerskiej oraz dbałość o każdy 

szczegół przywołująca ducha Vignale. 

Ręcznie szyte fotele z pikowanej skóry Lux 

Charcoal Black oraz Lux Cashmere pod-

kreślają fundamenty, na których wybitny 

włoski projektant wyniósł swoją efekty 

swojej pracy do poziomu sztuki. 10-punk-

towa regulacja oraz pamięć ustawień  na 

nowo zdefiniują pojęcie komfortu w podró-

żowaniu samochodem. Erika Tsubaki, któ-

ra nadzoruje proces projektowania, mówi: 

„Klienci oczekują, że wypracujemy nowe 

podejście do projektowania. Takie, które 

wyróżniłoby nas na tle innych marek”. 

Obok chromowanych dodatków oraz luk-

susowych dywaników i logotypu Vignale  

zwieńczeniem eleganckiego efektu są 18- 

lub 19-calowe felgi z lekkich stopów. 

Wsparciem posłużą zaawansowane  

rozwiązania technologiczne.  Zamontowa-

ny w pojeździe system Ford SYNC2 jest ob-

sługiwany za pomocą głosu. A to oznacza, 

że wystarczy zakomunikować cel, którego 

szukamy aby nawigacja wskazała nam 

drogę. Zakup samochodu to jednak po-

czątek wspólnej drogi, w jaką udajemy się 

wraz  z nabyciem Forda Mondeo Vignale. 

Bo w dniu jego odebrania otrzymujemy coś 

więcej, niż piękny i starannie wykona-

ny samochód. Otrzymujemy możliwość 

korzystania z przywilejów zarezerwo-

wanych tylko i wyłącznie dla posiada-

czy tego modelu. Z czym się one wiążą? 

Z oszczędzaniem naszego czasu, którego 

w codziennym natłoku obowiązków 

mamy stanowczo za mało. Jednym z nich 

są bezpłatne wizyty na myjni przez cały 

okres użytkowania samochodu. Pozwolą 

one na  utrzymanie samochodu w czy-

stości. A przynajmniej takim z pewnością 

chciałby go widzieć Alfredo Vignale. Roz-

wiązaniu uległy również wszelkie kwestie 

związane z dostawą i odbiorem w sytuacji, 

kiedy konieczną okaże się wizyta w serwi-

sie. Im mniej mamy czasu, tym bardziej go 

cenimy. Od teraz zarządzanie nim stanie 

się znacznie łatwiejsze ponieważ wykfali-

fikowana kadra odbierze od nas samochód 

oraz przyprowadzi pod wskazany adres. 

Doradcy usługi Vignale OnCall (dostępnej 

pod numerem telefonu (61) 831 99 72) pozo-

stają do dyspozycji 7 dni w tygodniu przez 

całą dobę aby w razie potrzeby zorgani-

zować również pomoc drogową, umówić 

na wizytę w FordStore, zająć się rezerwa-

cją przeglądu w serwisie oraz posłużyć 

wsparciem w rozwiązaniu każdego innego 

problemu z samochodem. W przypadku 

podjęcia decyzji o zakupie nic  nie stoi na 

przeszkodzie, aby osobiście udać się do 

salonu i celebrować moment wyboru swo-
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jego Forda Mondeo Vignale a następnie 

jego odbioru. W Polsce jest sześć reprezen-

tacyjnych salonów które zadbają o klien-

tów Vignale: Auto Boss w Chorzowie, Euro 

Car w Gdyni, PGD Partner w Krakowie, 

Auto Brzezińska w Łodzi, BCH Chwaliński 

w Opolu oraz Bemo Motors w Warszawie. 

Ale nie musisz tego robić. Zostanie on 

dostarczony pod dom lub miejsce pracy. 

Decydując się zatem na wspólną przygo-

dę z Vignale otrzymujesz coś więcej, niż 

tylko samochód. To uczucie, że wybierasz 

spersonalizowane usługi ściśle dobrane 

pod kątem Twoich potrzeb. Że czas ucieka. 

Ale dla innych, nie dla Ciebie.

Więcej informacji na stronie:

www.vignale.ford.pl 

 IN ENGLISH

FORD MONDEO VIGNALE – LET US TAKE 
CARE OF IT

FOR SOME PEOPLE CARS ARE STILL ONLY 
A MEANS OF TRANSPORT. OTHERS THINK 
THAT THEY ARE MIRRORS TO THEIR OWNERS’ 
PERSONALITY. THE FORD MONDEO VIGNALE 
GOES ONE STEP FURTHER AND MAKES CARS 
A NEW LIFESTYLE. BECAUSE THERE ARE 
PRIVILEGES AND PEOPLE WILLING TO REAL-
IZE THEM FOR US BEHIND EACH PRODUCED 
VEHICLE. IT IS THANKS TO THEM THAT 
OWNING A CAR HAS TAKEN ON A COMPLETE-
LY DIFFERENT DIMENSION.

It all began in 1913. This is when the 

legendary Italian constructor Alfredo 

Vignale was born. He started his own 
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company in 1948. Its success was based on 

unique projects and top-quality workman-

ship. We did not have to wait long for the 

fruit of his labour, which undoubtedly 

included orders from such companies 

as Ferrari, Triumph, Maserati, Cisitalia, 

Cunningham, Jensen and DeTomaso. The 

all knocked on Alfredo’s door. There was 

practically no car manufacturer in Italy 

that would not use his services. But it is 

Ford that actually bought the Vignale 

make in 1973, and it has remained its own-

er to this day. What is more, he has just 

decided to revive the legend of design.

The Ford Mondeo has been chosen 

as the first representative of the new 

Vignale line in FordStores. The choice of 

drive units and the power that goes with 

them will surely satisfy even the highest 

expectations. The car is available with 

a 180 h.p. TDCi and a 210 h.p. bi-turbo 

diesel engine, or an EcoBoost petrol engine 

of 203 and 240 h.p. On the top of the offer 

stands the version with a hybrid power-

train (187 h.p.). But regardless of the unit 

found under the bonnet, each car is a true 

phenomenon. The Active Noise Control 

technology combined with laminated glass 

provide so perfect silence that the only 

thing you will hear while driving will be 

the beating of your heart. Something for 

your senses. The quality of all, even the 

tiniest elements in the passenger cabin 

and attention to detail that resembles the 
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spirit of the old Vignale will be a feast to 

the eyes. Hand-sewn seats made of Lux 

Charcoal Black and Lux Cashmere quilted 

leather highlight the foundation on which 

the outstanding Italian designer based 

his work and changed it into great art. 

10-way adjustment and the memory seat 

function will define the concept of comfort 

in car driving anew. Erika Tsubaki, who 

supervises the design process, says: “Our 

customers expect that we develop a new 

approach to design. One that would make 

us stand out against other brands.” Apart 

from chrome details, luxury mats and the 

Vignale logo, the elegant effect is comple-

mented by 18- or 19-inch wheels made of 

light alloys.

Drivers can count on advanced techno-

logical solutions. The Ford SYNC2 system 

installed in the car is operated with the 

use of voice commands, which means that 

saying the name of your destination out 

loud is enough for the navigation to show 

you the way. But buying a car is only the 

beginning of the path you enter after 

purchasing your own Ford Mondeo Vig-

nale. On the day you collect the car, you 

receive something more than a beautiful 

and carefully manufactured vehicle. What 

you also get is a possibility of exercising 

privileges offered to the owners of those 

models only. Why are they so beneficial? 

Because they help you save your precious 

time, which we are all always short of in 

our everyday pressure of business. One  

of the privileges allows you to enjoy free 

car washes throughout the ownership  

of your car. They will ensure your vehicle 

stays clean and beautiful all the time. 

Alfredo Vignale would surely want to see 

it that way. Problems with delivering and 

collecting your car for maintenance have 
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also been solved. The less time you have, 

the more you appreciate it. From now on 

time management will be much easier be-

cause a qualified team will collect the car 

from you and return it to the designated 

address. Vignale OneCall advisors (phone  

no. (61) 831 99 72) are available 24/7  

in order to organise road assistance  

if needed, arrange a FordStore visit or your 

service bookings and help you resolve 

any other problem with the car you might 

encounter. When you decide to buy your 

own Ford Mondeo Vignale, nothing stands 

in the way of personally visiting the 

showroom and celebrating the moment 

you first choose and then collect your 

car. There are six representative stores 

in Poland that will take care of Vignale 

customers: Auto Boss in Chorzów, Euro 

Car in Gdynia, PGD Partner in Cracow, 

Auto Brzezińska w Łódź, BCH Chwaliński 

in Opole and Bemo Motors in Warsaw. But 

you do not actually have to visit them. The 

car can be delivered directly to your house 

or workplace. So when you decide on an 

adventure with the Vignale, you will re-

ceive much more than just a car. You will 

get the feeling that you are provided with 

personalized services carefully adapted  

to suit your needs. And that time flies.  

But it flies for others, not you.

For more information see:

www.vignale.ford.pl 

35 



SPRZĘT EQUIPMENT

36 

DYSK DLA NISZCZYCIELA
SZANOWNY DYSKU TWARDY, NIKT SIĘ NIE DOWIE, JAKO SMAKUJESZ,  
AŻ SIĘ ZEPSUJESZ, CZYLI OPOWIEŚĆ O ŁUKASZU.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI      ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Każdy z nas ma takiego znajomego – 

w moim przypadku na imię mu jest 

Łukasz. Otóż moi drodzy, Łukasz ma   

tę niebywałą supermoc przypadko-

wego niszczenia wszelkich urządzeń elek-

tronicznych i innych podobnych, zazwyczaj 

na dodatek w momencie, kiedy są koniecznie 

potrzebne. A to nowy telefon przypadkiem 

spadnie mu tak, że wyświetlacz pęknie na 

pół, a to jeszcze nowszy – wybrany specjal-

nie z supertrwałym, zupełnie się nietłu-

kącym wyświetlaczem – przejdzie tę samą 

drogę i też się stłucze, po czym nie można 

wymienić w nim szybki, bo przecież jest 

specjalna, zupełnie się nietłukąca. Ale dyski 

twarde to jeszcze inna historia.

Dyski twarde, moi drodzy, zewnętrzne 

i wewnętrzne, przenośne i stacjonarne, 

SATA i SSD – dla Łukasza nie były żadnym 

wyzwaniem i padały w jego czułych 

objęciach jak muchy. W okolicach Łukasza 

stanowiska pracy mieściło się prawdziwe 

cmentarzysko dysków twardych. Nie 

muszę chyba mówić, jakie komplikacje 

w pracy i życiu prywatnym Łukasza wpro-

wadzała jego skłonność do ich niszczenia. 

Bo co z tego, że zdjęcia ze ślubu przegrał na 

trzy różne, skoro miesiąc później nie dzia-

łał żaden? Niebywale ważna prezentacja, 

którą miał przedstawić równie ważnemu 

klientowi w drogim garniturze? Zapomnij-

cie. Generalnie wszystko, wszystko co 

mogło przepaść wraz ze skłonnością dysku 

do działania, przepadało.

Ale nastał dzień wybawienia. W końcu 

znaleźliśmy godnego przeciwnika dla 

Łukasza. Przenośny dysk twardy Samsung 

Portable SSD T1 ma mu stawić czoła i wyjść 

ze starcia cało, a potem służyć mu latami. 

I jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, 

że tak się stanie. Nie wiem jak dokładnie 

przebiegał proces projektowania dysku,  
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ale podejrzewam, że specjalni tajni wy-

słannicy Samsunga śledzili poczynania 

Łukasza, notowali każdą przypadkową 

torturę, jaką fundował swoim urządze-

niom, a potem głowili się, jak stworzyć 

dysk, który to wszystko wytrzyma. 

W końcu swoje najnowsze dziecko wy-

posażyli w gustowną, malutką, ale trwałą 

obudowę, która ma wytrzymać wszystkie 

wstrząsy, upadki i zalania kawą. Dodali 

też możliwość szyfrowania danych, żeby 

były bezpieczne, gdyby dysk dostał się 

w niepowołane ręce. Dołożyli mu nawet 

funkcję Dynamic Thermal Guard, dzięki 

czemu Łukasz nie przegrzeje go tak łatwo, 

jak innych jego kolegów po fachu. Jest 

szybki, bo Łukasz się przecież często spie-

szy – T1 przesyła 3 giga w 8 sekund. Waży 

jakieś 30 gramów, żeby nie powodować 

urywania się pasków od toreb i plecaków. 

Współpracuje zarówno z Windowsami, jak 

i systemami OS, więc Łukasz nie będzie 

grzebał w nim próbując go sformatować. 

Serio – pomyśleli chyba o wszystkim. 

Co ty na to, Łukasz? 

 IN ENGLISH

DRIVE FOR DESTROYERS

WHEN EVERYTHING ENDS UP IN PIECES... 
A STORY ABOUT LUKAS THE DESTROYER.

We all have such a friend. In my case, he’s 

called Lukas. The thing is, dear all, that 

Lukas has this incredible superpower: he 

can accidentally destroy all kinds of elec-

tronic and similar devices, and he usually 

does it precisely when they’re needed most. 

So his mobile sometimes falls down on 

the ground in such a way that the screen 

breaks in half. Then he chooses a phone 

with a super durable, unbreakable screen, 

but it follows the same scenario and is soon 

broken too. The pane can’t be even replaced 

with a new one because, after all, it’s spe-

cial and completely unbreakable. But hard 

drives are yet another story.

Regardless of whether they’re external 

or internal, portable or not, SATA or SSD, 

hard drives pose no challenge to Lukas and 

drop like flies in his loving arms. There was 

a true hard drive cemetery near Lukas’s 

workplace. And I guess I don’t have to add 

what complications his tendency to destroy 

causes in his professional and private life. 

He uploaded his wedding photographs to 

three different drives, so what? A month 

later none of them worked. An immensely 

important presentation he was supposed  

to show to an equally important client 

wearing an expensive suit? Forget it. In 

general, each and every thing that could 

vanish together with the drive’s ability  

to work vanished.

But the day of salvation came. We finally 

found a worthy opponent for Lukas. The 

Samsung Portable SSD T1 is believed to face 

up to him, remain unharmed and serve him 

for years. And there’s a real chance that it 

is precisely what will happen. I don’t know 

exactly the course of its design process, but 

I suppose that special secret emissaries sent 

by Samsung followed Lukas, wrote down 

each accidental torture he inflicted on his 

devices and finally tried to figure out how 

to create a drive that would endure all that. 

The last thing they did was equip their lat-

est child with a tasteful yet durable casing, 

which is supposed to withstand all kinds 

of shocks, falls and coffee spills. They also 

saw to it that all data stored on the drive 

is secured thanks to a special encryption 

algorithm in case it falls into the wrong 

hands. And thanks to the Dynamic Ther-

PRZENOŚNY DYSK TWARDY 
SAMSUNG PORTABLE SSD T1 
MA MU STAWIĆ CZOŁA I WYJŚĆ 
ZE STARCIA CAŁO, A POTEM 
SŁUŻYĆ MU LATAMI. I JEST 
NAPRAWDĘ DUŻE PRAWDO-
PODOBIEŃSTWO, ŻE TAK SIĘ 
STANIE. NIE WIEM JAK DO-
KŁADNIE PRZEBIEGAŁ PROCES 
PROJEKTOWANIA DYSKU, ALE 
PODEJRZEWAM, ŻE SPECJAL-
NI TAJNI WYSŁANNICY SAM-
SUNGA ŚLEDZILI POCZYNANIA 
ŁUKASZA, NOTOWALI KAŻDĄ 
PRZYPADKOWĄ TORTURĘ, 
JAKĄ FUNDOWAŁ SWOIM 
URZĄDZENIOM, A POTEM 
GŁOWILI SIĘ, JAK STWORZYĆ 
DYSK, KTÓRY TO WSZYSTKO 
WYTRZYMA. 

mal Guard function, Lukas won’t overheat 

is as easily as in the case of his previous 

devices. It’s fast, too, because Lukas is 

always in a hurry. The drive transfers 3 GB 

in 8 seconds. It weighs around 30 grams so 

it won’t make bag or backpack straps break. 

It cooperates with both Windows and OS so 

Lukas will never have to tamper with it in 

order to format the drive. Seriously,  

it seems they’ve thought about everything.

So, Lukas, what do you think? 
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polskiego sportu, które błyszczały mocniej 

niż zdobywane przez nie medale. Na uwagę 

zasługuje profesjonalne zaplecze oraz 

infrastruktura, jaką może się poszczycić 

Centralny Ośrodek Sportowy w Szczyrku. 

Skrzyczne to najwyższy szczyt Beskidów, 

a co za tym idzie biały raj dla narciarzy. 

Aby zasłużyć na to miano tutejsze trasy 

muszą być długie i tak ciekawe, aby narciarz 

podczas zjazdu nie zasnął z nudów. Stoki 

Skrzycznego to ponad 10 kilometrów wyszu-

kanych i odpowiednio przygotowanych 

tras narciarskich Centralnego Ośrodka 

Sportu w Szczyrku, w tym również trasa 

z homologacją FIS, dzięki której będzie 

możliwa organizacja międzynarodowych 

zawodów narciarskich kobiet i mężczyzn. 

Zjazd, slalom gigant, slalom specjalny oraz 

supergigant – już niebawem te prestiżowe 

konkurencje rozpalą sportowe emocje 

w sercach milionów Polaków. Myli się ten, 

kto sądzi, że uzyskanie takiej homologacji 

W POCIE CZOŁA  
I ZASPACH ŚNIEGU

NIE PRZEPADAMY ZA ZIMĄ, A MIMO TEGO ONA WKRÓTCE ZŁOŻY NAM WIZYTĘ.  
CÓŻ, NATURA NA ZAPROSZENIE NIGDY NIE CZEKA. „ZIMA JEST PIĘKNA DO PEWNEGO 
STOPNIA… CELSJUSZA” MAWIAŁ POLSKI POETA TADEUSZ GICGIER. JEST JEDNAK TAKIE 
MIEJSCE, W KTÓRYM JEJ NADEJŚCIE NAPRAWDĘ CIESZY. GDZIE DLA MIŁOŚNIKÓW 
BIAŁEGO SZALEŃSTWA SŁOŃCE NIGDY NIE ZACHODZI, A ZAWODNICY SPORTOWI 
BUDUJĄ FORMĘ PRZED KOLEJNĄ WALKĄ O PODIUM.

 TEKST: ANNA NAZAROWICZ      ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Nazywali go „Polskim Batmanem”. 

Jednak Adam Małysz to przede 

wszystkim najbardziej utytułowany 

zawodnik w historii mistrzostw 

świata w skokach narciarskich. Mimo że 

kilka lat temu podjął decyzję o zakończeniu 

swojej kariery skoczka, Polska nadal ma 

duże powody do radości. Ich źródłem jest 

niewątpliwie młody skoczek Kamil Stoch. 

Zarówno ci dwaj, jak również pozostali 

zawodnicy polskiej kadry na swoje wyniki 

ciężko pracowali i pracują nadal tam, gdzie 

mają ku temu najlepsze warunki. A właśnie 

takie zapewniają Centralne Ośrodki Sportu.

Centralny Ośrodek Sportu w Szczyrku 

jest jednym z siedmiu tego typu obiektów 

zlokalizowanych na terenie naszego kraju. 

Jego pełna nazwa to Centralny Ośrodek 

Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpij-

skich. Brzmi dumnie, bo i powodów do 

dumy nie brakuje. Nie tylko dlatego, że wła-

śnie w tym miejscu wschodziły gwiazdy 
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przychodzi bez większego trudu. Aby ją 

otrzymać Międzynarodowa Federacja Nar-

ciarska dokładnie sprawdziła jakość trasy, 

dystans dla poszczególnych konkurencji, 

przyjrzała się różnicom wzniesień oraz 

parametrom nachylenia stoku. Radość jest 

tym większa, że z trasy, obok zawodow-

ców, mogą również korzystać wszyscy 

miłośnicy zabawy na śniegu. I tej zabawy 

nie są w stanie zepsuć żadne kaprysy 

polskiej zimy. Jeżeli ta poskąpiłaby śniegu 

25 armatek skutecznie zadba o to, aby nikt 

z odwiedzających trasy (również czarną 

i czerwoną) nie poczuł się rozczarowany. 

Trzy ratraki pozostające w pogotowiu po-

służą do utrzymania wszystkich szlaków 

we właściwym stanie.

Jakby tego było mało COS-OPO w Szczyr-

ku z końcem 2013 roku oddał do użytku no-

woczesną kolejkę linową z czteroosobowy-

mi gondolami i przepustowością sięgającą 

2400 osób na godzinę. Obecnie, wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom sportowców 

trenujących na trasach Skrzycznego oraz 

wszystkim turystom korzystającym z tras 

narciarskich Centralnego Ośrodka Sportu 

w Szczyrku, trwa rozpoczęta w paździer-

niku budowa nowoczesnego wyciągu 

orczykowego „Doliny II”, którego prze-

pustowość wyniesie 800 osób na godzinę. 

To oznacza trzykrotny wzrost w porów-

naniu do dotychczasowych możliwości 

i wpłynie na czas przejazdu wszystkich 

użytkowników tras narciarskich, komfort 

korzystania oraz bezpieczeństwo. 

Skrzyczne wzbudza jednak zaintereso-

wanie przez cały rok. W okresie letnim to 

miejsce odwiedza ponad 200 tys. osób, gdyż 

zbiega się tu wiele popularnych szlaków 

turystycznych. Sam Centralny  Ośrodek 

Sportu w Szczyrku, obok skoczni narciar-

skich, tras do konkurencji alpejskich oraz 

tras biegowych, posiada już dwie pełno-

wymiarowe hale sportowe. Pozostają one 

do dyspozycji licznie przybywających tu 

w celu wypracowania szczytowej formy 

grup sportowych. Obecność hal jest nieoce-

niona ze względu na fakt, że umożliwiają 

one uprawianie wielu dyscyplin sportu na 

terenie jednego obiektu. Na powierzchni 

jednej hali mieszczą się trzy boiska do 

siatkówki, boisko do piłki ręcznej oraz ko-

szykówki. Zadbano również o dodatkowe, 

nowoczesne szatnie. Obiekt został także 

przystosowany do potrzeb osób niepełno-

sprawnych. Zatem kiedy wraz z nadejściem 

zimy opadną temperatury, a za nimi nasze 

nastroje, warto odwiedzić Centralny Ośro-

dek Sportu w Szczyrku. Emocje zgromadzo-

nych tu gości zawsze są „na plusie”. 

GUST TASTE



 IN ENGLISH

HIGH JINKS IN SNOWBANKS

WE ARE NOT NECESSARILY FOND OF WIN-
TER, AND YET IT IS SOON GOING TO PAY US 
A VISIT. WELL, NATURE NEVER WAITS FOR AN 
INVITATION LETTER. “WINTER IS BEAUTIFUL 
TO A CERTAIN DEGREE... CELSIUS,” SAID POLISH 
POET TADEUSZ GICKIER. BUT THERE IS A PLACE 
WHERE THE COMING OF WINTER IS A TRUE 
SOURCE OF JOY. WHERE THE SUN NEVER SETS 
FOR THE LOVERS OF WINTER SPORTS, AND 
SPORTSPEOPLE WORK ON THEIR FORM BEFORE 
THE NEXT FIGHT FOR THE PODIUM.   

They called him a Polish Batman. But 

Adam Małysz is first of all the most 

award-winning competitor in the history 

of world ski-jumping championships. Even 

though he decided to end his career as a ski 

jumper several years ago, Poland still has 

good reasons to be happy. One of them 

is certainly the young ski jumper Kamil 

Stoch. Both the two and other represent-

atives of the Polish national team worked 

or still work hard to achieve as much as 

possible in places that provide them with 

the best conditions. Central Sports Centres 

are definitely among them.

The Central Sports Centre in Szczyrk 

is one of seven similar objects located 

in the whole country. Its full name is: 

the Central Sports Centre – Olympic 

Preparation Centre in Szczyrk. It might 

be a proud sounding name, but the Centre 

has actually all rights to be proud, and it 

is not only because this is where Polish 

sports stars shining more brightly than 

the medals they won have risen. What is 

also worth attention in the Central Sports 

Centre in Szczyrk are its professional 

facilities and infrastructure.

Skrzyczne is the highest mountain of 

the Beskids and, as a result, a true paradise 

for skiers. But to deserve that title, it needs 

to offer long and interesting trails so that 

skiers are not bored to death while moving 

downhill. Skrzyczne slopes include more 

than 10 kilometres of sophisticated and 

well-prepared pistes of the Central Sports 

Centre in Szczyrk, including a ski run 

certified by FIS, thanks to which the Centre 

will be able to organize international male 

and female ski competitions. Downhill, 

giant slalom, special slalom and super giant 

slalom – all those prestigious disciplines 

will soon trigger sports emotions in mil-

lions of Polish hearts. Whoever thinks that 

it is relatively easy to obtain such an ap-

proval is wrong. The International Ski Fed-

eration carefully checked the quality of the 

run, distances for particular disciplines, 

differences in altitude and slope inclina-

tion parameters. The satisfaction is even 

greater thanks to the fact that, apart from 

professionals, all amateurs and snow lovers 

can use the run too. And no whimsicality 

of the Polish winter can ruin that fun. If 

the weather skimps on snow, 25 cannons 

will successfully see to it that no guest at 

the run (including the black and the red 

run) feels disappointed. Three snowcats, 

which are always on alert, help to maintain 

all trails in appropriate condition.

Moreover, the Central Sports Centre in 

Szczyrk put a modern cableway into use 

towards the end of 2013. It offers cars for 

four passengers and a capacity of almost 

2400 persons per hour. In order to meet 

the expectations of sportspeople training 

at the trails of Skrzyczne and all tourists 

using the ski area offered by the Central 

Sports Centre in Szczyrk, it started building 

a modern surface lift (“Doliny II”) with a ca-

pacity of 800 persons per hour in October. 

Not only does it mean a threefold increase 

compared with the current capacity, but 

it will also influence the duration of the 

journey for all ski trail users and improve 

the conditions and safety in the Centre.

Skrzyczne arouses interest throughout 

the whole year. In the summer time, it 

is visited by more than 200,000 people 

because many popular tourist routes meet 

here. As for the Central Sports Centre 

in Szczyrk itself, it features not only 

ski jumps, trails for Alpine events and 

cross-country trails but also two well-

equipped sports hall. They are open to 

sports groups that so often come to Szczyrk 

to work on their top form. The presence of 

the halls is invaluable as they ensure that 

many sports disciplines can be practiced 

in one object. One sports hall includes 

three volleyball fields, one handball field 

and one basketball field. Moreover, it 

features modern locker rooms and has 

been adapted to the needs of the disabled. 

So when temperatures fall and our moods 

darken with the coming of winter, it is 

worth visiting the Central Sports Centre in 

Szczyrk. The atmosphere that prevails here 

is always warm. 
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Na przykład czerwony jest niebywale trud-

ny. Dlatego tak rzadko w naszych kolekcjach 

pojawia się rubinowa czerwień. Nad figurką 

z elementami czerwonego kryształu w in-

stytucie pracowano dwa lata!

PRAWDZIWE DIAMENTY SĄ ZAPEWNE BARDZO 
DROGIE?
Dokładnie tak – drogie i dlatego nieomal 

nieosiągalne. A Daniel Swarovski pragnął 

dać „diamenty” zwykłym ludziom. Szlifował 

kryształy tak, aby światło załamywało się 

w nich dokładnie tak, jak w brylantach. 

Kryształ nie jest jednak tak trwały. Może 

się, zwyczajnie potłuc – ale światło odbija tak 

samo. To efekt cięcia i szlifu. Kryształ  

nie żyje bez światła. Kiedyś powiesiłam 

w oknie ornament ze śnieżynką i kiedy przez 

ten kryształ przebijało słońce, w całym domu 

obserwowaliśmy jedna wielką grę świateł. 

Sama radość. W naszej firmie mówimy, że 

każdego dnia przynosimy ludziom radość.

ABY SWAROVSKI STAŁ SIĘ IMPERIUM BIZNESO-
WYM TRZEBA BYŁO, MIMO WSZYSTKO, PRACY 
POKOLEŃ. A WYDAWAŁOBY SIĘ, ŻE W ŚWIECIE 
MODY WSZYSTKO DZIEJE SIĘ OD RAZU.
Daniel zatrudnił ludzi z miejscowości, 

w której zamieszkał. Całe lata pracował 

nad perfekcją szlifu kryształów, projekto-

wał je i sprzedawał. Kryształy wykorzy-

stywane były m.in. do produkcji żyrandoli. 

EWA SERECZYŃSKA  
WIECZNOŚĆ ZAKLĘTA  
W KRYSZTALE
SĄ SEKRETY, KTÓRYCH NIE UMIEMY WYDRZEĆ NATURZE PO DZIŚ DZIEŃ.  
SĄ I TAKIE, KTÓRE ROZUMIEMY. W KAŻDYM RAZIE NIEKTÓRZY JE ROZUMIEJĄ

 TEKST: GRZEGORZ KAPLA      ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK

Był 1895 rok, Europa podzielona 

pomiędzy mocarstwa szykowała 

się do zapowiadanego na przełom 

wieków końca świata. Francja żyła 

sprawą Dreyfusa, Rosja premierą „Jeziora 

Łabędziego”, w USA wynaleziono siat-

kówkę, Lenin założył tajny związek walki 

o wolność ludu pracującego, a Bolesław 

Prus napisał „Faraona”. Roentgen opatento-

wał swój aparat do prześwietleń, Alberini 

opatentował kinematograf, ale szanowany 

karkonoski szlifierz kryształów wiedział, 

że patent nie wystarczy, żeby ocalić to, co 

odkrył. Spakował wszystko co miał, całą ro-

dzinę i powędrował na południe, do Tyrolu. 

Tam, w odległej od świata dolinie, znalazł 

dom w miejscowości Wattens blisko Inns-

brucku. I tam zmontował swoją maszynę 

do szlifowania kryształów. Mógł ich mieć 

tyle, ile zapragnął i mógł je szlifować w tak 

samo skomplikowany wzór jak diamenty. 

Nazywał się Daniel. Daniel Swarovski.

CZY TO PRAWDA, ŻE SEKRET KRYSZTAŁU ZNA 
TYLKO KILKA OSÓB?
Ewa Sereczyńska, Dyrektor Zarządzająca 

SWAROVSKI Poland: Tak. To rodzinny 

sekret, który jest pilnie strzeżony. Zna go 

kilka osób na świecie. Zresztą to nie jedyny 

sekret. Drugim jest uzyskiwanie kolorów. 
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Wśród kolekcjonerów dużym uznaniem 

cieszyły się figurki. Jeden z pracowników 

zupełnie przez przypadek, bawiąc się 

kryształami stworzył filigranową myszkę, 

która urzekła wszystkich w firmie. Od tego 

rozpoczęła się historia naszych figurek. 

Z projektantami mody firma chciała pra-

cować od samego początku. Do dziś Nadia 

Swarovski, która zasiada w zarządzie, 

opowiada, jak jej pradziadek spotykał się 

z Dior i Chanel.bWtedy marka weszła do 

wielkiego świata mody. Ale czas na biżute-

rię przyszedł dopiero w latach 80-tych.

NIKT NA TO NIE WPADŁ PRZEZ 100 LAT?
Być może ktoś wpadł, ale nie był gotowy, 

aby to rozpocząć, trudno mi powiedzieć 

dlaczego. Może była moda na wyrafinowaną 

biżuterię z diamentów, brylantów itd? Ale 

dla nas był to krok milowy. Otworzono jeden 

butik, później drugi i firma zaczęła się roz-

rastać. Kiedyś naszą główną działalnością 

była produkcja figurek, dzisiaj 90 procent to 

biżuteria w obszarze produktów gotowych.

ZWŁASZCZA TA HOLLYWOODZKA.
Tiara, którą miała na sobie Audrey 

Hepburn w „Śniadaniu u Tiffany’ego” była 

wykonana właśnie przez nas, z naszych 

kryształów. Królowa Wiktoria także 

miała kryształową koronę Swarovskiego. 

Przezroczystą suknię wysadzaną naszymi 

kryształami nosiła Rihanna, a w filmie 

„Kopciuszek” Disneya suknia i buty na bal 

także były wykonane z naszych kryszta-

łów. Ale z drugiej strony wytwarzamy od-

blaskowe światełka, które nocą pozwalają 

nam być bezpiecznym na drogach. Kiedy 

przychodziłam do firmy nawet nie wiedzia-

łam, że czymś takim się zajmujemy.

KIERUJE PANI ODDZIAŁEM FIRMY ROZPOZNA-
WALNEJ W CAŁYM ŚWIECIE. O CZYM MARZYŁA 
PANI, KIEDY BYŁA MAŁĄ DZIEWCZYNKĄ?

Wychowałam się w Pabianicach, które 

do dziś kocham, tu jest cała moja rodzina, 

jednak zawsze ciągnęło mnie do wielkiego 

świata. Na studia w 1996 szłam z myślą, że 

będę pracować dla zagranicznej korporacji. 

Firma Jackpot&Cottonfield miała siedzibę 

w Łodzi, od razu wiedziałam, że muszę tam 

pracować. Uparłam się i się udało.

SKĄD TAKIE MARZENIE?
Pamiętałam czasy PRL, tę szarość i niedo-

statek. Tymczasem w ich salonie w Łodzi 

na ul. Piotrkowskiej były wszystkie kolory 

tęczy. Marzyłam, żeby też obracać się w tej 

zagranicznej kulturze, ciągnęło mnie bardzo 

do świata mody. Chciałam się od nich uczyć.

RUNĄŁ MUR, KTÓRY PO JEDNEJ STRONIE BYŁ 
SZARY, A PO DRUGIEJ KOLOROWY, WIĘC WSZY-
SCY CHCIELIŚMY TROCHĘ TYCH BARW ZŁAPAĆ.
Dokładnie. Bardzo pilnie uczyłam się 

angielskiego, języki były moją pasją, co 

przydało się oczywiście w mojej pracy. 

Dostałam się na studia zaoczne – marke-

ting i zarządzanie, dojeżdżałam z Łodzi 

do Nowego Sącza, jednocześnie pracując 

w Jackpot&Cottonfield. Uparłam się, że 

dostanę tam pracę, aplikowałam na pozycję 

asystentki. Powiedziano mi, że w tej chwili 

nie ma wakatów, ale zostawią sobie moje 

CV. Po roku zadzwonili i pojawiła się szan-

sa. Fascynowało mnie to, że moja szefowa 

miała zawsze w kieszeni szminkę Diora, 

na którą wówczas nie było mnie stać. Na 

jej biurku stały zawsze drogie perfumy. 

Też tak chciałam. Studiowałam marketing 

i zarządzanie i kiedy otwierano rynek 

czeski i węgierski zostałam tam wysłana. 

Organizowałam działalność firmy w tych 

krajach, tam też mieszkałam 4 lata, nauczy-

łam się czeskiego i podstaw węgierskiego. 

Wróciłam do Polski w 2003 roku i w kolejnej 

firmie – Marks&Spencer – otwierałam skle-

py na Litwie, Łotwie oraz w Polsce. W 2008 

roku urodziłam synka i rozpoczęłam pracę 

w Swarovskim. W moim życiu zawodowym 

i prywatnym był to przełomowy rok. Podo-

bało mi się, że zaczynam sama i otwieram 

pierwsze biuro firmy w Polsce.

DLACZEGO CHCIAŁA PANI WRÓCIĆ?
Polska to mój rodzinny kraj, tu chciałam 

założyć rodzinę i osiąść na stałe. Kiedy 

przejęłam firmę w 2008 roku w kraju było 

6 butików, teraz jest ich 25 – w najlep-

szych centrach handlowych. Mamy tez 

15 punktów multibrandowych. Jesteśmy 

marką premium, osiągalną w zasadzie dla 

wszystkich, bo nasze ceny zaczynają się 

już od nieco ponad stu złotych. Każdy jest 

dla nas tak samo ważny, bo choć jesteśmy 

międzynarodową korporacją to wciąż pozo-
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PAMIĘTAŁAM CZASY PRL, 
TĘ SZAROŚĆ I NIEDOSTATEK. 
TYMCZASEM W ICH 
SALONIE W ŁODZI NA UL. 
PIOTRKOWSKIEJ BYŁY 
WSZYSTKIE KOLORY 
TĘCZY. MARZYŁAM, ŻEBY 
TEŻ OBRACAĆ SIĘ W TEJ 
ZAGRANICZNEJ KULTURZE, 
CIĄGNĘŁO MNIE BARDZO DO 
ŚWIATA MODY. CHCIAŁAM 
SIĘ OD NICH UCZYĆ.



stajemy rodzinną firmą. Daniel Swarovski 

nie pozwolił wprowadzić firmy na giełdę – 

taki zapis widnieje w jego testamencie.

WSZYSTKO SIĘ PANI ZAWSZE UDAJE ?
W 2011 roku – w czasie kryzysu w Polsce 

– mieliśmy słabsze wyniki. To był dla mnie 

trudny czas. Niełatwe sytuacje niesamo-

wicie mnie wzmacniają i przygotowują na 

kolejne. Na przykład pierwszy pokazy nowej 

kolekcji prowadziłam z Małgosią Kożuchow-

ską. To było dopiero wyzwanie – taka gwiaz-

da! Ale odkryłam jakie to fajne. Do dziś 

bardzo się lubimy i widujemy w prywatnym 

czasie. To wspaniała, ciepła osoba! Dzięki 

pracy w Swarovskim poznałam świetnych, 

wartościowych ludzi, z którymi przyjaźnię 

się do dziś, jak na przykład z Agnieszką Ce-

gielską, która zawsze powtarza, że kryształy 

przynoszą szczęście.

JEST PANI WIĘC SZCZĘŚLIWĄ KOBIETĄ.
Mam świetną pracę, znakomity zespół ludzi, 

z którymi pracuję i udane życie prywatne. 

Tak, jestem szczęśliwą kobietą. 

 IN ENGLISH

EWA SERECZYŃSKA AND THE 
ETERNITY ENCLOSED IN ENCHANTED 
CRYSTALS

THERE ARE SOME SECRETS THAT STILL 
REMAIN THE MYSTERY OF NATURE, AND 
THERE ARE THOSE THAT WE UNDERSTAND; 
OR AT LEAST SOME PEOPLE DO.

It was 1895, and Europe, divided between 

superpowers, was preparing for the end of 

the world that had been foretold to happen 

at the turn of the centuries. The French 

were following the Dreyfus affair with bated 

breath, Russians were looking forward to 

The Swan Lake opening night, Americans 

invented volleyball, Lenin established a secret 

union fighting for the freedom of the work-

ing people, and Bolesław Prus wrote Pharaoh. 

Roentgen patented his X-ray machine, and 

Alberini patented the cinematograph, but 

a well-respected crystal cutter from Karkono-

sze Mountains knew that a patent would not 

suffice to save his own discovery. He packed 

all his belongings, and together with his 

family he embarked on a journey south – to 

Tyrol. There, in a remote valley, he found his 

new home in a town called Wattens, which is 

close to Innsbruck. That was the place where 

he constructed his crystal cutting machine. 

He could have as many crystals as he wished, 

and he was able to cut them in sophisticated 

patterns just like diamonds. His name was 

Daniel. Daniel Swarovski.

IS IT TRUE THAT ONLY FEW PEOPLE KNOW  
THE SECRET OF CRYSTALS?
Ewa Sereczyńska, Managing Director of 

SWAROVSKI Poland: Yes. It is a carefully 

guarded family secret. Only few people in 

the world know it. And it is not the only 

secret. The second one is how to obtain 

colours. For instance, red is a very difficult 

challenge. That is the reason why ruby red 

appears in our collections so rarely. The 

works on a figurine with elements made of 

red crystal lasted two years!

REAL DIAMONDS ARE SURELY VERY EXPENSIVE?
Exactly – expensive and therefore hardly 

acquirable. While Daniel Swarovski wished 

to give “diamonds” to ordinary people. 

He cut crystals in a way that made them 

refract light exactly like brilliants. However, 

crystals are less durable. They can be simply 

crushed; but they do reflect the light in the 

same way. This is the effect of cutting and 

grinding. A crystal is only alive when there 

is light. Some time ago, I placed a snowflake 

ornament in my window and when the 

sunlight was shining through the crystal, 

we witnessed a great light spectacle in our 

house. Pure joy. In our company, we often 

say that we bring joy to people every day.

GUST TASTE

50 

JESTEŚMY MARKĄ PREMIUM, OSIĄGALNĄ W ZASADZIE DLA 
WSZYSTKICH, BO NASZE CENY ZACZYNAJĄ SIĘ JUŻ OD 
NIECO PONAD STU ZŁOTYCH. KAŻDY JEST DLA NAS TAK 
SAMO WAŻNY, BO CHOĆ JESTEŚMY MIĘDZYNARODOWĄ 
KORPORACJĄ TO WCIĄŻ POZOSTAJEMY RODZINNĄ FIRMĄ.



YET IT TOOK MANY YEARS AND THE WORK 
OF A FEW GENERATIONS FOR SWAROVSKI 
TO BECOME A BUSINESS EMPIRE. WHILE IT 
WOULD SEEM THAT IN THE FASHION WORLD 
EVERYTHING HAPPENS INSTANTLY.
Daniel employed people from the town 

he lived in. He tried to perfect the cut 

of crystals, designed and sold them 

for many years. Crystals were used to 

produce among others chandeliers. And 

collectors highly appreciated figurines. 

While playing with the crystals, one of 

our employees by pure chance created 

a dainty mouse, which won the hearts 

of all the company workers. That event 

started our figurine production. The 

company wanted to establish cooperation 

with fashion designers from the very 

beginning. Even today, Nadia Swarovski, 

member of the executive board, tells 

the stories about the meetings her great 

grandfather had with Dior and Chanel. 

That is when the brand entered the great 

world of fashion. But the time for jewel-

lery came only in the 1980s.

NO ONE HAD THOUGHT ABOUT THAT FOR A HUN-
DRED YEARS?
Maybe they thought about it, but were not 

ready to begin. I do not know the exact 

reason why. Perhaps exquisite jewellery 

made of diamonds and brilliants etc. was 

fashionable? Anyway, this was a milestone 

for us. The first boutique was opened, then 

the next one and the company started 

to expand. In the past, our main line of 

business was the production of figurines, 

while nowadays, 90% of finished products 

consists in jewellery.

ESPECIALLY FOR HOLLYWOOD.
From our crystals, we made the tiara which 

Audrey Hepburn wore in “Breakfast at 

Tiffany’s”. Queen Victoria also had a crystal 

crown by Swarovski. Rihanna wore a see-

through dress inlaid with our crystals; 

moreover, the ball dress and shoes in the 

movie “Cinderella” were made of Swarovski 

crystals. On the other hand, we also 

produce reflectors, thanks to which people 

are safe on the roads at night. I had no 

idea Swarovski made these as well, before 

I started working at the company.

YOU ARE IN CHARGE OF A DIVISION OF A COM-
PANY THAT IS WELL-KNOWN ALL OVER THE 
WORLD. WHAT DID YOU DREAM ABOUT WHEN 
YOU WERE LITTLE?
I grew up in Pabianice, and I still love that 

town. This is the place where my whole 

family is, but I always wanted to live the 

high life. In 1996, I went to the universi-

ty, thinking that soon I would work for 

a foreign corporation. Jackpot&Cottonfield 

had a registered office in Lodz, and I felt 

straight away that I had to work there. 

I was stubborn and I succeeded.

WHAT WAS YOUR MOTIVATION?
I still remembered the time of communism 

in Poland, this greyness and poverty. While 

their salon on Piotrkowska Street in Lodz 

was full of colours like a rainbow. I wanted 

to become a part of that foreign culture; 

I was greatly fascinated with the world of 

fashion. I wanted to learn from them.

THE WALL WHICH WAS GREY ON ONE SIDE AND 
COLOURFUL ON THE OTHER COLLAPSED, SO WE 
ALL WANTED TO GRAB SOME OF THOSE COLOURS.
Exactly. I studied English really hard. For-

eign languages were my passion, which 

of course proved useful in my work. 

I was admitted to a weekend course at 

the university – Marketing and Manage-

ment, I frequently travelled from Lodz to 

Nowy Sacz, and still worked for Jack-

pot&Cottonfield. I was bent on getting 

a job there, and I applied for a position as 

an assistant. I was told that there were 

no vacancies, but my CV would be kept 

for future reference. After a year, they 

called me and there was my opportunity. 

It fascinated me that my boss always 

carried in her pocket a Dior lipstick, 

which I could not afford back then. She 

always had expensive perfumes on her 

desk. I also wanted all that. I studied 

Marketing and Management, and when 

the company was expanding to the Czech 

and Hungarian markets, I was delegated 

there. I organized the company’s opera-

tions in those countries, and I lived there 

for 4 years. I learnt Czech and the basics 

of Hungarian. In 2003, I returned to 

Poland and started to work for a different 

company – Marks&Spencer. I opened new 

shops in Lithuania, Latvia and Poland. In 

2008, I gave birth to my son, and started 

working at Swarovski. That year was 

a turning point both in my personal life 

and professional career. I liked the fact 

that I was starting alone and opening the 

first company office in Poland.

WHY DID YOU WANT TO COME BACK?
Poland is my home country, where I want-

ed to start a family and settle for good. In 

2008, when I took over the management 

of the company, there were 6 boutiques in 

Poland, now there are 25, all located in the 

best shopping malls. We also have 15 mul-

ti-brand points. We are a premium brand, 

which is generally acquirable to everyone 

as our prices start with slightly more than 

PLN 100. Every person is equally impor-

tant to us, because we are an international 

corporation but at the same time still re-

main a family business. Daniel Swarovski 

did not allow listing the company on the 

stock exchange – he included such a provi-

sion in his last will.

DO YOU ALWAYS SUCCEED?
In 2011, when the financial crisis hit Poland, 

we had worse results. That was a difficult 

time for me. But challenging situations 

make me much stronger and prepare for 

future hardships. For instance, I hosted the 

first show presenting our new collection 

with the famous Polish actress Małgosia 

Kożuchowska. Such a celebrity! – that was 

a huge challenge. But I discovered how 

much fun it was. We like each other very 

much and still meet socially. It is an amaz-

ing and warm person! Thanks to my work 

at Swarovski, I met great, esteemed people, 

with whom I am friends till this day; like 

for instance Agnieszka Cegielska. She 

always says that crystals bring happiness.

SO YOU ARE A HAPPY WOMAN.
I have a great job, an excellent team, and 

a successful personal life. Yes, I am happy. 
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– podkreśla pani Katarzyna, która sama 

również zdobyła wykształcenie w tym 

kierunku. To właśnie wiedza oraz umie-

jętności są podstawą, aby móc zbudować 

profesjonalny salon optyczny. Taki, w któ-

rym każdy otrzyma fachową pomoc. Pani 

Katarzyna i każdy, kto obsługuje klientów 

w salonie Optyk Kierszniowski, dokłada 

wszelkich starań, aby każdy z klientów był 

zadowolony z wykonanych okularów. 

Zdarza się, że trafiają tutaj klienci, którzy 

z powodu braku fachowej obsługi w innym 

salonie korzystali z niewłaściwie dobra-

nych lub wykonanych okularów. Dzięki 

staraniom całego zespołu każdy z klientów 

otrzymuje produkt odpowiednio dobrany 

do potrzeb i komfortowy, w każdym tego 

słowa znaczeniu. – Do naszych zakładów 

zgłaszają się zarówno młodzi, jak również 

ci nieco starsi. Ale niezależnie od wieku 

każdy, oprócz pomocy, w ofercie firmy 

znajdzie coś dla siebie. Wachlarz cenowy 

jest naprawdę spory. Dojrzałe panie często 

PATRZEĆ SZERZEJ

ALEKSANDER DUMAS MAWIAŁ, ŻE „ŻYCIE JEST WSPANIAŁE, NALEŻY TYLKO 
SPOGLĄDAĆ NA NIE PRZEZ WŁAŚCIWE OKULARY”. FRANCUSKI PISARZ ŻYJĄCY 
W XIX WIEKU WYPOWIADAJĄC TE SŁOWA Z PEWNOŚCIĄ MIAŁ NA MYŚLI 
ZUPEŁNIE COŚ INNEGO NIŻ NOWOCZESNE SZKŁA CZY MARKOWE OPRAWY. CZYM 
ZASKOCZYŁBY GO RYNEK OPTYCZNY, GDYBY DOŻYŁ NASZYCH CZASÓW?

 TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ    

Często słyszymy, że z rodziną ładnie 

wychodzi się jedynie na zdjęciu. 

Wszyscy ci, którzy byli innego zdania 

i zdecydowali się na podważenie tej 

złotej myśli, zbudowali rodzinne przedsię-

biorstwa. Jednym z nich jest Optyk Kiersz-

niowski. A wszystko zaczęło się od malutkiej 

pracowni założonej w 1985 roku. Dziś ta 

rodzinna firma posiada już pięć salonów. 

Cztery z nich położone są na terenie Zielonej 

Góry, piąty w Gubinie. Nad wszystkimi 

trzyma pieczę pani Katarzyna, współwłaści-

ciel firmy. W końcu odległość, jaka dzieli oba 

te miasta, nie powinna stanowić przeszkody 

w prowadzeniu wszystkich punktów na 

jednakowo wysokim poziomie. 

Według pani Katarzyny duża liczba 

niemieckich klientów stawia na polską 

precyzję oraz staranność wykonania, jaką 

odznaczają się wszystkie zamówione w jej 

firmie okulary. Ale to tylko jedna z cech, 

którą mogą poszczycić się salony Optyk 

Kierszniowski, bo za każdym z członków 

rodziny stoi doświadczenie oraz wiedza. – 

Moi bracia jeszcze 10 lat temu byli jednymi 

z pierwszych optometrystów w Polsce 
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stawiają na eleganckie i bardziej stonowane 

wzory, jakie oferują Gucci oraz Fendi. Jest 

również spore grono klientów, którzy nie 

boją się bardziej odważnych decyzji, jakimi 

są oprawki z oferty Valentino. Ogrom-

nym powodzeniem cieszą się wszystkie 

propozycje od Tommy Hilfiger oraz Carrera 

– opowiada pani Katarzyna.

Mimo bogactwa, jakie oferuje rynek, 

bywają też osoby z potrzebami, których 

zaspokojenie bywa wyjątkowo trudne. 

W salonach optycznych najczęściej są nimi 

dzieci. Mają najmniejszy wybór, a problemy 

z widzeniem dotykają ich coraz częściej.  

– Dzieci są traktowane trochę po macosze-

mu, mimo że stanowią coraz większą grupę 

klientów odwiedzających salony optyczne 

– twierdzi pani Katarzyna. Dlatego w 2014 

roku rodzina podjęła decyzję o moderniza-

cji jednego z punktów położonych w Zielnej 

Górze, przekształcając go w salon optyczny 

z kompleksową ofertą skierowaną tylko 

do najmłodszej klienteli. Ten fakt ma też 

podkreślać specjalna nazwa: Optyk Kiersz-

niowski Junior. Tutaj króluje kolekcja Hello 

Kitty, obiekt pożądania każdej małej damy. 

Oprawki z tej linii sprzedają się niczym cie-

płe bułeczki, chociaż z zainteresowaniem 

spotykają się również sportowe modele, 

przeznaczone dla dzieci np. grających 

w piłkę nożną. Jak się okazuje, mali na-

bywcy potrafią mieć bardzo duże potrzeby. 

Nieco bardziej problematycznym staje się 

dobór szkieł i oprawek dla niemowląt, ale 

takie przypadki zdarzają się rzadziej. Nie 

zmienia to jednak faktu, że każde dziecko, 
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DZIĘKI STARANIOM CAŁEGO 
ZESPOŁU KAŻDY Z KLIEN-
TÓW OTRZYMUJE PRODUKT 
ODPOWIEDNIO DOBRANY DO 
POTRZEB I KOMFORTOWY, 
W KAŻDYM TEGO SŁOWA 
ZNACZENIU. – DO NASZYCH 
ZAKŁADÓW ZGŁASZAJĄ 
SIĘ ZARÓWNO MŁODZI, JAK 
RÓWNIEŻ CI NIECO STARSI. 
ALE NIEZALEŻNIE OD WIEKU 
KAŻDY, OPRÓCZ POMOCY, 
W OFERCIE FIRMY ZNAJDZIE 
COŚ DLA SIEBIE.

bez względu na wiek może liczyć na pomoc 

oraz fachową poradę w salonie państwa 

Kierszniowskich.

Firma jest godna zaufania, czego najlep-

szym świadectwem są długoletnie relacje 

z odwiedzającymi salony. Rekordzistami są 

klienci, którzy korzystają z usług rodzin-

nego biznesu nawet od 30 lat. To stanowi 

dowód, że mimo upływu czasu firma 

ciągle przykłada ogromną wagę do jakości 

wykonywanych usług. Na pytanie, gdzie 

leży największa wartość salonów, pani Ka-

tarzyna bez wahania odpowiada: w wiedzy 

oraz kompleksowej obsłudze. To właśnie 

dlatego w salonach można  wykonać pełen 

zakres badań optometrycznych, badania 

okulistyczne oraz badania dna oka. Jako 

jedna z dwóch firm w tym regionie Optyk 

Kierszniowski zajmuje się również doborem 

pomocy optycznych dla osób słabowidzą-

cych, bo jak powiedział Henry Ford „Patrząc 

zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić 

jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, 

w którym nie ma rzeczy niemożliwych”. 
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 IN ENGLISH

LOOKING AHEAD

ALE X ANDRE DUMAS USED TO SAY THAT 
“LIFE IS BE AUTIFUL , YOU JUST HAVE TO 
SEE IT THROUGH THE RIGHT GL ASSES.” 
WHEN HE WAS UT TERING THOSE WORDS, 
THE 19TH-CENTURY FRENCH WRITER 
CERTAINLY ME ANT SOME THING ELSE 
THAN MODERN GL ASSES OR BRAND-
NAME FRAMES. WHAT WOULD THE OPTIC 
MARKE T SURPRISE HIM WITH IF HE HAD 
LIVED TO SEE OUR TIMES?

We sometimes hear that one’s family is 

good only for nice photographs. All those 

that had a different opinion and decided 

to undermine that claim started family 

enterprises. Optyk Kierszniowski is one 

of them. Everything began with a small 

workshop opened in 1985. Today, the 

family company has already five stores. 

Four of them are located in Zielona Góra, 

and the fifth one is in Gubin. Everything is 

under the control of Katarzyna, a co-own-

er of the company. After all, the distance 

between those two cities should not 

constitute an impediment to running all 

stores at an equally high level.

According to Katarzyna, a large number 

of German customers count on Polish 

precision and meticulous workmanship, 

which characterize all glasses ordered 

from the company. But it is just one of 

many things Optyk Kierszniowski can 

boast because there is experience and 

knowledge behind every family member. 

“10 years ago, my brothers were one of 

the first optometrists in Poland,” says 

Katarzyna, who has received education in 

the field too. Knowledge and skills are the 

necessary basis if one plans to open a pro-

fessional optical salon that offers specialist 

services. Katarzyna and everyone else 

serving customers at Optyk Kierszniowski 

stores spare no effort to make all visitors 

satisfied with glasses they receive.

It sometimes happens that the stores are 

visited by customers who used incorrectly 

selected or poorly made eyeglasses due 

to lack of professional services in other 

stores. Thanks to the whole team, each 

customer receives a product that is special-

ly adapted to their needs and comfortable 

in every sense of the word. “Both young 

and a bit older clients visit our stores. But 

regardless of their age, everyone will be 

satisfied with our help and the whole offer 

of our company. There is a really wide 

price range. Mature ladies often choose el-

egant and more neutral designs offered by 

Gucci and Fendi. There is also quite a large 

group of customers who are not afraid 

of bolder decisions, for instance frames 

offered by Valentino. All models produced 

by Tommy Hilfiger and Carrera are very 

popular too,” says Katarzyna.

Despite the abundance of products on 

the market, there are also customers with 

needs that are very difficult to satisfy. As 

regards opticians, it is usually true about 

children. They have a more limited choice 

of eyewear and are more and more often 

faced with vision defects. “Children are 

a bit neglected, even though they comprise 

an increasing group of customers visiting 

the opticians,” claims Katarzyna. This is 

why the family decided to modernize one 

of its points in Zielona Góra in 2014 and 

turn it into an optical salon with a com-

prehensive offer dedicated solely to the 

youngest clientele. The change is also vis-

ible in its special name: Optyk Kiersznio-

wski Junior. It is reigned by the Hello 

Kitty collection, an object of desire of each 

young lady. Frames from that line sell like 

hot cakes, but sports models addressed to 

children who, for instance, play football 

enjoy popularity as well. As it turns out, 

small customers are capable of having 

quite big needs. The choice of glasses and 

frames is more problematic when it comes 

to babies, but such cases are less frequent. 

It does not change the fact that each child, 

irrespective of their age, can count on help 

and expert advice in the store run by the 

Kierszniowski family.

It is a trustworthy company, which is 

best proven by long-term relationships it 

maintains with those who visit its stores. 

Some of them have been using services 

offered by the family business for 30 years 

already. It shows that despite the passing 

of time, the company still attaches great 

importance to quality. When asked what  

is the greatest value of their stores, 

Katarzyna responds without hesitation:  

“It is knowledge and comprehensive ser-

vices”. This is also why one can undergo 

a full range of optometric, ophthalmologic 

and fundus examinations in the stores. 

Moreover, Optyk Kierszniowski is one of 

two companies in the region that helps 

partially sighted people choose ideal 

optical equipment because, as Henry Ford 

said, “looking always ahead, thinking 

always of trying to do more, brings a state  

of mind in which nothing is impossible.” 



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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chętnie korzystać z nowej trasy – dodał 

prezes Nowak.

Jak powiedziała Katarzyna Gaborec-

-McEvoy, aby uczcić ogłoszenie nowego 

połączenia Ryanair oferował promocyjną 

sprzedaż 100 000 biletów w cenach zaczy-

nających się od 79 zł na podróż w listopa-

dzie i grudniu tego roku, które musiały być 

zarezerwowane na www.ryanair.com do 

północy 15 października 2015 roku. 

 IN ENGLISH

FROM RZESZÓW TO CORFU IN MAY
IN OCTOBER, A PRESS CONFERENCE TOOK 
PLACE AT THE RZESZÓW AIRPORT DURING 
WHICH KATARZYNA GABOREC-MCEVOY 
FROM RYANAIR INFORMED ABOUT LAUNCH-
ING A NEW FLIGHT DESTINATION FROM 
RZESZÓW TO THE GREEK ISLAND OF CORFU.
The route is part of flight schedule for the 

summer season, to be announced soon. 

- We are delighted to announce a new con-

nection from Rzeszów to Corfu. The first 

flights will take off on May 1, 2016, and will 

be available once a week, on Sundays. Our 

customers can expect additional upgrades 

in the “Always Getting Better” programme, 

which offers a new, personalised website 

with additional functions, including the 

option of holding the price and customer 

reviews, as well as new plane interiors, 

crew uniforms, and a new better menu. 

All changes that have been introduced 

until this day prove that Ryanair offers its 

customers much more than just low prices - 

said the carrier’s representative.

- Of course, we are happy about the new 

connection with Greece. Especially that our 

flight network lacked such a “sunny” summer 

destination - says Stanisław Nowak, the 

manager of Rzeszów-Jasionka Airport. He 

stressed that Greece - because of economic 

stabilisation and a recent agreement with 

European authorities - is currently one of the 

best alternatives for summer leisure, both 

family and individual. - We are convinced 

that the inhabitants of our region, as well as 

neighbouring regions, will gladly take advan-

tage of the new destination - adds Mr Nowak.

According to Katarzyna Gaborec-McE-

voy, to celebrate the announcement of the 

new connection Ryanair offered special 

prices for 100,000 tickets, starting from  

79 PLN for flights in November and De-

cember, 2015, that were available for book-

ing at www.ryanair.com until midnight  

of October 15, 2015. 

Z RZESZOWA NA KORFU JUŻ W MAJU

Trasa ta jest częścią rozkładu lotów 

na sezon letni, który zostanie 

ogłoszony wkrótce. – Z przyjem-

nością ogłaszamy nowe połączenie 

z Rzeszowa na Korfu. Loty rozpoczną się 

już 1 maja 2016 roku i będą realizowane 

raz w tygodniu, w niedziele. Nasi klienci 

mogą także oczekiwać dodatkowych 

ulepszeń w ramach programu „Always 

Getting Better”, który między innymi 

proponuje nową, spersonalizowaną stronę 

internetową z dodatkowymi funkcjami, 

w tym z opcją zatrzymania ceny, recen-

zjami klientów, a także nowe wnętrza 

samolotów, mundury dla załóg oraz nowe, 

ulepszone menu. Wszystkie wprowa-

dzone dotychczas zmiany udowadniają, 

że Ryanair oferuje swoim klientom dużo 

więcej niż tylko niskie ceny – podkreśliła 

przedstawicielka przewoźnika.

– Oczywiście bardzo się cieszymy z no-

wego połączenia do Grecji, szczególnie, 

że brakowało w naszej siatce połączeń 

takiego „słonecznego” kierunku na lato 

– powiedział Stanisław Nowak, prezes 

Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Jak 

podkreślił, Grecja – dzięki stabilizacji eko-

nomicznej i niedawnemu porozumieniu 

z władzami europejskimi – stanowi obec-

nie jedną z najlepszych alternatyw dla 

wypoczynku letniego, zarówno rodzin-

nego, jak też indywidualnego. – Jesteśmy 

przekonani, że mieszkańcy naszego re-

gionu, a także regionów sąsiednich będą 

W PAŹDZIERNIKU NA LOTNISKU W RZESZOWIE ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA 
PRASOWA, W TRAKCIE KTÓREJ KATARZYNA GABOREC-MCEVOY Z RYANAIRA 
POINFORMOWAŁA O URUCHOMIENIU NOWEGO POŁĄCZENIA LOTNICZEGO 
Z RZESZOWA NA GRECKĄ WYSPĘ KORFU.

Rzeszów – Korfu: rozkład lotów od 1 maja 2016 roku

FR 8064 01.05.2016 ……7 B737-800 RZE 9:30 12:35 CFU

FR 8063 01.05.2016 ……7 B737-800 CFU 8:00 9:05 RZE
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ARTUR ANDRUS  NA LOTNISKU W JASIONCE
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LOTNISKO „RZESZÓW-JASIONKA” ODWIEDZIŁ ARTUR ANDRUS 
POPULARNY SATYRYK, DZIENNIKARZ, POETA I MISTRZ  
MOWY POLSKIEJ W JEDNEJ OSOBIE. WIZYTA TA BYŁA KRÓTKA, 
ACZ BARDZO INTENSYWNA.

To 
właśnie na naszym lotnisku 

rozpoczęły się zdjęcia do 

nowego programu, którego 

gospodarzem będzie nasz 

krajan. Scenarzystą, reżyserem i pro-

ducentem całego przedsięwzięcia jest 

Tomasz Paulukiewicz – rdzenny mieszka-

niec Rzeszowa.

„Z Andrusem po Galicji” to cykl 5 

odcinków nagrywanych w 5 miastach 

województwa podkarpackiego: w Kro-

śnie, Tarnobrzegu, Sanoku, Przemyślu 

i Rzeszowie. Program ma bawić, uczyć 

i promować nasz region.

Wszystko zaczęło się od pomysłu, by – 

w setną rocznicę wydania „Ilustrowanego 

Przewodnika po Galicji” autorstwa Mie-

czysława Orłowicza – pokazać Polakom 

historię naszych miast, zmiany, które 

nastąpiły na przestrzeni tych lat oraz 

współczesne ich oblicza.

Każdy odcinek okraszony jest specyficz-

nym poczuciem humoru jego gospodarza, 

nierzadko sprowokowanego przez zastane 

sytuacje. Puentą każdej części jest piosenka 

wykonana przez autora tekstu, czyli 

samego Artura Andrusa. Smaczku całemu 

przedsięwzięciu dodaje fakt, że gospodarz 



piszę utwór dopiero po zapoznaniu się z hi-

storią miast i po licznych rozmowach z ich 

mieszkańcami. Muzykę do piosenki pisze 

zespół towarzyszący ekipie filmowej.

Program „Z Andrusem po Galicji” bę-

dzie emitowany przez TVP2 w ostatnim 

kwartale 2015 roku. Odcinek poświęcony 

lotnisku, miastu Rzeszów i nie tylko moż-

na już obejrzeć na stronie internetowej 

Telewizji Polskiej. 

 IN ENGLISH

ARTUR ANDRUS AT JASIONKA AIRPORT

“RZESZÓW-JASIONKA” AIRPORT WAS VISITED 
BY ARTUR ANDRUS, POPULAR COMEDIAN, 
JOURNALIST, POET AND THE MASTER OF THE 
POLISH LANGUAGE. THE VISIT WAS SHORT, 
BUT QUITE EXCITING.

It was our airport that was the stage of 

filming of a new programme that our 

guest will be the host of. The screenwrit-

er, director, and producer of the whole 

enterprise is Tomasz Paulukiewicz, born 

and raised in Rzeszów.

“Z Andrusem po Galicji” (“Around Galicia 

with Andrus”) is a 5-episode series filmed 

in 5 cities of Podkarpackie province: 

Krosno, Tarnobrzeg, Sanok, Przemyśl, and 

Rzeszów. The programme is to entertain, 

educate, and promote our region.

It all began with an idea to commemo-

rate the 100th anniversary of publishing 

Mieczysław Orłowicz’s “Illustrated Guide 

to Galicia” , by presenting to the Polish 

people the history of our cities, the chang-

es that have occurred within them in 

a century, and their contemporary faces.

Each episode is filled with the host’s 

specific sense of humour, often prompt-

ed by occurring situations. The point 

of each episode is a song performed by 

the author of its lyrics, Artur Andrus 

himself. To spice things up a little bit, 

the host writes the lyrics only after he 

had learned about the history of each 

city, and after talking to many people. 

The music is composed by the band that 

accompanies the film crew.

The programme will be broadcast in 

TVP2 channel in the last quarter of 2015. 

The episode dedicated to the airport, the 

city of Rzeszów, and not only, can already 

be streamed at the Public Television’s 

website. 

PORT LOTNICZY AIRPORT 

„Z ANDRUSEM PO GALICJI” TO CYKL 
5 ODCINKÓW NAGRYWANYCH 
W 5 MIASTACH WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO: W KROŚNIE, 
TARNOBRZEGU, SANOKU, PRZEMY-
ŚLU I RZESZOWIE. PROGRAM MA 
BAWIĆ, UCZYĆ I PROMOWAĆ NASZ 
REGION. WSZYSTKO ZACZĘŁO 
SIĘ OD POMYSŁU, BY – W SETNĄ 
ROCZNICĘ WYDANIA „ILUSTROWA-
NEGO PRZEWODNIKA PO GALI-
CJI” AUTORSTWA MIECZYSŁAWA 
ORŁOWICZA – POKAZAĆ POLAKOM 
HISTORIĘ NASZYCH MIAST, ZMIANY, 
KTÓRE NASTĄPIŁY NA PRZE-
STRZENI TYCH LAT ORAZ WSPÓŁ-
CZESNE ICH OBLICZA.
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niż pierwsze 90 sztuk bagażu podręcznego. 

Bagaże pozostałych pasażerów zostają 

złożone w luku bagażowym (nieodpłatnie). 

Przekroczenie dozwolonego limitu na 

bagaż podręczny jest równoznaczne z od-

mówieniem zabrania go na pokład, chyba 

że będzie możliwe umieszczenie go w luku 

bagażowym ale tylko za dodatkową opłatą.

Dodatkowo każdy pasażer może zabrać 

ze sobą malutką torebkę o wymiarach 

35x20x20 cm.

Bagaż rejestrowany przysługuje każdemu 

pasażerowi jako odpłatna usługa. Do wyboru 

są dwie opcje: 15 kg lub droższy do 20 kg 

na osobę. Każdemu przysługuje prawo 

do wykupu maksymalnie 3 sztuk takiego 

bagażu. Walizki pasażerów są ważone przez 

pracowników lotniska podczas odprawy. 

Warto pamiętać, że koszta bagażu są różne, 

w zależności od miejsca wykupu dodatko-

wych opcji (najtańsza jest opcja online).

Istnieje także możliwość przewiezienia 

bagażu nietypowego. Są trzy wyjścia: 

bagaż podręczny bądź rejestrowany oraz 

wykupienie dodatkowego miejsca, na które 

nie przysługują żadne ulgi i zniżki. 

 LUGGAGE
Hand (cabin) luggage is subject to restric-

tions with regard to weight – up to 10 kg 

– and dimensions – 55x40x20 cm. Every 

passenger can carry it free of charge.

An exception to this rule are infants 

aged up to 23 months that are travelling 

on their parent’s lap; they are not entitled 

to hand luggage. The parent, however, 

may carry on board a bag (up to 5 kg) with 

necessary infant accessories and (free of 

CO PASAŻER WIEDZIEĆ  
POWINIEN: RYANAIR

Każdy przewoźnik ustala swoje wła-

sne przepisy i reguły dotyczące ko-

rzystania z ich usług. Kupując bilet 

pasażer jednocześnie podpisuje się 

pod regulaminem obowiązującym przed 

rejsem oraz w trakcie jego odbywania.

 IN ENGLISH

THINGS THAT EVERY PASSENGER 
NEEDS TO KNOW: RYANAIR
TRAVELLERS HAVE MANY VARIOUS QUES-
TIONS BEFORE A FLIGHT, ESPECIALLY IF 
THEY ARE PLANNING THEIR FIRST AIRPLANE 
JOURNEY OR IF IT IS THEIR FIRST FLIGHT 
WITH A GIVEN AIRLINE.

Each air carrier sets out their own rules 

and conditions that apply to their services. 

While buying a ticket, the passenger signs 

regulations that are in force before and 

during the flight. 

BAGAŻ
Podręczny (kabinowy) ma swoje limity 

ciężaru – do 10 kg i wymiarów – 55x40x20 

cm. Jest on bezpłatny i przysługuje 

wszystkim pasażerom.

Wyjątkiem od tej reguły są niemowlęta do 

23 miesiąca życia, podróżujące na kolanach 

rodzica, którym nie przysługuje prawo do 

bagażu podręcznego. Rodzic może zabrać na 

pokład torbę (do 5kg) zawierającą niezbędne 

akcesoria dziecięce oraz (nieodpłatnie) np. 

wózek dziecięcy oraz fotelik samochodowy 

lub łóżeczko turystyczne. Wszelkie inne 

akcesoria do 20 kg podlegają opłacie.

Ryanair zastrzega sobie prawo do odmó-

wienia przyjęcia na pokład samolotu więcej 

PODRÓŻNYCH PRZED REJSEM NURTUJĄ ROZMAITE PYTANIA, ZWŁASZCZA, 
KIEDY PLANUJĄ SWÓJ PIERWSZY LOT SAMOLOTEM LUB JEŚLI JEST TO ICH 
PIERWSZY REJS Z KONKRETNYMI LINIAMI LOTNICZYMI.

 TEKST: PORT LOTNICZY „RZESZOW-JASIONKA”    ŹRÓDŁO FOT.: RYANAIR  
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charge) e.g. a stroller and child car seat or 

travel cot. All other items up to 20 kg are 

subject to charges.

Ryanair reserves the right to carry 

only the first 90 pieces of hand luggage 

in the cabin. Should this occur, the rema-

ining bags will be carried free of charge 

in the aircraft hold. Oversized cabin 

luggage will be refused at the boarding 

gate, unless there is a possibility to place 

it in the hold of the aircraft; however, in 

such a case additional fees apply.

Additionally, each passenger is 

permitted to take a small bag of up to 

35x20x20 cm.

All passengers can carry checked-in 

luggage for an additional fee. There are 

two options: up to 15 kg or 20 kg (more 

expensive) per person. Each passenger 

may check in up to 3 pieces of chec-

ked-in luggage subject to a luggage fee. 

Suitcases are weighted by the airport 

staff during the check-in. It is worth 

to remember that the costs of luggage 

differ depending on how passengers buy 

additional services (the lowest prices are 

offered online).

It is also possible to carry non-standard 

luggage. There are three ways to do that: 

you can take it as the cabin luggage, as 

the checked-in baggage or book an extra 

seat, which is not subject to any reduc-

tions or discounts. 

ODPRAWA
Każdy pasażer Ryanaira zobowiązany 

jest do dokonania odprawy przed rejsem. 

Taka usługa jest odpłatna (za wyjątkiem 

osób z taryfą Business Plus oraz opcji 

online). W przypadku nie dokonania 

odprawy online pasażer odprawi się 

na lotnisku - odpłatnie. Ci z pasażerów, 

którzy skorzystali z usługi rezerwacji 

miejsc, mogą przeprowadzić odprawę  

30 dni wcześniej.

  CHECK-IN
Each Ryanair passenger is required to 

check in before their flight. Such a servi-

ce is subject to a fee (with the exception of 

Business Plus fares and online check-in). 

Online check-in is available from 7 days 

up to 2 hours before the scheduled depar-

ture time. Passengers who purchased an 

allocated seat can check in 30 days before 

their flight. 

BŁĘDY
Przewoźnik akceptuje pomyłki w danych 

personalnych czy dacie i kierunku lotu, 

dając jednocześnie możliwość wprowa-

dzenia zmian w Centrum Rezerwacji 

maksymalnie do 24 godzin od złożenia 

rezerwacji. Trzeba pamiętać, że zmian 

nie można dokonać po dokonaniu odpra-

wy online.

   MISTAKES
The carrier accepts mistakes in personal 

details or flight date and destination and 

allows the passengers to amend such mista-

kes by contacting the Reservation Centre 

up to 24 hours from the time of original 

booking. It is important to remember that 

you cannot make changes once you have 

checked in online. 

DZIECI
Zniżki przysługują dzieciom do 2 roku ży-

cia, za starsze maluchy płaci się 100% ceny 

(razem z bagażem podręcznym).

Ryanair wychodzi naprzeciw rodzi-

nom z programem FAMILY EXTRA. Może 

z niego skorzystać rodzic z 2 dzieci lub 2 

rodziców z 4 dzieci. W ramach jednego 

pakietu obowiązuje 50 % zniżki na ubez-

pieczenie podróżne, rezerwację miejsc, 

bagaż rejestrowany oraz pierwszeństwo 

wejścia na pokład.

Zgodnie z zapisami regulaminu przewoź-

nik wyklucza samodzielny przewóz osób 

poniżej 16 roku życia. Małoletniemu musi 

towarzyszyć osoba, która ukończyła 16 lat.

Jest to tylko niewielka część pytań, które 

zwykle zadają pasażerowie naszego lotni-

ska. Odpowiedzi na pozostałe wątpliwości 

znajdą Państwo w dziale „Często zadawane 

pytania” na www.ryanair.com.

  CHILDREN
Children up to 2 years old are entitled to 

discounts, while older children travel for 

100% of the price (including hand luggage).

Ryanair meets the needs of families 

with FAMILY EXTRA Programme. It is 

available to a parent with 2 children or 2 

parents with 4 children. One such package 

of services involves 50% discount for travel 

insurance, allocated seating, checked-in 

luggage and priority boarding.

According to the regulations, the carrier 

does not allow persons under the age of 16 to 

travel alone. Minors must always be accompa-

nied by a person who is at least 16 years old.

These are some of the questions that are 

frequently asked by passengers at our airport. 

Information on other issues can be found on 

the FAQ subsite on www.ryanair.com. 
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. (Brak rejsów 25.12.2015, 
01.01.2016)

06:25 10:10 FR8224 738

..3.... (Rejsy tylko 
23,30,12,2015, 06.01.2016)

06:25 10:10 FR8224 738

....5.. (Rejs tylko 01.01.2016) 10:00 13:45 FR8224 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. (Brak rejsów 25.12.2015, 
01.01.2016)

10:35 12:25 FR8225 738

..3.... (Rejsy tylko 
23,30.12.2015, 06.01.2016)

10:35 12:25 FR8225 738

....5.. (Rejs tylko 01.01.2016) 14:10 16:00 FR8225 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. (Brak rejsu 26.12.2015) 06:30 10:05 FR7622 738

...4... (Rejs 24,31.12.2015) 09:35 13:10 FR7622 738

.....6. (Rejs 26.12.2015) 10:45 14:20 FR7622 738

.2.4... (Brak rejsu 24.12.2015) 15:15 18:50 FR7622 738

......7 (Rejsy 20,27.12.2015, 
03.01.2016)

17:15 20:50 FR7622 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. (Brak rejsu 26.12.2015) 10:30 12:20 FR7623 738

...4... (Rejs 31.12.2015) 13:35 15:25 FR7623 738

.....6. (Rejs 26.12.2015) 14:45 16:35 FR7623 738

.2.4... (Brak rejsów 
24,31.12.2015)

19:15 21:05 FR7623 738

......7 (Rejsy 20,27.12.2015, 
03.01.2016)

21:15 23:05 FR7623 738
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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

......7 (Rejsy tylko 
20,27.12.2015, 03.01.2016)

06:35 10:40 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

......7 (Rejsy tylko 
20,27.12.2015, 03.01.2016)

11:05 13:20 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 (Brak rejsów 
24.12.2015 - 01.01.2016)

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 (Brak rejsów 
24.12.2015-01.01.2016)

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

......7 (Rejs 20,27.12.2015, 
03.01.2016)

07:15 10:50 FR3472 738

.2.4.6. (Brak rejsu 
24,31.12.2015)

17:40 21:15 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (Rejs 20,27.12.2015, 
03.01.2016)

11:05 13:00 FR3473 738

.2.4.6. (Brak rejsu 
24,31.12.2015)

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

.2..... (Rejsy 22,29.12.2015, 
05.01.2016)

17:25 19:40 FR3121 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 FR3122 738

.2..... (Rejsy 22,29.12.2015, 
05.01.2016)

17:25 19:40 FR3122 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.  (Brak rejsu 26.12.2015) 07:50 11:20 FR2136 738

...4... (Rejs 24.12.2015, 
07.01.2016)

08:00 11:30 FR2136 738

.....6. (Rejs 26.12.2015) 10:05 13:35 FR2136 738

...4... (Rejs 31.12.2015) 12:50 16:20 FR2136 738

.2..... (Rejs 22,29.12.2015, 
05.01.2016)

17:15 17:45 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.  (Brak rejsu 26.12.2015) 11:55 13:35 FR2137 738

...4... (Rejs 07.01.2016) 11:55 13:35 FR2137 738

.....6. (Rejs 26.12.2015) 14:00 15:40 FR2137 738

...4... (Rejs 24,31.12.2015) 16:45 18:25 FR2137 738

.2..... (Rejs 22,29.12.2015, 
05.01.2016)

21:10 22:50 FR2137 738

1.3.5.7 (Brak rejsu 25.12.2015) 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 
25,26.12.2015, 01.01.2016)

07:40 08:35 LO3805 DH4

1234567 (Brak rejsów 
25.12.2015, 01.01.2016)

13:35 14:30 LO3801
DH4/E175/

E195

1234567 (Brak rejsów 
25,26,31.12.2015)

16:40 17:35 LO3807 DH4

12345.7 (Brak rejsów 
24,25,31.12.2015)

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

1234567 (Brak rejsów 
25,26.12.2015, 01.01.2016)

05:55 06:45 LO3804 DH4

1234567 (Brak rejsów 
25,26.12.2015, 01.01.2016)

09:05 09:55 LO3806
DH4/E175/

E195

1234567 ( Brak rejsów 
25.12.2015, 01.01.2016)

15:00 15:50 LO3802 DH4

12345.7 (Brak rejsów 
25,26,31.12.2015)

18:05 18:55 LO3808 DH4

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

1...... ( Rejsy 21,28.12.2015, 
04.01.2016)

06:25 10:10 FR3202 738

....5.. (Rejs 18.12.2015) 06:25 10:10 FR3202 738

....5.. (Rejs 01.01.2016) 10:00 13:45 FR3202 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 10:35 12:30 FR3203 738

1...... ( Rejs 21,28.12.2015, 
04.01.2016)

10:35 12:30 FR3203 738

....5.. (Rejs 18.12.2015) 10:35 12:30 FR3203 738

....5.. (Rejs 01.01.2016) 14:10 16:05 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
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YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Świ ą t e c z n e    n i e s po d z ian k i



Z A KU P Y

CLARINS 
MULTI-ACTIVE 30+  
Zestaw zawiera  
krem na dzień Multi-Active Day,  
50 ml, peeling myjący do twarzy 
One-Step Gentle Exfoliating 
Cleanser, 30 ml, krem na noc 
Multi-Active Night, 
15 ml, złotą kosmetyczkę,  
265 zł, nr 887075

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

dostępne na www.douglas.pl  
* Produkt dostępny w wybranych perfumeriach 

GIORGIO ARMANI SÌ
Zestaw zawiera  
wodę perfumowaną,  
50 ml, tusz do rzęs 
 Black Ecstasy,  
10 ml, 379 zł

IDEAŁY

 
ESTÉE LAUDER 
BLOCKBUSTER  

Zestaw zawiera paletkę  
Deluxe Pure Color Eyes & Cheeks  

(12 cieni do powiek oraz  
2 róże z pędzelkami w eleganckim 

etui z lusterkiem), 3 pomadki do ust, 
czarny tusz do rzęs Sumptuous 

Extreme, płyn do demakijażu  
Gentle Eye Makeup Remover,  

100 ml, krem do twarzy Revitalizing 
Supreme Global Anti-Aging Creme, 

7 ml, serum Advanced Night Repair, 
7 ml, 399 zł, nr 878865.

Całość podana w wyjątkowym  
kuferku z czerwonej skóry

LANCÔME 
LA VIE EST 

BELLE
Zestaw zawiera  

wodę perfumowaną,  
30 ml, perfumowany 

żel pod prysznic,  
50 ml, nawilżające 

mleczko do ciała,  
50 ml, 239 zł,  

nr 864027



MERCEDES-BENZ 
CLUB  

Zestaw zawiera
wodę toaletową, 50 ml, 

dezodorant, 75 ml,  
239 zł, nr 840810

LAB SERIES 
PRO LS LAB TRIO 

Zestaw zawiera 
PRO LS Lip Tech,  

balsam do ust, 4,3 g, 
PRO LS All-in-One,  

krem do twarzy, 50 ml, 
PRO LS antyperspirant roll-on, 

75 ml, 199 zł, nr 906697 

PACO RABANNE 
INVICTUS  

Zestaw zawiera  
wodę perfumowaną, 50 ml, 

dezodorant w sztyfcie, 75 ml, 
249 zł, nr 888226

GIORGIO ARMANI 
ACQUA DI GIO HOMME  
Zestaw zawiera wodę toaletową, 75 ml, 
perfumowany żel pod prysznic, 75 ml, 
elegancką kosmetyczkę, 399 zł, nr 877257 

YSL 
L'HOMME  
Zestaw zawiera   
wodę toaletową 
L'Homme, 100 ml, 
dezodorant  
w sztyfcie, żel pod 
prysznic, 50 ml,  
400 zł, nr 888513 
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Z A K U P Y



ZESTAW CIENI 
DO POWIEK 
Artdeco, Eyeshadow Palette, 
89,90 zł, nr 891005

ZESTAW 
BŁYSZCZĄCYCH 
CIENI DO POWIEK 
Laura Mercier,  
Eye Chromes Palette,  
270 zł, nr 878055ZESTAW 

CIENI DO 
POWIEK  

Clarins, Eye Shadow 
Palette, 165 zł,  

nr 891157

ZESTAW CIENI 
DO POWIEK

 IsaDora, Eyeshadow 
Cream, 89,90 zł, 

nr 885365
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KOMPAKTOWY 
ZESTAW CIENI 
DO POWIEK 
Douglas Make Up, 
Small Basic Pallet Party, 
35 zł, nr 880873



BEAUTY
TRENDSof

2

3

1

1. DOUGLAS 
MAKE UP 
Loose Glitter Powder, puder w 
sprayu, 
5 ml, nr 880895

42 zł
2. DOUGLAS MAKE 
UP 
Black Sparkling Pencil, czarna 
kredka kajal, nr 880887

25 zł
3. DOUGLAS 
MAKE UP 
Black Sparkling  
Eye liner, 
5 ml, nr 880883

29 zł 
4. DOUGLAS MAKE 
UP 
Glitter Lip Gloss, błyszczyk 
do ust,  
4 ml, nr 880889

35 zł
5. DOUGLAS MAKE 
UP 
Quattro Eyeshadow, cienie do 
oczu, 
Be Smockey, black, 9,6 g, nr 
853197

64 zł

6. DOUGLAS MAKE 
UP 
Ultralight Foundation, podkład, 
Beige Moyen, 25 ml, nr 852419

81 zł
7. DOUGLAS MAKE UP 
Silver Sparkling Nail Polish, 
lakier do paznokci ze srebrnymi 
drobinkami, 8 ml, nr 880902

22 zł

W TEN WYJĄTKOWY ŚWIĄTECZNY CZAS 
ZABŁYŚNIJ PRAWDZIWYM BLASKIEM! ZA POMOCĄ 
ŚWIETLISTYCH KOSMETYKÓW DOUGLAS STWÓRZ 
NIEPOWTARZALNY LOOK. WYBIERZ KOSMETYKI, 
KTÓRE PODKREŚLĄ TWOJE PIĘKNO! 

DOUGLAS
MAKE UP

Zimowy look

6

7

4

5



MOŻESZ MIEĆ GO Z AWSZE PRZ Y SOBIE .

EKSKLUZY WNY.  INTERAKT Y WNY.  MOBILNY.
NOW Y MAGA Z YN



niezbędna dla piękna Twojej skóry.  

Oto globalna esencja przeciw oznakom starzenia się skóry. Dzięki niezwykłej dwufazowej formule, bogatej 

w najskuteczniejsze ekstrakty roślinne, Double Serum marki Clarins odżywia i rewitalizuje miliony komórek.  

To doskona
łość w sw

ojej kate
gorii!
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Advertorial

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

KOBIET, KTÓRE WYPRÓBOWAŁY DOUBLE SERUM, 
JEST PRZEKONANYCH O JEGO SKUTECZNOŚCI*

Dwufazowa formuła kultowego serum  
marki Clarins – Double Serum – to wynik 
innowacji zainspirowanej dwoistą na-
turą hydrolipidowego filmu skóry. Wy-
korzystując 20 ekstraktów roślinnych 
rozpuszczalnych w  wodzie oraz w  tłusz-
czach zapewnia niezrównaną koncen-
trację składników aktywnych. Podczas 
aplikacji Double Serum oddziałuje na  
5 najważniejszych funkcji skóry, odpowie-
dzialnych za jej zdrowy i piękny wygląd. 
Już po tygodniu stosowania cera jest 
promienna, jędrna i  wygląda młodziej.  

Niezawodny team na pierwsze zmarszczki
Działanie serum wzmacnia skuteczność kremów 

pielęgnacyjnych na dzień i na noc. Odkryj 
zestawy, które spełnią potrzeby twojej skóry! 

Zestaw: Double Serum, krem do twarzy na dzień 
Multi-Active Day, 15 ml, krem do twarzy na noc 

Multi-Active Night, 15 ml oraz żel do okolic oczu 
Eye Contour Gel, 3 ml,  

299 zł, nr 887522

Idealna skóra po 40. roku życia
Zestaw: Double Serum, krem na dzień do każdego 
rodzaju skóry Extra-Firming Day, 15 ml,  
krem na noc do każdego rodzaju skóry  
Extra-Firming Night, 15 ml oraz żel do okolic  
oczu Extra-Firming Eye, 3 ml, 299 zł, nr 878612

HydraQuench 
Intensive Serum Bi-Phase

 Serum z unikalną dwufazową 
formułą nawilża skórę  

i przywraca jej witalność. 
Zawiera kwas hialuronowy, 

wyciąg z kory katafray 
i ekstrakt z lucerny, 

poprawiający sprężystość skóry, 
30 ml – 229 zł, nr 667373

Super Restorative  
Remodelling Serum 

 Wyjątkowe serum dla skóry po  
50. roku życia. Zwalcza oznaki 

starzenia się skóry, redukuje plamy  
i przebarwienia. Zawiera wyciąg  

z babki lancetowatej 
przeciwdziałającej wiotczeniu skóry 

oraz ekstrakt z czystka, który 
rozświetla i ujednolica koloryt cery,  

30 ml – 499 zł, nr 879300

Shaping Facial Lift 
Serum dla skóry w każdym wieku  
– udoskonala i przywraca 
harmonijne proporcje owalu 
twarzy. Redukuje obrzęki 
i ujędrnia skórę. Połączenie 
wyciągów z guarany, imbiru 
cytwarowego i owoców kaki 
pobudza skórę do redukcji tkanki 
tłuszczowej i podwójnego 
podbródka, 50 ml – 249 zł,  
nr 820045

Mission 
Perfection Serum
Serum ukierunkowane 
na zwalczanie 
wszystkich zaburzeń 
pigmentacji skóry.  
Cera odzyskuje blask  
i naturalny koloryt,  
30 ml – 269 zł,  
nr 859189

W portfolio marki Clarins każda kobieta,  
w każdym wieku, odnajdzie idealne serum, 
odpowiadające potrzebom jej skóry. 
A jak działa serum? Zawiera ono substan-
cje aktywne w wysokich stężeniach, ma też 
lekką konsystencję, dzięki czemu zawarte 
w nim składniki są natychmiast wchłania-
nie przez skórę. By jednak równie szybko  
z niej nie wyparowały, należy nałożyć krem, 
którego lipidy, polimery i inne substancje 
„zamkną” dostarczone przez serum sub-
stancje w głębi skóry. Warto więc pamiętać,  
że serum działa najlepiej w takim duecie. 




