PARTNER WYDANIA

MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA • NR 01 (50) / 2016

JOHN

PORTER

TAKE YOUR
FREE COPY:
RZE-FREE-WIFI

OFICJALNY DYSTRYBUTOR
POLJOT EURO
INFOLINIA: 22 879-97-93
WWW.POLJOT.COM.PL

W NUMERZE THIS ISSUE

18

18 ROZMOWA TALK
John Porter: Niesamowite, ilu się nigdy nie zakochało
John Porter: So many people have never fallen in love
28 PODRÓŻE TRAVEL
Szczęśliwie zagubieni
Blissfully lost
36

SPRZĘT EQUIPMENT

Ford Mustang. Czekałam na ciebie całe swoje życie...
Ford Mustang. I’ve been waiting for you all my life...

40

SPRZĘT EQUIPMENT
Na szczycie
On top

44

GUST TASTE
Być jak Pretty Woman
Like Pretty Woman

48

MODA FASHION
Élan Vital
Élan Vital

48

57

DODATEK PORTU LOTNICZEGO AIRPORT ADD-ON

67

DOUGLAS

28

WYDAWCA / PUBLISHER
ASZ-REKLAMA.EU
ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot
e-mail: biuro@anywhere.pl
tel.: 58 719 23 25; fax: 58 719 39 20
www.anywhere.pl
LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
www.anywhere.pl
www.facebook.com/anywherepl
www.twitter.com/anywherepl
www.instagram.com/anywhere.pl/
www.linkedin.com/company/anywhere-pl
REDAKTOR NACZELNY
Jakub Milszewski
PROJEKTANT GRAFICZNY
Katarzyna Gnacińska
TŁUMACZENIE
Paulina Chojnowska, Emilia Łazanowska

PARTNERZY / PARTNERS
Nasz magazyn monitorowany jest przez Instytut Monitorowania Mediów

14

ZDJĘCIE NA OKŁADCE
Tomasz Sagan

NA ZLECENIE AT REQUEST

WYDAWCA Marcin Ranuszkiewicz
ZESPÓŁ REDAKCYJNY Sylwia Gutowska,
Katarzyna Szewczyk, Kajetan Kusina,
Grzegorz Kapla, Jacek Górecki
DZIAŁ REKLAMY
Dagmara Zelińska, Katarzyna Świacka,
Emilia Mischker
WSPÓŁPRACA FOTOGRAFICZNA
Monika Szałek, Edyta Bartkiewicz,
Tomasz Sagan

WSPÓŁPRACA

PORT LOTNICZY
„RZESZÓW-JASIONKA” SP. Z O.O.
Jasionka 942
36-002 Jasionka
+48 17 852-00-81
+48 17 717-86-11
fax +48 17 852-07-09
rzeszowairport@rzeszowairport.pl
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów
i materiałów redakcyjnych oraz nie ponosi
odpowiedzialności za treść nadesłanych ogłoszeń
reklamowych. Redakcja zastrzega sobie prawo do
redagowania i skracania tekstów.

NASI AUTORZY OUR AUTHORS

NASI AUTORZY

JACEK
ROZENEK

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

KATARZYNA
ZDANOWICZ

JACEK
GÓRECKI

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

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, pomidorową i kabriolety.
Kiedyś, dzięki
dwojgu mądrym
ludziom pojął, że
nie trzeba pisać
tylko o polityce.
Że można pisać
o świecie.

Obserwuje, a potem
opisuje i komentuje.
Głównie sport, ale
ma w swoim dorobku 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. Zbzikowany na punkcie
sportu, oszalały na
punkcie muzyki.
Wielbiciel twórczości z duszą.
Tu: autor felietonów
i wywiadów.

Człowiek pracy,
gdańszczanin
z wyboru. Chodź
większość zna go
jako żeglarza i Mistrza 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 choroby morskiej. Nie
narzeka na nudę.

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.

Dziennikarz i dramaturg. Rocznik 90-ty.
Pół życia spędził
w teatrach, jeszcze
więcej w salach
kinowych. To jego
domy. Wszystko co
możliwe przelewa
na papier. W czasach
rodzącej się cenzury
w stołecznym teatrze
wystawia sztukę z tematem coming outu...
w dodatku kobiety,
Matki Polki i wcale się
tego nie boi. Nie boi
się też zadawać pytań,
sięgać po kino Larsa
Von Triera i zestawiać
na swojej playliście
berlińskie techno
z poezją śpiewaną.

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

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 Lewandowski
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.

IN ENGLISH
A working man and
a citizen of Gdansk
by choice. Most of us
know him as a sailor
and an Olympic
Champion, 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.
Moreover, he plays
golf and continues
to swim in spite of
his seasickness. He is
never bored.

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 disgusted by gossip.

IN ENGLISH
A journalist and
dramatist. Born in
1990. He spent half of
his life in theatres and
even more in cinema
auditoria. They are his
houses. He commits
everything he can to
paper. In the times of
growing censorship, he
stages a performance
in a theatre in Warsaw
that is focused on a coming-out... of a woman,
a typical Polish Mother,
and he is not afraid to
do so. He is also not
afraid to ask questions,
reach out for films by
Lars von Trier and
juxtapose Berlin techno
with sung poetry on
his playlist.

ZDJĘCIA (OD LEWEJ): MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ, SYLWESTER CISZEK, MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE

IN ENGLISH

IN ENGLISH
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Jego konikiem jest
kuchnia japońska,
którą ubóstwia
i wznosi na piedestały. Nie z jednego
pieca jadał chleb,
podróżując u boku
Roberta Makłowicza, zaglądając
w zakamarki miejsc
zakazanych dla
zwykłego śmiertelnika. Kulinarny obieżyświat
i poszukiwacz
intensywnych
smaków. Współzałożyciel Akademii
Kulinarnej Fumenti
w Gdańsku

Słabość do samochodów ma zaszytą
w głowie, bo serca
nie ma – jest turbosprężarka. Tata
uparcie karmił ją
bezcenną wiedzą,
sadzał za kierownicą samochodu
jeszcze zanim wsiadła na rower. Dziś
pociąga ją wszystko,
co ma cztery koła,
a każdy z samochodów darzy wielkim
uczuciem. Autorka
bloga „Panie wiozą
Panów”: www.paniewiozapanow.pl.

Pisarz, scenarzysta,
grotołaz, felietonista, fan piłki nożnej.
Laureat Nagrody
Literackiej Nike.
Człowiek o wielu
pasjach. Z nami
będzie dzielił się tą
filmową, co miesiąc
polecając jeden obraz wart obejrzenia.

Redaktor naczelny. Pisze głównie
o muzyce i turystyce,
o tym pierwszym
również na blogu
140db.pl. Kiedyś zostanie gwiazdą rocka, ale póki co śpiewa w chórze. Poza
tym fan komiksów
i kolekcjoner płyt.
Z wykształcenia
kulturoznawca, ale
niech to zostanie
między nami.

Aktorka, dramaturg,
reżyserka. Ukończyła
krakowską PWST,
została zaangażowana do Teatru Starego
w Krakowie, później
dołączyła do zespołu
TR Warszawa. Pracowała z Lupą, Jarzyną,
Borczuchem, Klatą,
Korczakowską. Wyreżyserowała swój
tekst „Uwodziciel”
w Teatrze Nowym
K. Warlikowskiego.
Publikuje swoje
teksty w „Zwykłym
Życiu” i „K Mag-u”.
Na premierę czeka jej
debiut kinowy
„W spirali” w reż.
K. Aksinowicza.

Fotografka, artystka, pasjonat, osoba
zafascynowana
ludźmi, twarzami,
pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem na pierwszym
planie. Po ukończeniu trzydziestki
pokazała, że swoje
życie można zmienić w dowolnym
momencie, Skończyła Warszawską
Szkołę Filmową i od
kilku lat oddaje się
wyłącznie fotografowaniu.

ZDJĘCIA (OD LEWEJ): JOANNA OGÓREK, MAT. PRASOWE, MONIKA SZAŁEK, MONIKA SZAŁEK, MONIKA SZAŁEK, MAT PRASOWE

IN ENGLISH
He adores Japanese
cuisine, his hobby
horse, and puts it on
a pedestal. 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
Culinary Academy
in Gdansk.

.
IN ENGLISH
She has a weakness
for cars instilled in
her head, because she
does not have a heart
but a turbocharger
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
affection for each
car. The author of
a blog entitled Panie
wiozą Panów: www.
paniewiozapanow.pl

IN ENGLISH
A writer, screenwriter, caver, columnist
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.

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.

IN ENGLISH
An actress, dramatist
and director. She
finished the PWST National Academy of Theatre Arts in Krakow,
worked at the Stary
Theatre in Krakow
and joined the team
of TR Warszawa. She
cooperated with Lupa,
Jarzyna, Borczuch,
Klata and Korczakowska and directed her
own play Uwodziciel in
K. Warlikowski’s Nowy
Teatr. She publishes
her texts in Zwykłe
Życie and K-Mag. Her
cinema debut W spirali
directed by
K. Aksinowicz awaits
its opening night.

IN ENGLISH
A photographer and
artist fascinated
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 moment. She
finished the Warsaw
Film School and for
several years has
been devoted solely
to photography.
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ROZMOWA TALK

ILU SIĘ
NIGDY NIE

ZAKOCHAŁO
JOHN PORTER ODWIEDZAŁ KRAINĘ CZARÓW I WIDZIAŁ KONCERT
STONESÓW SIEDZĄC NA DRZEWIE, WIĘC KIEDY MÓWI MI, ŻE CO JAKIŚ CZAS
TRZEBA WYWRÓCIĆ ŻYCIE DO GÓRY NOGAMI, ZACZYNAM MIEĆ POCZUCIE,
ŻE SIĘ W SWOIM TROCHĘ ZASIEDZIAŁEM.
TEKST: JAKUB MILSZEWSKI

ZDJĘCIA: TOMASZ SAGAN

MAKE-UP: MAGDALENA ZAWADZKA
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BYŁEŚ KIEDYŚ W KRAINIE CZARÓW?
Wiele razy.
JAK SIĘ TAM DOSTAĆ?
Są różne sposoby. Najlepiej przez LSD
(śmiech). Kraina Czarów to głębiny samego
siebie. Praktykowałem buddyzm zen przez
ponad 20 lat, więc uważam, że w pewnym
sensie wiele razy spotkałem samego siebie
w Krainie Czarów. Bo to na tym polega –
na szukaniu samego siebie.
TO JEST METAFORA, KTÓRA STOI ZA TWOIM
PROJEKTEM Z ALICJĄ DOMAŃSKĄ?
Według mnie tak. To podróż emocjonalna,
ale trochę też metafizyczna. Szukasz samego
siebie, ale przede wszystkim na pewnym
etapie tej podróży siebie samego akceptujesz.
ŁATWO JEST CI SIĘ INSPIROWAĆ PRZEZ SZTUKĘ WIZUALNĄ?
Nie zawsze. Sztukę zawsze traktowałem
w sposób spirytualny, wewnętrzny. Człowiek jest w tym przypadku jak radar – łapie
odpowiednie fale. Ktoś kiedyś powiedział,
że artystą się jest 24 godziny na dobę, bo
nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie ten
moment, w którym coś się pojawi.
JAK DOSZŁO DO PROJEKTU Z ALICJĄ?
Naturalnie. Pierwszy raz ją spotkałem na
wspólnej kolacji z Nergalem, z którym też
pracuję nad projektem. Była zwykła rozmowa: cześć, miło mi, bla bla, czym się zajmujesz, jestem artystką. Potem Alicja miała
wernisaż w Warszawie. Zapraszała mnie,
więc poszedłem. Nie wszystko mi się podobało. Było tam jej malarstwo z kolażami jej
zdjęć. Strasznie podobały mi się te rzeczy,
gdzie było to malarstwo, pasowały mi
tytuły, wszystko razem... Następnego dnia
ciągle miałem w głowie jeden z jej obrazów.
Jest prawie cały czarny. Nie wiem dlaczego
mi to utkwiło w pamięci, czasami tak jest,
że coś zostaje ci w głowie. Tak jak czasami
przydarza się jakiś sen, który męczy cię
przez kilka dni... Tak samo miałem z tym
obrazem. Potem, może zabrzmi to banalnie,
ale po prostu usiadłem i zacząłem pisać
o tym piosenkę. Wszystko naraz – kiedy już
mniej więcej wiedziałem jak idzie melodia
zacząłem pisać słowa. Po czterdziestu
minutach miałem gotową piosenkę.
OPOWIADAŁEŚ W TEN SPOSÓB JAKĄŚ HISTORIĘ, KTÓRĄ ALICJA PRZEKAZUJE TEŻ NA
OBRAZACH?
Tak. Jest tam fabuła, ale bardzo symboliczna. Alicja – bohaterka – przechodzi różne
etapy. Główny wątek polega na tym, że
Alicja idzie swoją drogą, zbiera doświad-
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czenie, jest jej coraz lepiej. A nagle pojawia
się Mad Hatter, czyli Szalony Kapelusznik.
Dojrzały interpretator zauważy, że on jest
w niej totalnie zakochany. Ona natomiast
bardzo go lubi, jest jego przyjaciółką, ale
nic więcej. Dla mnie jest to bardzo ciekawe
zestawienie: ona idzie swoją drogą i z tego
abstrakcyjnego, nienormalnego otoczenia ma same korzyści, a on ma trochę
odwrotnie. Kiedy ona się pojawia w jego
życiu, w jego absurdzie pojawia się jakaś
normalność. Wtedy następuje pierwsza
faza jego miłości, nie wiem czy będzie
miał drugą. Ale powoduje to u niego
miliony emocji, których chyba jeszcze nie
doświadczył, bo żyje w stukniętym otoczeniu i pośród stukniętych ludzi, gdzie nie
ma logiki i gdzie rządzi absurd. Ma więc
konfrontację z czymś, czego jeszcze nie
spotkał. Alicja też, ale ona wyciąga z tego
coś pozytywnego do pewnego momentu,
kiedy po prostu przestaje jej to służyć,
więc idzie dalej. On też chciałby pójść dalej,
ale jest uwięziony w tym swoim dziwnym
świecie. To dziwne. To, że człowiek brał
trochę kwasu w młodości, nie przeszkadza
w rozumieniu (śmiech).
TEN BUDDYZM, O KTÓRYM WSPOMNIAŁEŚ, TEŻ
PEWNIE NIE.
Dzięki buddyzmowi masz inne spojrzenie
na świat. To bardzo ciekawe, bo odnajdujesz jakieś równoległe rzeczywistości, ale
kiedy patrzysz z bliska wyglądają zupełnie
tak samo. A ja zawsze byłem taki szukający.
Nigdy nie brałem twardych narkotyków,
ale kwas w moim pokoleniu w latach 70tych był obowiązkowy.
TO BYŁY TWOJE CZASY W SUSSEX, PRAWDA?
Tak, w Sussex i w Londynie. To było to
piękne hippisowskie lato. Wszyscy byli na
kwasie. Koncerty gwiazd były za darmo.
Pamiętam, że był koncert Rolling Stones
w Hyde Park, a ja siedziałem gdzieś na
drzewie. Ale to był jeden okres, potem
przyszły inne. Ważne jest to, żeby iść dalej.
Nie można się uzależnić, nie można się
trzymać w jednym miejscu. Mam nadzieję,
że dopóki mogę, zawsze będę szedł do
przodu. Tak było w przypadku współpracy
z Alicją. To jest wyzwanie! Wiesz, robię
piosenki, gram koncerty – to jest fajne, kocham to. Ale mimo wszystko w jej sztuce
jest coś innego. To mnie bardzo rajcuje.
CIEKAWE, ŻE WSPOMNIAŁEŚ, ŻE LUBISZ
SZUKAĆ. KIEDY ROBIŁEM SOBIE NOTATKI
STWIERDZIŁEM, ŻE PRZEZ CAŁE ŻYCIE CZEGOŚ
SZUKASZ.
Ale tak powinno być! Życie jest przygodą!

CZEGO SZUKAŁEŚ PRZENOSZĄC SIĘ DO BERLINA, DO POLSKI, ALBO GDZIEŚ W INDIACH?
Teraz mogę powiedzieć, że zawsze szukasz
samego siebie, swojego miejsca. Ale w trakcie robienia tego działa po prostu instynkt
– działasz, robisz to, tamto, musisz jechać,
szukać dalej, zmienić partnera, miasto. Ale
nie chodzi o to, że masz taki kaprys, więc
to robisz. Zmiany, które wprowadzałem,
zawsze zmieniały mi bardzo mocno kurs
w życiu. To nie jest takie łatwe.
MIAŁEŚ KIEDYŚ WRAŻENIE, ŻE ZNALAZŁEŚ TO,
CZEGO SZUKAŁEŚ?
Prawdę mówiąc nie. Bardzo często
człowiek znajduje się w sytuacji, gdzie
wszystko jest zajebiście. I wtedy się tkwi
w takiej sytuacji, bo jest fajnie. Ale przecież
jest fajnie do pewnego momentu. To może
być 10 lat, ale się zmieni. Zauważyłem, że
w moim życiu występują takie cykle co 10,
12 lat – przejście, zmiana pociągu.
KIEDY SIĘ PRZEŚLEDZI TWÓJ ŻYCIORYS TO TA
TEORIA PASUJE.
Czytałem gdzieś, że takie cykle faktycznie
zachodzą. Oczywiście jeśli człowiek chce
coś zmienić. Wielu ludzi nie może albo nie
chce nic zmienić. Niesamowite, jak wielu
ludzi nigdy się na przykład nie zakochało.
Idą przez życie razem i może być. Bardzo
często ludzie akceptują to co jest, bo lepiej
nie będzie. A potem im smutno, że się nigdy
nie zakochali. Znam kobietę, która przyznaje, że naprawdę nigdy w nikim się nie
kochała. Bywała zafascynowana, bywała
w związkach, ale kiedy się zastanowiła, to
nigdy nie było tego BUM, tej rakiety...
…MOTYLI W BRZUCHU.
A tam motyli. Rakiety!
ZNALAZŁEM W TWOIM ŻYCIORYSIE JEDEN
MOMENT, O KTÓRYM MOŻNA BY POWIEDZIEĆ, ŻE
NA JAKIŚ CZAS ZNALAZŁEŚ TO, CZEGO SZUKAŁEŚ. KIEDY PRZEPROWADZIŁEŚ SIĘ DO POLSKI
W 1976 ROKU PRZESTAŁEŚ SPRZEDAWAĆ
WARZYWA I ZOSTAŁEŚ ARTYSTĄ. PRZESKOCZYŁEŚ NA INNY POZIOM.
To prawda. Za to jestem strasznie wdzięczny
temu krajowi i do pewnego stopnia także
komunie. Pamiętam, że byłem strasznie
zagubiony. Byłem hippisem, studiowałem
politologię Bóg wie po co... Jak bardzo wielu
ludzi z mojego pokolenia wyjechałem. Ani
jeden mój znajomy z tamtych czasów nie
mieszka w Anglii do dziś – jeden jest tu, drugi
tam... Więc szukałem. Ale mimo wszystko
kiedy szukasz to też musisz z czegoś żyć, więc
musisz jakoś zarobić, zatem robiłem co się
dało. Jadąc do Polski spotkałem się z zupełnie
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innym rodzajem ludzi. W czasach komuny
nie bazowało się na konsumpcji. Ludzie musieli udowodnić własną wartość. Spotkałem
dzięki temu masę wspaniałych ludzi: Małgorzatę Braunek, Macieja Zembatego, Jacka
Kleyffa... Znalazłem się w gronie super ludzi,
którzy byli gotowi poświęcić dla swojej sztuki
wszystko, mimo panującego reżimu. Pamiętam nawet, że pewnego razu Jacek Kleyff

SZTUKĘ ZAWSZE TRAKTOWAŁEM W SPOSÓB SPIRYTUALNY,
WEWNĘTRZNY. CZŁOWIEK JEST W TYM PRZYPADKU JAK RADAR –
ŁAPIE ODPOWIEDNIE FALE. KTOŚ KIEDYŚ POWIEDZIAŁ, ŻE ARTYSTĄ
SIĘ JEST 24 GODZINY NA DOBĘ, BO NIGDY NIE WIADOMO, KIEDY
PRZYJDZIE TEN MOMENT, W KTÓRYM COŚ SIĘ POJAWI.
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BYŁEM HIPPISEM, STUDIOWAŁEM POLITOLOGIĘ BÓG WIE PO CO...
JAK BARDZO WIELU LUDZI Z MOJEGO POKOLENIA WYJECHAŁEM.
ANI JEDEN MÓJ ZNAJOMY Z TAMTYCH CZASÓW NIE MIESZKA
W ANGLII DO DZIŚ – JEDEN JEST TU, DRUGI TAM... WIĘC SZUKAŁEM.
ALE MIMO WSZYSTKO KIEDY SZUKASZ TO TEŻ MUSISZ Z CZEGOŚ ŻYĆ,
WIĘC MUSISZ JAKOŚ ZAROBIĆ, ZATEM ROBIŁEM CO SIĘ DAŁO.
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chciał, żebym nagrywał jakieś gitary, bo
napisał piosenkę o Brunonie Schulzu. Jadąc
na miejsce nagrywania musieliśmy zmieniać
samochody trzy razy, do tego jeszcze jechaliśmy tramwajem. Pomyślałem sobie: „kurde,
jestem w jakimś filmie!”.
ŚLEDZILI?
Prawdopodobnie. Albo Jacek chciał sobie
tak zażartować. Ale nie, Jacek zawsze był
normalny.

ROZMOWA TALK

szczęście zdałem od razu – poszedłem, zagrałem piosenkę, wszyscy klaskali, super.
Ale wciąż nie mogłem legalnie zarabiać
grając. „Hmm, pan studiował politologię,
to podejrzane, nie ma szans”. No to olewałem to i musiałem co pół roku wyrabiać
wizę. Cały czas stemplowanie, aż szkoda
paszportu. Po prostu upierdliwy proces.
W pewnym momencie otrzymałem informację, że muszę wyrobić kartę stałego
pobytu, bo tak dalej nie może być. Czyli
– najpierw nie chcieli mi dać, a potem już
wymagali, żebym miał.
KIEDYŚ WSPOMNIAŁEŚ, ŻE BYŁEŚ PRZESŁUCHIWANY I ZACHOWYWAŁEŚ SIĘ JAK SZALONY,
WIĘC CIĘ PUŚCILI.
Aaa, to było głupie. To było kiedy przyjechał Jan Paweł II. Byłem razem ze
swoją drugą żoną. Staliśmy w tłumie i ktoś
powiedział: „ale by było, jakby ktoś miał
teraz bombę”. Po chwili nas wyprowadzali.
Pojechaliśmy na komendę w Krakowie.
To też było jak w filmie. Jeden milicjant
na mnie krzyczał, drugi krzyczał, ja
jeszcze polskiego za bardzo nie rozumiałem. W końcu jeden mówi: „nie wiem co
z panem jest, polscy muzycy są tacy bystrzy, a pan jest taki idiota!” (śmiech). To był
absurd. Ale zrozumiałem, że bardzo często
w Polsce bardzo opłacalnie jest udawać
Greka. Jeżeli mam problem w urzędzie
od razu udaję, że nie wiem co się dzieje.
Stosuję psychologiczną sztuczkę i pytam:
„a co pani radzi na to?”. Wtedy jest „wie pan,
na pana miejscu...” i już pani lepiej się czuje
i tłumaczy mi co mam robić.
MOŻE SIĘ ZARAZ OKAŻE, ŻE OBCOKRAJOWCOWI W POLSKIM URZĘDZIE JEST ŁATWIEJ NIŻ
POLAKOWI.
Nieraz jest łatwiej, ale zdarza się też celowe
utrudnianie. Niektórzy ludzie robią ci na
złość, jak widzą, że jesteś obcokrajowcem,
bo myślą, że masz łatwiej, masz dużo kasy.
Różnie bywa. Może to zależy od nastroju
ludzi? Niektórzy są bardzo złośliwi, ale jest
okej. Choć teraz jest bardziej normalnie być
obcokrajowcem w Polsce niż kiedyś. To już
nic specjalnego.
JAKO OBCOKRAJOWIEC W TAMTEJ POLSCE NIE
MIAŁEŚ PROBLEMU Z WŁADZAMI?
Nie, nie miałem. Na początku nie chcieli
mi jedynie dać karty stałego pobytu. Kiedy
już zdecydowałem, że chcę grać, to żeby
móc występować z Maanamem potrzebowałem w tamtych czasach pozwolenia
z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Każdy
biedny polski muzyk musiał iść i zdać
egzamin przed komisją złożoną z ludzi,
którzy na co dzień grali tylko jazz. Na

KIEDY POSTANOWIŁEŚ, ŻE ZOSTAJESZ W POLSCE, NIE BAŁEŚ SIĘ?
Nie, czego miałem się bać?
ŻE NIE BĘDZIESZ MIAŁ PIENIĘDZY NA ŻYCIE, ŻE
KLIMAT POLITYCZNY NIE SPRZYJA?
Ale już byłem artystą. Byłem członkiem
bohemy. A w życiu artysty tak już jest – raz
masz pieniądze, raz nie masz. Życie jest
zbyt krótkie żeby się martwić o to cały czas.

DAVID BOWIE POWIEDZIAŁ, ŻE JAK PRZYJEŻDŻAŁ W 1976 ROKU DO NIEMIEC TO PRZYCIĄGNĘŁA GO TAM NOWA NIEMIECKA KULTURA,
KTÓRA SIĘ TWORZYŁA. MIESZKAJĄC TAM
ODCZUŁEŚ TO?
Tak. Berlin był wtedy super miastem.
Był tam zespół Can grający dance, było też
kilka innych słynnych grup. Miasto było
bardzo kosmopolityczne, było wielu ludzi
różnych narodowości. Sam mieszkałem
w tak zwanym „Studentendorf”, czyli wiosce studenckiej na Potsdamer Strasse. Była
tam totalna mieszanka ludzi. Dla młodych
to było bardzo korzystne.
WRÓĆMY DO POSZUKIWAŃ – PO PROJEKCIE
Z ALICJĄ CZEKA CIĘ PROJEKT Z NERGALEM.
CZY COŚ NA TEN TEMAT MOŻNA JUŻ ZDRADZIĆ?
To projekt, który polega po prostu na
wspólnym muzykowaniu. Zrobiliśmy już
pierwszy etap nagrań, czyli jakieś podstawowe ścieżki. Teraz musimy ponagrywać
wokale. Mamy nadzieję, że płyta wyjdzie
koło listopada.
MÓWISZ O TYM, JAKBY TO BYŁO TAKIE NIGDY
NIC – BĘDZIEMY ŚPIEWAĆ, NAGRYWAĆ, TAKIE
TAM. A TO JOHN PORTER I NERGAL, DWIE DUŻE
GWIAZDY. DUŻE WYDARZENIE DLA SŁUCHACZY.
Nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało.
To fajne, bardzo się cieszę, że to robię – praca z Nergalem to świetne doświadczenie.
JAK TO BĘDZIE BRZMIAŁO?
Wydaje mi się, że to jest taka troszeczkę
mroczniejsza wersja tego, co ja robię sam.
Są tam wpływy Johnnego Casha, Nicka
Cave’a. Będzie ciemno, wiadomo, bo musi
być ciemno. Niektóre piosenki są ostre.
Gram też na banjo – od strony dźwiękowej jest bardzo eksperymentalnie.
Piosenki to jedno, ale ich ramy są wyszukane muzycznie. Podczas pierwszego
etapu, kiedy we cztery dni nagraliśmy
15 piosenek w podstawowych wersjach,
bardzo uważnie szukaliśmy dźwięku.
Nagrywaliśmy to na setkę, na dodatek
z Wojtkiem Mazolewskim. Jesteśmy podekscytowani, zobaczymy jak to wyjdzie.
Chociaż nie – wyjdzie dobrze! To będzie
inna płyta zarówno dla mnie, jak i dla
Nergala. Widzę, że on też chce próbować
nowych rzeczy, więc też jest mocno zaangażowany. Projekt będzie super. Nazywa
się Me And That Man. Ja i ten facet.
WYOBRAŻASZ SOBIE, ŻE PO TYLU LATACH
MIESZKANIA W POLSCE MÓGŁBYŚ WRÓCIĆ NA
STAŁE NA WYSPY?
Nie, rzeczywiście nie. I to nie tylko dlatego,
że większość moich znajomych i pracę mam
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tutaj. Wystarczy mi, że pojadę tam parę razy
w roku. Nie czuję potrzeby mieszkania tam.
Podoba mi się tutaj. Tak na co dzień.

IN ENGLISH

SO MANY PEOPLE HAVE NEVER
FALLEN IN LOVE
JOHN PORTER HAS VISITED WONDERLAND
AND SEEN THE ROLLING STONES CONCERT
FROM A TREE. SO WHEN HE TELLS ME THAT
FROM TIME TO TIME ONE NEEDS TO TURN
THEIR LIFE UPSIDE DOWN, I START TO FEEL
THAT MY OWN LIFE HAS BECOME A BIT STALE.
HAVE YOU BEEN TO WONDERLAND?
Yes, many times.
HOW CAN ONE GET THERE?
There are various ways. The best one is
through LSD (laughs). Wonderland means
the depths of one’s own personality. I have
practised Zen Buddhism for over 20 years,
so I think that in some way I have met
myself in Wonderland many times. Because this is what it is about – searching
for oneself.
IS THIS THE METAPHOR BEHIND YOUR PROJECT
WITH ALICJA DOMAŃSKA?
In my opinion, yes. It is an emotional and
also to some extent metaphysical journey.
You are looking for yourself, but above all
at some stage of the journey you start to
accept yourself.
IS IT EASY FOR YOU TO DRAW INSPIRATION
FROM VISUAL ARTS?
Not always. I have always treated art in
a spiritual, personal manner. Humans
are in this case like radars – they tune to
appropriate waves. Someone once said that
one is an artist 24 hours a day, because you
never know when something will appear.
HOW DID THE PROJECT WITH ALICJA HAPPEN?
Naturally. I have met her during a dinner
I was having with Nergal, with whom I am
also working on a project. It was a regular
conversation: hi, nice to meet you, bla bla
bla, what do you do, I am an artist. Then
Alicja had a vernissage in Warsaw. She
invited me so I went there. I did not like
everything. There were paintings with
collages of her photos. I really liked those
things with that style of painting, the
titles, and everything altogether, they
were appealing to me… The following
day, one of her paintings was still in my
head. It is almost completely black. I do
not know why I remembered it so vividly.
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Sometimes it happens that something
is simply stuck in your head. Just like
sometimes the same dream haunts you
for a few days… This is what I had with
that painting. And then, this will probably
sound trivially, but I just sat down and
wrote a song about it. All at once – when
I knew more or less how the melody would
go, I started writing the lyrics. After forty
minutes, the song was finished.
IN THIS WAY YOU WERE TELLING A STORY
THAT ALICJA IS ALSO PRESENTING IN HER
PAINTINGS?
Yes. There is a plot, but a very symbolical
one. Alice – the heroine – goes through different stages. The main story is that Alice
is going her way, gathering experience, and
she is feeling better and better. And suddenly the Mad Hatter appears. A mature
interpreter will notice that he is totally in
love with her. She, on the other hand, likes
him very much and treats him as a friend
but nothing more. For me, this is a very
interesting juxtaposition: she is going her
way and from that slightly abstract, abnormal environment she derives only benefits,
while his case is rather reverse. When she
appears in his life, there is some normality
in his absurdity. And that is when the
first phase of his love starts, I do not know
whether he will have a second phase. But
this evokes millions of emotions, which he
had probably never experienced before, as
he lives among mad people in a crazy world
that is governed by absurdity and deprived
of logic. So he confronts something that he
has never encountered. Alice as well, but
she draws positive things out of it until
there comes a moment when it simply stops
being beneficial to her, so she walks on. He
would also like to walk on but he is trapped
in his weird world. It is strange. The fact
that one dropped some acid when they
were young does not prevent them from
understanding this (laughs).
NEITHER DOES THIS BUDDHISM THAT YOU
MENTIONED, I SUPPOSE.
Thanks to Buddhism, you have a different
outlook on the world. It is very interesting,
because you find parallel realities, but
when you take a closer look they all seem
alike. And I have always been searching.
I have never taken hard drugs, but in the
1970s acid was a must for my generation.
THOSE WERE YOUR TIMES IN SUSSEX, RIGHT?
Yes, in Sussex and in London. That was
a hippie summer. Everyone was dropping acid. You could attend concerts of

celebrities for free. I remember that there
was a concert of the Rolling Stones and
I was sitting on a tree somewhere. But that
was one period of time, then came others.
It is important to keep walking on. You
cannot become dependent, you cannot stay
in one place. I hope that while I still can,
I will always walk on. That was the case of
cooperation with Alicja. It is a challenge!
You know, I make songs, give concerts – it
is cool and I love it. But there is something
different in her art. I find it really exciting.
IT IS INTERESTING THAT YOU MENTIONED THAT
YOU ENJOYED SEARCHING. WHEN I WAS MAKING MY NOTES, I THOUGHT THAT YOU HAD BEEN
LOOKING FOR SOMEONE ALL YOUR LIFE.
This is how it is supposed to be! Life is an
adventure!
WHAT WHERE YOU LOOKING FOR WHEN YOU
MOVED TO BERLIN, TO POLAND OR SOME PLACE
IN INDIA?
Now, I can say that one always looks for
oneself and one’s place. But in that process,
instinct takes over – you act, you do this,
you do that, you need to go, continue
searching, change your partner, city. But it
is not about doing things on a whim. The
changes I made always significantly altered
my life course. It is not so easy.
DID YOU EVER THINK THAT YOU HAD FOUND
WHAT YOU HAD BEEN LOOKING FOR?
To be honest, no. Very often, you are in
a situation where everything is awesome.
And you stay in that situation because it
is great. But it is great only until a certain
point. It could take 10 years, but it will
change. I have noticed such cycles in my
life, every 10 or 12 years there is a transition, a change of trains.
WHEN ONE STUDIES YOUR BIOGRAPHY, THAT
THEORY SEEMS TO FIT.
I have read somewhere that such cycles
really occur. Of course, when a person
wants to change something. Many people
cannot or do not want to change. It is
amazing how many people have never fallen in love, for instance. They go
through life together and it suits them.
Very often, people accept the current state
of things because they think it will not
get better. And then they are sad because
they have never fallen in love. I know
a woman who admits that she has never
truly fallen in love with anyone. She was
fascinated, she had some relationships, but
when she thought about it, she realised
there never was that BOOM, that rocket…
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… BUTTERFLIES IN YOUR STOMACH.
Down with butterflies. A rocket!
I HAVE FOUND A CERTAIN MOMENT IN YOUR
BIOGRAPHY THAT COULD SUGGEST THAT FOR
A CERTAIN PERIOD YOU HAVE FOUND WHAT
YOU HAD BEEN LOOKING FOR. WHEN YOU
MOVED TO POLAND IN 1976, YOU STOPPED
SELLING VEGETABLES AND YOU BECAME AN
ARTIST. YOU REACHED A DIFFERENT LEVEL.
It is true. For this I am really grateful to this
country and to some extent also to the communism. I remember that I was completely
lost. I was a hippie, I studies political sciences
God knows why… And like many people
from my generation I left my country. Not
even one of my friends from those times
lives in England now – one is here, another
there… So I was searching. But when you
are searching you also need money, so you
have to make a living somehow, and I tried
what I could. When I came to Poland, I met
a totally different kind of people. In the
communist times, our world was not based
on consumption. People had to prove their
worth. As a result, I met many exceptional people: Małgorzata Braunek, Maciej
Zembaty, and Jacek Kleyff... I found myself
among people who were ready to sacrifice
everything for their art, despite the regime.
I even remember that once Jacek Kleyff
wanted me to record some guitars because
he wrote a song about Bruno Schulz. When
we were going to the place of recording,
we had to change cars three times, and we
also took the tram. I thought: “Shit, I am in
a movie of some kind!”.
WERE YOU FOLLOWED?
Probably. Or Jacek just wanted to play
a joke on me. But no, Jacek was always
a normal person.
AS A FOREIGNER IN THAT POLAND, DIDN’T YOU
HAVE PROBLEMS WITH THE AUTHORITIES?
No, I didn’t. At the beginning, they only did
not want to issue a permanent residence
card to me. When I decided that I wanted to
play music, back then in order to perform
with Manaam I needed to obtain a permit
from the Ministry of Culture and Art. Every
poor Polish musician had to pass an exam
before an examination board composed
of people who normally played only jazz.
Fortunately, I passed on the first go. I went
there, played a song and everyone applauded, cool. But still I could not legally make
money by performing. “Hmm, you studied
political sciences, this is suspicious, no way.”
So I ignored that, and I had to get a new visa
every half a year. All that stamping, I pitied

my passport. That process was just a pain in
the ass. At some point, I received information that I need to get a permanent residence
card, because it can’t go on like this. So, at
first they didn’t want to issue the card to me,
and then they required me to have it.
YOU HAVE MENTIONED ONCE THAT YOU WERE
INTERROGATED AND BEHAVED LIKE A MAD
PERSON, SO THEY RELEASED YOU.
Ah yes, it was stupid. That was when John
Paul II arrived. I was there with my second
wife. We were standing among the crowd
and then someone said “there would be an
affair if somebody had a bomb right now”.
A moment later, they were walking us out.
We went to a police station in Cracow. That
moment was like a movie scene as well. One
militia officer was shouting at me, the other
one was shouting too, and I still didn’t understand Polish too well. After a while, one
of them said “I don’t know what is wrong
with you, all Polish musicians are so bright,
and you are such an idiot” (laughs). That
was absurd. But I understood that in Poland
pretending not to understand is very often
profitable. If I have a problem in a state office,
I immediately start pretending that I don’t
know what is going on. I use a psychological
trick and ask: “And what is your advice on
this matter?”. Then I hear: “You know, if
I were you…” and the lady already feels better and explains to me what I should do.

DAVID BOWIE SAID THAT WHEN HE ARRIVED IN
GERMANY IN 1976, HE WAS DRAWN BY THE NEW
GERMAN CULTURE WHICH WAS COMING TO LIFE.
DID YOU FEEL THAT WHEN YOU WERE LIVING
THERE?
Yes. Berlin was a super city. There was the
band Can which played dance, and several
other popular groups. The city was cosmopolitan, there were many people of different nationalities. I lived in the so-called “Studentendorf”, a student village on Potsdamer Strasse.
There you could find a very diversified group
of people. It was very beneficial for the youth.
LET’S GO BACK TO SEARCHING – AFTER THE
PROJECT WITH ALICJA, YOU WILL CARRY OUT
A PROJECT WITH NERGAL. CAN YOU TELL US
SOMETHING ABOUT THAT YET?
It is a project that is simply about playing
music together. We have already completed the first stage of recording, that is
prepared the basic tracks. Now, we need to
record the vocals. I hope the album will be
released around November.
YOU TALK ABOUT IT AS IF IT WAS NOTHING SPECIAL – WE WILL SING, RECORD AND SUCH. BUT
JOHN PORTER AND NERGAL ARE CELEBRITIES.
IT IS A HUGE EVENT FOR THE LISTENERS.
I did not intend to make it sound that way.
It is cool, I am really glad I am doing this.
Working with Nergal is a great experience.

WEREN’T YOU AFRAID WHEN YOU DECIDED TO
STAY IN POLAND?
No, what would I be afraid of?

HOW WILL THIS SOUND?
I think it is a darker version of what I do on
my own. There are influences of Johnny
Cash and Nick Cave. It will be dark, of course,
it has to be dark. Some songs are harsh. I also
play the banjo – in terms of sound it is very
experimental. Songs are one thing, but their
framework is musically elaborate. During the
first stage, when we recorded basic versions
of 15 songs in four days, we searched for the
right sound very carefully. We recorded
them in the studio together, with Wojtek
Mazolewski in addition. We are excited; we’ll
see how this turns out. No – it will turn out
great! This will be a different album, both for
me and for Nergal. I see that he as well wants
to try out new things, so he is very committed. The project is going to be great. It is called
Me and That Man.

THAT YOU WOULD NOT HAVE MONEY, THAT
THE POLITICAL CLIMATE WOULD NOT BE
CONDUCIVE?
But I was already an artist, a member of
the bohemia. This is the life of an artist –
sometimes you have money, sometimes you
don’t. Life is too short to worry about that
all the time.

CAN YOU IMAGINE MOVING BACK TO GREAT
BRITAIN FOR GOOD AFTER LIVING IN POLAND
FOR SO MANY YEARS?
No, I really cannot. And the reason is not that
most of my friends are here and I work here.
It is enough for me to go there a few times
a year. I don’t feel the need to live there. I like
it here. I enjoy the everyday life.

MAYBE IT WILL TURN OUT NOW THAT SETTLING
MATTERS IN POLISH STATE OFFICES IS EASIER
FOR FOREIGNERS THAN FOR POLES.
Sometimes it is easier, but you can also
encounter people who deliberately pose
obstacles. Some of them do it out of spite
because when they see you are a foreigner,
they think your life is easier and you have
a lot of money. Situations differ. Maybe this
depends on the person’s mood? Some people
are very malicious, but generally it is okay.
But now being a foreigner in Poland is probably more normal than in the past. There is
nothing special to it anymore.
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SZCZĘŚLIWIE

Z AGU
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BIENI
MARTA I TOMASZ KAPICOWIE TO JEDNA Z TYCH PAR, KTÓRE INSPIRUJĄ I PRZYWRACAJĄ
WIARĘ W TO, ŻE MOŻNA REALIZOWAĆ MARZENIA PODRÓŻNICZE I WSZYSTKIE INNE. MARTA,
KTÓRA ZDECYDOWAŁA SIĘ NA PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA MÓWI SKROMNIE: CORAZ CZĘŚCIEJ
SPOTYKAMY LUDZI, KTÓRZY CHCIELI POCZUĆ WOLNOŚĆ I ZACZĘLI PODRÓŻOWAĆ. Z DRUGIEJ
STRONY W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU OSÓB, KTÓRE TAK DRASTYCZNIE ZMIENIŁY SWOJE
ŻYCIE, ZNAMY NIEWIELE. TO BYŁA KWESTIA „TERAZ ALBO NIGDY”. I TAK TO SIĘ ZACZĘŁO…
TEKST: DANUTA AWOLUSI (GOFORWORLD.COM)

ZDJĘCIA: LETSGETLOST.PL
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TO CHYBA JAKAŚ NIESAMOWITA HISTORIA.
JEDNA Z TYCH POD TYTUŁEM: BYŁA SUPER
PRACA, ZABRAKŁO JEJ, PRZEWRACAMY ŚWIAT
DO GÓRY NOGAMI I…?
TOMEK: Hmm... Nie do końca było tak, że najpierw nastąpiło rozstanie z pracą, a później
zdecydowaliśmy się przewrócić życie do
góry nogami. Od dawna w naszych głowach
tliła się wizja dużej podróży. Długo zastanawialiśmy się jak pogodzić ją z pracą i okazało
się, że nie ma tu innego rozwiązania, niż
rezygnacja z etatu. Wtedy, paradoksalnie
szczęśliwie dla nas okazało się, że firma
Marty robi „wielką czystkę” i zwalnia ją
z pracy. Złożenie wypowiedzenia przeze
mnie stało się wtedy tylko kwestią czasu...
MARTA: Historii takich jak nasza słyszymy
wiele – coraz częściej spotykamy ludzi,
którzy chcieli poczuć wolność i zaczęli
podróżować. Z drugiej strony w najbliższym
otoczeniu osób, które tak drastycznie zmieniły swoje życie, znamy niewiele. To była
kwestia „teraz albo nigdy”. Byliśmy już zmęczeni i wypaleni codziennymi obowiązkami
i szalonym tempem, podobnym do tego, jakie
uskutecznia chomik w swoim kołowrotku.
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Mimo że teoretycznie na nic nie mogliśmy
narzekać, czuliśmy, że czegoś nam brakuje.
Tym czymś był przede wszystkim czas – dla
nas indywidualnie i razem, na zatrzymanie się, na pomyślenie, odpoczynek. Kiedy
w głowach pojawił się pomysł podróży,
rozkładaliśmy naszą sytuację na czynniki
pierwsze – pod względem finansowym, zawodowym, rodzinnym. Z naszych wyliczeń
wyszło, że możemy pojechać. A nawet, że
powinniśmy. No i pojechaliśmy!
CZY TO PRAGNIENIE SZALEŃCZEJ PODRÓŻY
I TAK WYSZŁOBY NA PIERWSZY PLAN GDYBY
JEDNAK PRACA ZOSTAŁA?
MARTA: Tak jak już wspomnieliśmy, marzenie o podróży pojawiło się jeszcze przed
moim zawodowym rozstajem dróg. Samo
postanowienie o tym, że na pewno i nieodwołalnie wyjeżdżamy, również zapadło
na kilka tygodni przed pożegnaniem z pracą.
Wtedy mieliśmy tylko blade pojęcie o tym
kiedy, jak i dokąd wyjeżdżamy. Po tym, jak
praca, którą uwielbiałam, ale która od jakiegoś czasu mnie już przytłaczała, powiedziała mi „pa”, sprawy nabrały nowego biegu.

Oczywiste stało się, że nie będę szukać
nowego etatu, choć pojawiały się bardzo
interesujące propozycje. Również Tomek
musiał zmierzyć się ze złożeniem wypowiedzenia, co wcale nie było takie proste, jak
mogłoby się wydawać. Postanowiliśmy, że
wyjedziemy już jesienią i od razu zaczęliśmy
przygotowania. No i tak jeździmy sobie
już czwarty miesiąc z perspektywami na
kolejnych kilka. Cieszymy się, że strachy,
które czasem podszeptywały nam czarne
scenariusze, nie wygrały z chęcią realizacji
marzenia. Nie daliśmy się zamknąć w klatce
własnych obaw, konwenansów i oczekiwań
innych. Chyba powinniśmy być z siebie
dumni, że udało nam się dopiąć swego i że
teraz oglądamy świat z bliska, a nie zza okna
biurowca czy na ekranie komputera.
JAKIE TO UCZUCIE: OGLĄDAĆ CAŁY ŚWIAT?
SŁODKIE POCZUCIE WOLNOŚCI?
TOMEK: Podróż zdecydowanie nas uskrzydla, daje poczucie wolności, otwiera oczy
i wskazuje nowe kierunki rozwoju. Ale
chyba oboje jesteśmy zbyt racjonalni, żeby
podchodzić do niej beztrosko jak nastolatki.
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HISTORII TAKICH JAK NASZA SŁYSZYMY WIELE – CORAZ
CZĘŚCIEJ SPOTYKAMY LUDZI, KTÓRZY CHCIELI POCZUĆ
WOLNOŚĆ I ZACZĘLI PODRÓŻOWAĆ. Z DRUGIEJ STRONY
W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU OSÓB, KTÓRE TAK DRASTYCZNIE
ZMIENIŁY SWOJE ŻYCIE, ZNAMY NIEWIELE. TO BYŁA KWESTIA
„TERAZ ALBO NIGDY”. BYLIŚMY JUŻ ZMĘCZENI I WYPALENI
CODZIENNYMI OBOWIĄZKAMI I SZALONYM TEMPEM, PODOBNYM
DO TEGO, JAKIE USKUTECZNIA CHOMIK W SWOIM KOŁOWROTKU.
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pełnią życia. Zdajemy sobie sprawę, że taka
przygoda może się już nie powtórzyć, więc
każdy dzień wyciskamy jak cytrynę.
Planujemy, czytamy, regularnie prowadzimy bloga, więc można powiedzieć, że
znów władowaliśmy się w ciężką pracę.
Jednocześnie stwierdzamy, że cudownie
jest nie wiedzieć jaki aktualnie jest dzień
tygodnia, co dzieje się w polskiej polityce
i nie przywiązywać zbytniej wagi do tego
czy święta spędzimy w Wietnamie czy
Kambodży. Czujemy, że po latach łapania
weekendów i urlopów nareszcie żyjemy

GDZIE UDAŁO WAM SIĘ JUŻ BYĆ? CO WAS
ZACHWYCIŁO NAJBARDZIEJ?
MARTA: Podczas trzech miesięcy podróży
mieliśmy okazję odwiedzić Łotwę, Estonię
i Rosję, skąd polecieliśmy na miesiąc
do Indii. Następnie zjeździliśmy Birmę
i Wietnam, a teraz zaczynamy przygodę
z Kambodżą. Każde z tych miejsc zachwyciło nas na swój sposób. Rosja była dla nas

INDIE... TO BYŁ NAJBARDZIEJ NIESAMOWITY KRAJ, JAKI DO TEJ
PORY WIDZIELIŚMY. WIEMY, ŻE KIEDYŚ TAM WRÓCIMY! UDAŁO NAM
SIĘ ZOBACZYĆ SPORĄ ICH CZĘŚĆ I BYŁO TO NAPRAWDĘ INSPIRUJĄCE
DOŚWIADCZENIE. KOLOROWE SARI KOBIET, POTWORNIE ZATŁOCZONE
MIASTA I SKROMNE WIOSKI, MONUMENTALNA ARCHITEKTURA,
ZACHWYCAJĄCA NATURA, BOGACTWO I NĘDZA, PIĘKNO I CHOROBY...

32

bardzo gościnna, Wietnam niesamowicie
różnorodny, Birma wciąż dość dziewicza,
ale Indie... To był najbardziej niesamowity kraj, jaki do tej pory widzieliśmy.
Wiemy, że kiedyś tam wrócimy! Udało
nam się zobaczyć sporą ich część i było
to naprawdę inspirujące doświadczenie.
Kolorowe sari kobiet, potwornie zatłoczone miasta i skromne wioski, monumentalna architektura, zachwycająca natura,
bogactwo i nędza, piękno i choroby... Na
subkontynencie jest wszystko! Indie zmieniają człowieka, jego sposób patrzenia na
świat i na siebie samego... Doświadczenia,
zachwyty, a czasem także zawody z całej
naszej podróży opisujemy i pokazujemy na
blogu www.letsgetlost.pl.
MYŚLICIE, ŻE WASZA PODRÓŻ MA KRES CZY NA
RAZIE W OGÓLE TEGO NIE CZUJECIE?
TOMEK: Na ten moment czujemy, że to
dopiero początek naszej przygody. Powrót
przewidzieliśmy na koniec tego roku, ale
elastycznie podchodzimy do tego tematu.
Jeśli z jakichś powodów zechcemy wrócić
wcześniej, zrobimy to. Jeśli uznamy,
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DANUTA AWOLUSI
związana z portalem podróżniczym goforworld.com,
autorka i blogerka.

że mamy apetyt na więcej, a takie ryzyko
istnieje, będziemy nadal w drodze. Wychodzimy z założenia, że najważniejsze jest „tu
i teraz”. Dlatego łapiemy chwile, wykorzystujemy możliwie najpełniej obecność

w każdym z odwiedzanych miejsc, starając
się nie biec przy tym szaleńczo. Wykraczając poza kalendarzowe ramy naszej podróży jesteśmy przekonani, że w naszych
głowach wędrówka i głód poznawania
świata nigdy się nie skończy.
MARTA: Tym wyjazdem zaszczepiliśmy
w sobie jeszcze większą ciekawość świata
i pragnienie przygód. Wiemy, że choć tak
długa podróż może się już nie powtórzyć,
nadal będziemy jeździć, blisko czy daleko,
skreślając kolejne kraje z naszej listy marzeń.
I na pewno nie będą to wycieczki typu all
inclusive, tylko takie, podczas których znów
będziemy mogli się naprawdę zgubić...
Materiał został zrealizowany
przy współpracy z goforworld.com
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BLISSFULLY LOST
MARTA AND TOMASZ KAPIC ARE ONE OF
THOSE INSPIRING COUPLES THAT MAKE
YOU BELIEVE THAT YOU CAN FULFIL YOUR
DREAMS ABOUT TRAVELLING AND ANY
OTHER THING. MARTA, WHO DECIDED
TO TRAVEL AROUND THE WORLD, SAYS
MODESTLY: MORE AND MORE OFTEN WE
MEET PEOPLE WHO WANTED TO FEEL FREE
AND STARTED TRAVELLING. ON THE OTHER
HAND, AMONG OUR GROUP OF FRIENDS
AND ACQUAINTANCES THERE ARE FEW
PEOPLE WHO CHANGED THEIR LIVES SO
DRASTICALLY. IT WAS A QUESTION OF “NOW
OR NEVER”. AND THAT IS HOW IT STARTED…
IT MUST BE SOME AMAZING STORY. ONE OF
THOSE ENTITLED: I HAD A GREAT JOB, I LOST IT,
I TURNED THE WORLD UPSIDE DOWN AND…
TOMEK: Hmm... It wasn’t really like that. It is
not true that parting with the job occurred
before we decided to turn our lives upside

down. The dream of a big journey had
been in our minds for a long time. We had
been wondering for a long while how to
reconcile it with work and then we realized
that there was no other option but to
resign from full-time employment. Then,
paradoxically happily for us, it turned out
that Marta’s company was making huge
reductions and dismissed her from her job.
My resignation was just a matter of time…
MARTA: We hear a lot of stories just like
ours – more and more often we meet
people who wanted to feel free and started
travelling. On the other hand, among our
group of friends and acquaintances there
are few people who changed their lives
so drastically. It was a question of “now or
never”. We were already burnt-out and
tired of everyday duties and the crazy
speed that resembled the pace with which
a hamster exercises on its running wheel.
Although theoretically we could not
complain about anything, we felt that there
was something missing. That something
was above all time – for us individually
and together, to stop, to think, and to relax.
When the idea of a journey came into our
heads, we started dissecting our situation
and analyzing it in terms of finances, work
and family. Or calculations suggested that
we could go. And even that we should. So
we set out on a journey!
WOULD THAT DESIRE FOR A CRAZY JOURNEY
COME TO THE FORE EVEN IF YOU HAD STAYED
AT YOUR JOB?
MARTA: As we have mentioned the dream
about travelling came into our minds even
before I was at the professional crossroads.
The sole decision that we will definitely
leave was irrevocable and was taken
several weeks before I said farewell to my
job. Back then, we had only a vague idea of
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when, how and where we would go. After
my job, which I loved but which for some
time had been overwhelming me, said “bye”
to me, the matters were set into motion.
It became obvious that I would not look
for a new job, although very interesting
offers turned up. Tomek as well had to face
resigning from his job, which was not as
easy as it might seem. We decided that we
would depart already in the autumn and
we immediately started the preparations.
So now we have been travelling for four
months now and we have ideas for the
next several months. We are glad that the
fears which sometimes whispered negative
scenarios into our ears did not overcome
the desire to fulfil our dream. We did not
want to be locked in a cage built of our own

fears, convenances, and expectations of
other people. I guess we should be proud
that we managed to get our own way and
that now we observe the world from a close
distance, and not through the window of
a skyscraper or on a computer screen.
HOW DOES IT FEEL TO OBSERVE THE WHOLE
WORLD? TO ENJOY THE SWEET FEELING OF
FREEDOM?
TOMEK: Travelling undoubtedly gives us
wings as well as the feeling of freedom and
makes us open our eyes, and points to new
directions of development. But I think that
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we both are too rational to treat travelling as
recklessly as teenagers. We plan, we read, we
write a blog on a regular basis, so you could
say that we have started hard work again.
At the same time we think that it feels wonderful not to know what day of the week it
is, what is happening in the sphere of Polish
politics and not to care too much whether we
will spend Christmas in Vietnam or Cambodia. We feel that after years of grasping
weekends and holidays, we are finally living
our lives to the fullest. We realize that such
an adventure might not come our way again
so we try to squeeze every day like a lemon.
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WHAT PLACES HAVE YOU MANAGED TO VISIT
ALREADY? WHAT WAS THE MOST ASTONISHING TO YOU?
MARTA: During those three months of
travelling we had an opportunity to visit
Latvia, Estonia, and Russia from where we

have flown to India for a month. Then we
went to Burma and Vietnam and now we
are starting an adventure with Cambodia.
We found each of these places astonishing
in their own way. Russia was very hospitable to us, Vietnam amazingly diverse, and
Burma still untrodden, but India… That
was the most amazing country we have
seen. We know that we will return there
one day! We have managed to see a big part
of India and it was a really inspiring experience. Colourful saris of the women, awfully
crowded cities and modest villages, monumental architecture, admirable nature,
wealth and poverty, beauty and illnesses…
Everything can be found on the subcontinent! India changes people, their outlook
on the world and themselves… We describe
and show the experience, admirations, and
sometimes also disappointments that we
have encountered during our journey on
our blog www.letsgetlost.pl.
DO YOU THINK THAT YOUR JOURNEY WILL END
OR MAYBE YOU DO NOT FEEL THIS AT ALL YET?
TOMEK: Right now, we feel that this is just

the beginning of our adventure. We have
planned to return at the end of the year,
but we are flexible about that. If for some
reason we might want to go back earlier,
we will. If we decide that we have appetite for more, and there is such risk, we
will still continue travelling. We follow
the assumption that the most important is
“here and now”. So we capture moments,
we try to fully exploit our stay in each of
the places we visit, and at the same time
we try not to run frantically. Going beside
the calendar days of our journey, we are
convinced that the wandering and desire
to explore the world will always continue
in our minds.
MARTA: With this journey, we have implanted in our minds even greater curiosity about the world and adventurousness.
We know that, despite the fact that we
might not go on such a long journey again,
we will still travel, far or close, and cross
some countries off our dream list. And
surely those won’t be all-inclusive trips,
but journeys on which we will be able to
get truly lost again…
REKLAMA
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FORD

MUSTANG
CZEKAŁAM NA CIEBIE CAŁE SWOJE ŻYCIE...
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TO NIE BYŁ TYLKO KOLEJNY TEST. TO BYŁO SPOTKANIE Z WŁASNYMI MARZENIAMI,
A PRZYNAJMNIEJ NIE ZNAM INNYCH SŁÓW, JAKIMI MOGŁABYM OKREŚLIĆ SWOJĄ
PRZYGODĘ. ZASIADŁAM ZA KIEROWNICĄ SAMOCHODU, KTÓRY NOSZĘ W SERCU
OD DZIECKA. ZAWSZE POZA MOIM ZASIĘGIEM, TERAZ PRZEZ KILKA DNI DO MOJEJ
DYSPOZYCJI. RADOŚĆ TAK DUŻA, ŻE Z POWODZENIEM MOGŁABYM NIĄ WYPEŁNIĆ
WIELKI KANION. JA JEDNAK WOLĘ PODZIELIĆ SIĘ NIĄ Z WAMI.
TEKST : ANNA NAZAROWICZ

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

F

ord Mustang powstał w 1964 roku.
Jego wielbiciele twierdzą, że pierwsza generacja była tą najbardziej
udaną. Stoję po ich stronie. Historia
powstania była dość zaskakująca jak na
samochód, który do dziś nieprzerwanie
budzi ciche westchnienia milionów ludzi
na całym świecie. Otóż powstał jako odpowiedź na Chevroleta Corvette, będącego
w latach 60-tych jedynym dostępnym
na rynku samochodem typu muscle car.
Posiadanie takiej zabawki było pragnieniem wielu, jednak tylko nieliczni mogli
sobie na niego pozwolić, gdyż Corvette
był również samochodem dosyć drogim.
Luka na rynku była zatem ogromna i Ford
postanowił ją załatać. Tym oto sposobem
powstał Ford Mustang, samochód dedykowany młodym i spragnionym wrażeń.
Sportowa sylwetka, atrakcyjna cena, napęd na tylną oś. No i ten logotyp: pędzący
dziki mustang, symbolizujący nieskrępowaną niczym wolność. Rynek chwycił, co
zresztą było do przewidzenia.
Od tamtej pory powstało sześć generacji
Mustanga. Całe szczęście za każdym razem
projektanci stawali na wysokości zadania,
zaklinając w kształcie nadwozia cząstkę lat
60-tych. Niby na światło dzienne wyjeżdżała kolejna odsłona, ale – patrząc na nią
z boku – nikt nie miał wątpliwości, że oto
jest właśnie on. Dziś już nie jestem zmuszona podziwiać go jedynie na kolejnym
obrazku. Przede mną stoi szósta, najnowsza
generacja. Co więcej, trzymam kluczyk
w swojej dłoni. Chwila jest magiczna
również z innego powodu: po raz pierwszy od momentu narodzin Ford Mustang
zawita do salonów w Europie. Producent
długo dojrzewał do tej decyzji, a Stany
Zjednoczone zawłaszczały dla siebie ten
przywilej latami. Ale z tym już koniec. Od
teraz każdy, kto zechce sprawić sobie takie
zupełnie nowe cudo, nie będzie z tym miał
najmniejszego problemu.
Testowany egzemplarz został wyposażony w turbodoładowany silnik 2.3 l EcoBoost, który był już wielokrotnie nagradzany,

ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą
w głowie, bo serca nie ma – jest turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją
bezcenną wiedzą, sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła
na rower. Dziś pociąga ją wszystko,
co ma cztery koła, a każdy z samochodów darzy wielkim uczuciem.
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:
www.paniewiozapanow.pl.
FOT. MAT. PRASOWE

a który można znaleźć m.in. pod maską
takich modeli, jak Ford Focus ST (2.0 EcoBoost), Ford Fiesta Black Edition (1.0 EcoBoost)
i Fiesta ST (1.6 EcoBoost). Pojemność to ten
punkt programu, przy którym z pewnością wybuchną spory. Bo 2,3 litra to dla
jednych profanacja ducha muscle car, dla
innych argument, który przeważy o podjęciu decyzji o zakupie. Mniejszy silnik to
mniejsze zużycie paliwa, a nie oszukujmy
się, 5.0 l V8 (również dostępny w polskiej
ofercie) to propozycja raczej dla tych,
którzy w ogródku posiadają własny szyb
naftowy. Może i jestem nieobiektywna,
bo darzę ten samochód ogromnym uczuciem, ale uważam, że 314 koni mechanicznych, jakie udało się uzyskać z pojemności 2.3 litra, nie jest żadnym powodem do
wstydu. Zaskoczeni? Dodam, że moment
obrotowy wynosi 434 Nm. To powinno
rozwiać wszelkie złośliwe dywagacje.
Jest piękny – i tyle w temacie wyglądu.
Zdjęcia nie kłamią. Nadwozie w wersji
cabrio to szczyt marzeń w ciepłe dni.
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Mam nadzieję, że kiedyś znowu się
spotkamy, lecz wtedy zabiorę go ze sobą
na dłużej. Już nie będę musiała trzymać
jego miniaturki na półce obok łóżka. Jego
miejsce będzie w moim garażu.

IN ENGLISH

THE FORD MUSTANG. I’VE BEEN
WAITING FOR YOU ALL MY LIFE...

UJEŻDŻANY PRZEZE MNIE MUSTANG BYŁ WYPOSAŻONY
W AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĘ BIEGÓW, KTÓRA ZRĘCZNIE I BARDZO
PŁYNNIE ŻONGLOWAŁA BIEGAMI. JASNE, PRODUCENT OFERUJE
RÓWNIEŻ MANUALNY WARIANT, ALE ZDECYDOWANIE WOLĘ ROZKOSZ
PŁYNĄCĄ Z OBECNOŚCI PRZEKŁADNI, KTÓRA WYRĘCZY MNIE
W CZĘŚCI OBOWIĄZKÓW ZA KIEROWNICĄ. FOTELE SĄ WYGODNE,
A SYSTEM AUDIO NAPRAWDĘ DOBRY.

Kto dokona takiego wyboru, ten przekona
się, co znaczy być panem życia. W jego
wnętrzu wygodnie zajmą miejsce dwie
szczęśliwe osoby (skazani są na to wszyscy
przekraczający jego próg). Z tyłu wygodnie
będzie podróżować torebka. I może pies,
ale tylko ten nieduży. Bo tu od pasażerów
zdecydowanie ważniejszy jest kierowca
i jego przyjemność z prowadzenia. Miałam
szczęście poprowadzić tego rumaka zarówno na suchej, jak i na mokrej nawierzchni.
Owszem, to spory samochód, ale nie dajcie
się zwieść pozorom. Wystarczył spadek
temperatury i trochę deszczu, aby tylna oś
co chwilę traciła przyczepność. Przy takich
warunkach należy zachować szczególną
ostrożność: skręcenie kół oraz dodanie
gazu to najprostszy przepis na to, aby
tył samochodu zaczął nas wyprzedzać.
Mocniejsze depnięcie grozi już solidnym
piruetem. Warto mieć w sobie odrobinę
pokory, zasiadając za sterami tego mięśniaka. Kiedy jest jednak sucho, Mustang nie
będzie nas straszył. Samochód prowadzi się
bardzo pewnie i dobrze trzyma się drogi.
Producent włożył również sporo pracy, aby
zawieszenie nie dostarczało nam żadnych
powodów do narzekań. Dlatego Mustang
na wszelkich nierównościach sprawia
pozytywną niespodziankę. Ze starannością
wybiera wszelkie nierówności, chociaż to
sportowy samochód, więc jest nieco sztywny. Dla mnie doskonałe zawieszenie nie
stanowi zaskoczenia, gdyż już od jakiegoś
czasu wszystkie modele Forda mogą się
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poszczycić w tym temacie najwyższymi
notami. Ujeżdżany przeze mnie Mustang
był wyposażony w automatyczną skrzynię
biegów, która zręcznie i bardzo płynnie
żonglowała biegami. Jasne, producent oferuje również manualny wariant, ale zdecydowanie wolę rozkosz płynącą z obecności
przekładni, która wyręczy mnie w części
obowiązków za kierownicą. Fotele są
wygodne, a system audio naprawdę dobry.
Szukam wad i nie mogę ich znaleźć.

IT WASN’T JUST ANOTHER TEST. IT WAS
A MEETING WITH MY OWN DREAMS, OR
PERHAPS I JUST DON’T KNOW ANY OTHER
WORDS I COULD DESCRIBE MY ADVENTURE
WITH. I TOOK THE WHEEL OF A CAR I’VE
HELD DEAR SINCE I WAS A CHILD. ALWAYS
OUT OF MY REACH, NOW IT WAS AT MY DISPOSAL FOR SEVERAL DAYS. MY JOY WAS SO
GREAT THAT I COULD SUCCESSFULLY FILL
THE WHOLE GRAND CANYON WITH IT. BUT I’D
ACTUALLY RATHER SHARE IT WITH YOU.
The Ford Mustang was created in 1964. Its
lovers claim its first generation was the
best one. And I stand at their side. The story of its beginnings was quite surprising
for a car that has been coveted by millions
of people in the whole world to this day. It
was introduced in response to the Chevrolet Corvette, which was the only muscle
car available on the market in the 60s. To
have such a toy was a dream of many, but
only a few could afford it because the Corvette was also quite an expensive vehicle.
So there was a huge gap in the market, and
Ford decided to fill it. This is how the Ford
Mustang was created, a car dedicated to
young people craving for thrills. A sports
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silhouette, an attractive price and a rearwheel drive. Plus its logo: a wild racing
mustang symbolizing complete freedom.
The market responded positively, which
everyone could have actually foreseen.
Since then on Ford has released six generations of the Mustang. Fortunately, each
time the designers rose to the challenge and
conveyed a part of the 60s in the shape of
the bodywork. When each subsequent version was coming to light, it was as if new
but, to look at it from a distance, there was
no doubt it was the Ford Mustang. Today,
I don’t have to admire it on just another picture any more. The latest, sixth generation
is standing in front of me. What’s more, I’m
holding the key in my hand. There is one
more reason why the moment is so magical:
the Ford Mustang will enter showrooms in
Europe for the first time since its birth. The
producer was growing to that decision for
a long time, and the United States were appropriating that privilege for years. But it’s
over. From now one everyone who wishes
to buy themselves such a beauty will find
no problem doing that.
The model I tested was equipped with
a turbocharged 2.3 l EcoBoost engine,
which has already received many awards
and can be found under the bonnet of
such cars as the Ford Focus ST (2.0 EcoBoost), the Ford Fiesta Black Edition (1.0
EcoBoost) and the Fiesta ST (1.6 EcoBoost).
Capacity is the parameter that will be

certainly an object at issue. Because 2.3
litre is a profanation of the muscle-car
spirit for some and an argument that will
drive their decision to buy the car for others. A smaller engine means smaller fuel
consumption, but let’s be frank, 5.0 l V8
(which is also available in the Polish offer)
is rather for those who have their own
oil well in their backyard. Perhaps I’m far
from being objective because I feel strong
affection to that car, but I think that 314
horsepower they’ve managed to get out of
2.3-litre capacity is nothing to be ashamed
of. Surprised? Let me add that the torque
is 434 Nm. This should dissipate all cutting remarks.
It’s beautiful, that’s all we can say
about its look. Photographs don’t lie. The
convertible body is the fondest dream of
everyone on hot days. Whoever makes
such a choice will soon realize what it
means to be the master of life. Two happy
people will take their comfortable seats
inside (everyone who crosses its threshold
is condemned to that). In the back, there is
room for a handbag. And a dog, perhaps,
but only a small one. Because the driver
and his pleasure from driving are much
more important than the passengers. I was
happy to drive the steed on both dry and
wet surface. Indeed, it is a decent-sized
car, but don’t let appearances deceive you.
A fall in temperature and a bit of rain
were enough for the rear axle to lose grip.

You have to be particularly cautious in
such conditions: turning the wheels and
accelerating is the simplest recipe to let
the back of the car overtake you. Stepping
on it even more carries a risk of a decent
pirouette. So it is worth remembering about
humility when you take over the helm of
that vehicle. But when it’s dry, the Mustang
won’t frighten you. The car runs confidently and hugs the road well. The producer
put a lot of work in order to make sure the
suspension doesn’t give you any reason to
complain. This is why the Mustang springs
a pleasant surprise on bumpy roads. It
carefully covers all kinds of bumps, even
though it’s a sports car, meaning it’s a bit
stiff. Its perfect suspension is of no surprise
to me because all Ford models have boasted
the highest grades in that matter for quite
a long time already. The Mustang I drove
was equipped in an automatic transmission,
which skilfully and smoothly shifted gears.
Of course, the producer offers a manual
version too, but I definitely prefer the delight at the presence of a gear that will help
me out with a part of my duties behind the
wheel. The seats are comfortable, and the
audio system is really good. I’m looking for
faults, but I can’t find any.
I hope that we’ll meet again one day and
that I’ll have a chance to take it for a longer
time then. I won’t have to keep its miniature
on the shelf beside my bed any more. Its
place will be in my garage.
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DANIEL WEBSTER MAWIAŁ, ŻE NA SZCZYCIE ZAWSZE ZNAJDZIE SIĘ MIEJSCE.
TYM RAZEM STANĘŁA NA NIM LITEWSKO-POLSKA EKIPA, KTÓRA SZCZĘŚLIWIE
UKOŃCZYŁA OSTATNI ETAP RAJDU DAKAR. CZAS PRZEJAZDU? SCHODZI NA
DALSZY PLAN KIEDY CZŁOWIEK I MASZYNA SĄ WYSTAWIANI PRZEZ PUSTYNIĘ NA
MORDERCZĄ PRÓBĘ. ABY UJRZEĆ LINIĘ METY TRZEBA PRZEZWYCIĘŻYĆ SŁABOŚCI
ORAZ ZMĘCZENIE. I WIERZYĆ, ŻE SAMOCHÓD ZACHOWA SIĘ PODOBNIE.
TEKST: ANNA NAZAROWICZ

B

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

enediktas Vanagas ukończył rajd
Dakar po raz czwarty z rzędu. Tym
razem pojechał w duecie z Sebastianem Rozwadowskim, zawodowym pilotem posiadającym dziesięcioletnie doświadczenie. Zdobyta 26-ta pozycja
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litewsko-polskiego duetu w klasyfikacji
generalnej niewątpliwie jest ogromnym
sukcesem. Powiedzieć, że warunki były
surowe to jak stwierdzić, że samochód jeździ. Bo warunki były po prostu nieludzkie,
wymagające od uczestników naprawdę

grubej skóry. Spisał się człowiek, spisał się
samochód. Wszyscy stanęli na szczycie.
Na takim szczycie ma również stawać
każdy zegarek będący w ofercie Vostok
Europe. Wytrzymałe, odporne, nie znające
strachu, dzięki czemu już od 14 lat zdobywają międzynarodową sławę i uznanie.
Model obecny na nadgarstkach obydwu
zawodników przez cały czas trwania rajdu
został zaprojektowany specjalnie dla Vanagasa. „Rally Timer by Benediktas Vanagas”
posiadał wszystkie niezbędne mechanizmy
spełniające potrzeby kierowcy rajdowego. Tytanowa obudowa, wodoszczelność
sięgająca 20 ATM, niezniszczalny pasek
oraz mechanizm zaprojektowany przez
ISA SWISS Company to elementy, dzięki
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że drzemie w nim siła będąca w stanie
poruszyć z miejsca dom, a nawet całe miasto. Wprawdzie startował w dziesiątkach
zawodów odbywających w różnych szerokościach geograficznych naszej planety, ale
nie znalazł się silniejszy. Nie bez przyczyny zatem model, który zadedykował mu
producent, nosi nazwę Big Z. Do elitarnego
grona ambasadorów należy również

Jurgis Kairys, jeden z najlepszych pilotów
świata specjalizujących się w akrobacjach
powietrznych. Popisy w jego wykonaniu
najlepiej definiują znaczenie słów „zapierać dech w piersiach”. Ciężko odnieść
inne wrażenie patrząc jak pilot maluje na
niebie swój własny autograf lub wykonuje
manewry, które zdają się zaprzeczać wszelkim prawom fizyki. Marka odrębne linie

MODEL OBECNY NA NADGARSTKACH OBYDWU ZAWODNIKÓW
PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA RAJDU ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY
SPECJALNIE DLA VANAGASA. „RALLY TIMER BY BENEDIKTAS
VANAGAS” POSIADAŁ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE MECHANIZMY
SPEŁNIAJĄCE POTRZEBY KIEROWCY RAJDOWEGO.

którym zegarek był w stanie wytrzymać
takie warunki, jak mordercze temperatury
panujące na trasie (tak wysokie, że paliwo
osiągało temperaturę 100 stopni Celsjusza).
Konstrukcja pomyślnie zdała egzamin
dzięki czemu zegarek zostanie dopuszczony
do produkcji . Bo każdy model sygnowany
logotypem Vostok Europe, zanim trafi na
światowe rynki, musi udowodnić, że jest
niezwyciężony. Obok kierowcy rajdowego
na czele wizerunku stoją dwaj inni litewscy
sportowcy. I podobnie jak Vanagas, każdy
z nich w swojej dyscyplinie jest najlepszym
na świecie. Status ambasadora marki przypadł zatem najsilniejszemu człowiekowi
na Ziemi, jakim jest Zydrunas Savickas.
Strongman wielokrotnie udowadniał,
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zegarków poświęciła również radzieckiej
inżynierii, która trwale zapisała się na
kartach historii. Należy do nich radziecka
stacja kosmiczna Almaz, największy na
świecie samolot transportowy (AN-225
MRIYA), łazik Lunokhod, który przez wiele
lat w służbie nauce przeczesywał Księżyc,
a także tytanowa, atomowa łódź podwodna
Anchar, która pojawiła się w księdze Guinnessa jako najszybsza na świecie. Swoją
kolekcję miała również pierwsza radziecka
rządowa limuzyna GAZ-14 odznaczająca się
lekkością i gustowną elegancją. Każda linia
była edycją limitowaną która ukazała się
w ściśle określonej liczbie sztuk. W końcu, zgodnie ze słowami Bruce’a Bartona
„Wspaniałe sukcesy osiągają tylko ci, którzy
ośmielili się uwierzyć, że coś w nich samych jest potężniejsze od okoliczności”.

IN ENGLISH

ON TOP
DANIEL WEBSTER USED TO SAY THAT THERE
IS ALWAYS ROOM ON TOP. THIS TIME IT
WAS REACHED BY A LITHUANIAN-POLISH
TEAM THAT SUCCESSFULLY FINISHED THE
LAST STAGE OF THE DAKAR RALLY. THEIR
TIME? IT IS PUSHED INTO THE BACKGROUND
WHEN MEN AND MACHINES ARE PUT TO
THE GRUELLING TEST BY THE DESERT. IN
ORDER TO SEE THE FINISHING LINE, THEY
HAVE TO OVERCOME THEIR WEAKNESSES
AND FATIGUE. AND BELIEVE THAT THEIR CAR
WILL DO THE SAME.
Benediktas Vanagas finished the Dakar
Rally for the fourth in a row. This time, he
started the rally with Sebastian Rozwadowski, a professional pilot with ten years of
experience. The 26th position the Lithuanian-Polish duo took in the overall standings
is undoubtedly a huge success. To say that
the conditions were harsh would be like

42

saying that you can drive a car. Because
the conditions were simply inhumane
and demanded really thick skin from the
competitors. Both the man and the car did
really well. All of them made it to the top.
And such a top can be taken also by every
watch offered by Vostok Europe. They are
durable, resistant and fearless, thanks to
which they have been winning international fame and recognition for 14 years
already. The model present on the wrists of
both competitors throughout the whole rally
was designed especially for Vanagas. “Rally
Timer by Benediktas Vanagas” had all the
necessary mechanisms satisfying the needs
of a racing driver. Thanks to a titanium
case, waterproofness amounting to 20 ATM,
an indestructible strap and a mechanism
designed by ISA SWISS Company, the watch
could withstand such conditions as deadly
temperatures on the route (so high that
the fuel reached the temperature of 100
degrees Celsius). The construction passed
the exam, thanks to which the watch will
be released for production. Because, before

it is put on the market, each model signed
with the logo of Vostok Europe has to prove
it is invincible. Apart from the racing driver,
there are two other Lithuanian sportsmen
promoting the brand. And just like Vanagas,
each of them is the best in the world in
his discipline. This way, Zydrunas Savickas, the strongest man in the world, has
become the ambassador for the brand. The
strongman has proved many times that he
possesses such strength that he could move
a house or even a whole city. Even though
he entered dozens of competitions taking
place in various parts of our globe, he has
never found a rival that would be stronger
than him. So it is not without reason that
the model the producer dedicated to him
is called Big Z. The elite circle of the brand
ambassadors features also Jurgis Kairys, one
of the best pilots in the world specializing
in aerobatics. His shows are best described
with just one word: “breathtaking”. It is quite
hard to have a different impression when
you look at the pilot drawing his own autograph in the sky or flying manoeuvres that
seem to contradict the law of physics. The
brand dedicated separate lines of watches
to the Soviet engineering, which created
an inherent piece of history. It includes for
instance the Soviet space station Almaz, the
biggest cargo aircraft in the world (An-225
Mriya), Lunokhod, a rover that spent years
serving science and sweeping the Moon, as
well as Anchar, a titanium, nuclear-powered
submarine registered in the Guinness Book
as the fastest one in the world. GAZ-14, the
first Soviet governmental limousine famous
for its lightness and tasteful elegance, had
its collection too. Each line was produced
in a limited edition of a precisely specified
number of pieces. After all, according to
Bruce Barton, “Nothing splendid has ever
been achieved except by those who dared
believe that something inside them was
superior to circumstance.”
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FOT. 1

PRETTY WOMAN
JEŚLI DOBRZE SIĘ NAD TYM ZASTANOWIĆ, TO POZA AKTORSKIM TALENTEM, FILMOWĄ
GWIAZDĘ CZYNI BIŻUTERIA.
TEKST: JACEK GÓRECKI

I
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le razy chcieliście poczuć się jak bohaterowie waszego ulubionego filmu? Ile
razy kobiety rozpływały się oglądając na
ekranie ulubione aktorki ubrane w znie-

walającą biżuterię? Scenę ze „Śniadania
u Tiffany’ego” zna chyba każdy. Każda
kobieta przynajmniej na jeden poranek
chciałaby przenieść się na ulice Nowego

FOT. 1 - ÉTERNEL, OD 699 ZŁ.
FOT. 2 - METROPOLITAN, OD 3 295 ZŁ.
FOT. 3 - INFINITY LOVE, 99 ZŁ.
FOT. 4 - INFINITY LOVE, 599 ZŁ, INFINITY LOVE, 1 449 ZŁ,
FOT. 5 - CANDY, 139 ZŁ.
FOT. 6 - FREDERIQUE CONSTANT, 5499 ZŁ.
FOT. 7 - MAURICE LACROIX, 4 490 ZŁ
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Yorku w małej czarnej i z bogato zdobionym naszyjnikiem. Podobnie jest z bohaterkami kultowego serialu „Seks w wielkim
mieście” i stylizacjami, które żeńską część
widowni wprawiały w osłupienie. Jak
wiadomo, każda wielka produkcja filmowa
nie może pominąć takich dodatków jak
idealnie dobrana biżuteria. To nieodłączny
element całej kreacji, czego potwierdzeniem są legendarne diamenty Marilyn
Monroe, kolia Kate Winslet w „Titanicu”
czy broszka Vivien Leigh w „Przeminęło
z wiatrem”. YES pomaga w spełnianiu filmowych marzeń przedstawiając biżuterię
wykonaną z najlepszych materiałów: złota,
srebra czy diamentów.
Taką luksusową przygodę niczym
z Hollywood przeżyjemy wraz z najnowszą
kolekcją YES Infinity Love czy kolekcją

FOT. 2

TAKĄ LUKSUSOWĄ PRZYGODĘ NICZYM Z HOLLYWOOD
PRZEŻYJEMY WRAZ Z NAJNOWSZĄ KOLEKCJĄ YES INFINITY
LOVE CZY KOLEKCJĄ CANDY, KTÓRE OPIERAJĄ SIĘ NA
MOTYWIE SERCA. NASZYJNIK WYSADZANY DIAMENTAMI
W TYM KSZTAŁCIE NOSIŁA PRZECIEŻ JULIA ROBERTS
W KLASYKU KOMEDII ROMANTYCZNEJ – „PRETTY WOMAN”.

FOT. 3

Candy, które opierają się na motywie serca.
Naszyjnik wysadzany diamentami w tym
kształcie nosiła przecież Julia Roberts
w klasyku komedii romantycznej – „Pretty
Woman”. Równie pięknie i filmowo lśnią
Kolekcje Diamentowe i pierścionki Metropolitan czy Éternel iskrzące niezwykłym
ogniem Diamentu Idealnego YES ®.
YES to kolekcje ponadczasowe. Inspirowane sztuką. Oryginalne, subtelne i kobiece. Serce będące symbolem trwałości i siły
miłości to niezwykły talizman ukazujący
uczucie nieskończone, deklarację trwałości
uczuć pomiędzy dwojgiem ludzi. Podkreślający istotę trwania w miłości. Zbliżające się
Walentynki są idealnym powodem, by nasze wybranki mogły poczuć się wyjątkowo.
Jak iście filmowe gwiazdy. Za sprawą kolekcji YES będą błyszczeć nie tylko w ten jeden
dzień, ale przez cały rok. A kto wie, może
i my znajdziemy tego dnia wymarzony
zegarek, niczym nie ustępujący najlepszym
bondowskim gadżetom?
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FOT. 5

FOT. 4
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LIKE PRETTY WOMAN
TO THINK ABOUT IT THOROUGHLY, WHAT
MAKES A FILM STAR IS, APART FROM ACTING
TALENT, JEWELLERY.
How many times have you wanted to feel
like the heroes of your favourite film? How
many times have women slobbered over
their favourite actresses wearing captivating
jewellery on the screen? I guess everyone
knows the scene from Breakfast at Tiffany’s.
Each woman would like to move to the
streets of New York in a little black dress and
with a richly decorated necklace at least for
one morning. It is similar in the case of the
main characters of the series Sex and the
City and their outfits, which left the female
part of the audience speechless. As we all
know, there is no great film production that
can do without such accessories as perfectly matched jewellery. It is an inseparable
element of each outfit, which is proved by
the legendary diamonds of Marilyn Monroe,
the necklace of Kate Winslet in Titanic or
the brooch of Vivien Leigh in Gone with the
Wind. YES helps in making your film dreams
come true offering jewellery made of the best
materials: gold, silver and diamonds.
You can enjoy such a luxury adventure
as if taken from Hollywood together with
the latest YES Infinity Love collection or the
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Candy collection based on a heart shape. We
could see a necklace inset with heart-shaped
diamonds on the neck of Julia Roberts in
Pretty Woman, a true romantic comedy
classic. You can find the same film beauty in
Diamond Collections and Metropolitan or
Eternal rings that sparkle with the amazing
fire of the Perfect YES Diamond.
YES means timeless collections. Inspired
by art. Original, subtle and feminine.
Hearts, which are symbols of durability
and the strength of youth, are unique

FOT. 6

talismans expressing an infinite feeling,
a declaration of never-ending feelings
between two people. They emphasise the
essence of staying in love. The upcoming
Valentine’s Day is a perfect chance to
make your chosen ones feel special. As if
they were film stars. Thanks to YES collections, they will shine not only during one
day but throughout the whole year. And
who knows, perhaps you will find your
perfect watch, an equal to the best Bond’s
gadgets, that day too?

FOT. 7

MODA FASHION
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ÉLAN

VITAL

MODELKI MODELS: KASIA TROJNAR/AS MANAGEMENT & ANNA SROKA
MAKE–UP I FRYZURY MAKE-UP AND HAIR: MAJA SOBOLEWSKA, MARIA FLIEGNER
ZDJĘCIA, STYLIZACJA I ILUSTRACJE PHOTOGRAPHS, STYLING AND ILLUSTRATIONS:
MARTA SOFIA KACZMAREK
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natury, w której to siła intuicji góruje nad
racjonalną myślą, a stały proces stawania
się zastępuje stagnację.
W projekcie chciałam przede wszystkim przypomnieć o wartości owego ruchu
i nieodłącznej przynależności człowieka
do natury. Do przekazania tej myśli
użyłam fotografii z dodatkiem ilustracji,
łącząc to wszystko z modą i pozornie
odległym światem eleganckiej mody
wieczorowej. Projekt został zrealizowany
w malowniczych Karkonoszach.

B

ezpośrednią inspiracją, a zarazem
impulsem do rozpoczęcia pracy
nad tym projektem była filozofia
Bergsona, a w szczególności tytułowa koncepcja pędu życiowego. Doświadczamy go każdego dnia, instynktownie
podejmując decyzje i zmieniając się pod
wpływem splotu okoliczności. To właśnie
stały ruch w postaci ewolucji nas tworzy.
W efekcie stajemy się nieodłączną częścią

50

MODA FASHION

MODA FASHION

IN ENGLISH

ÉLAN VITAL
The works on the project were inspired
directly by Bergson’s philosophy and the title
concept of his vital impetus. We experience
it every day when we intuitively make
decisions and change under the influence
of coincidence. We are created precisely by
constant movement in the form of evolution.
As a result, we become an inseparable part of
nature, where the power of intuition predom-

inates over rational thinking and the constant
becoming process replaces stagnation.
In my project, I first of all wanted to
pay attention to the value of that movement and man’s inherent connection
with nature. In order to do that, I used
photographs and additional illustrations
and combined them with fashion and
the seemingly remote world of evening
clothes. The project was realized in the picturesque Karkonosze Mountains.

MODA FASHION
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IMPLANTY BEZ TAJEMNIC
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.
Czy są jakieś granice wieku od i do którego
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bowiem implant można osadzać dopiero
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości,
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast
żadnych ograniczeń wiekowych dla pacjentów starszych, poza oczywiście dobrym
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mówiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

Lekarz stomatolog Dariusz Srokowski jest
absolwentem wydziału stomatologii
University Of western Ontario w Kanadzie. Od 1990 roku prowadzi własną
klinikę dentystyczną, specjalizującą się
w dziedzinie protetyki, zaawansowanej
rekonstrukcji uzębienia i implantologii.
Implantacja polega na wprowadzeniu do
organizmu ciała obcego. Czy istnieje więc
groźba jego odrzucenia?
Implanty przyjmują się w zasadzie bezproblemowo, praktyka wskazuje jedynie na
minimalny procent powikłań i to wyłącznie
w początkowym okresie gojenia czyli wtedy, gdy te niekorzystne dla pacjenta objawy
dają się łatwo skorygować.
Kiedy pacjent powinien zgłosić się na konsultacje?
Jeżeli wie, że ząb nadaje się tylko do usunięcia, ponieważ sama prawidłowa extrakcja może optymalizować odbudowę kości.
W niektórych przypadkach jest też możliwe
założenie implantu natychmiast po usunięciu zęba.
Czy implanty mają określoną trwałość?
Ich cechą jest długotrwałość, choć zależna jest ona od zachowania optymalnej
higieny przez pacjenta. Jednakże decydujące znaczenie dla trwałości i skuteczności zabiegu mają umiejętności
i doświadczenie wykonującego zabieg
implantologia. Jeśli kwalifikacja pacjenta
i leczenie przeprowadzone będzie prawidłowo, a pacjent nie zignoruje rad lekarza
– implant z pewnością będzie trwały.

Czy są poza wymienionym młodym wiekiem
jakieś inne przeciwwskazania uniemożliwiające implantację?
Może nie tyle wyraźnym przeciwwskazaniem, ile raczej utrudnieniem, bywa niekiedy 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 dobry sposób uzupełniania braków uzębienia.
A czy mogą z niej korzystać również te osoby,
które zupełnie nie mają zębów? Czy takim pacjentom implantologia może cokolwiek zaoferować?
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 masie kostnej, zastosowanie implantów umożliwia całkowitą jego odbudowę. Ponownie
podkreślę zdecydowanie wyższy komfort,

jakim wyróżniają się implanty w stosunku
do innych sposobów uzupełniania ubytków zębów.
Czy implantacja jest zabiegiem bolesnym?
Implantacja jest zabiegiem chirurgicznym,
co – rzecz jasna – kojarzy się z bólem. Jednakże współczesna farmakologia dysponuje różnymi, a co szczególnie ważne
skutecznymi sposobami jego uśmierzania,
że można tu mówić co najwyżej o niewielkim dyskomforcie. Wprawdzie pacjentów
o prawdopodobieństwie bólu się uprzedza,
ale większość z nich jest zwykle mile zadziwiona jego krótkotrwałością i możliwością
normalnego funkcjonowania już w następnym dniu po zabiegu.
Czy implanty są drogie?
Choć pojęcie kosztów jest względne
i nie dla wszystkich pierwszorzędne, trzeba mieć świadomość, że implanty kosztują dość dużo, zależnie od wybranego systemu i cennika implantologa. Ale
w porównaniu z innymi sposobami leczenia
ten początkowo wysoki koszt może okazać
się konkurencyjny, zwłaszcza jeśli uwzględnić uzyskane efekty implantacji w postaci
estetyki i długotrwałości uzębienia. Istotną
zaletą implantacji jest także to, że nie narusza ona sąsiednich zębów, nie działa destrukcyjnie na stan posiadanego uzębienia
naturalnego.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
JOLANTA CZUMA

przed / uformowana śluzówka

przed

po / cyrkonowa korona na implancie

po / korony cyrkonowe

FELIETON COLUMN
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MY NAME IS GEORGE

MAM NA IMIĘ

GEORGE
KATARZYNA WARNKE
Aktorka, dramaturg, reżyserka.
Ukończyła krakowską PWST, została
zaangażowana do Teatru Starego
w Krakowie, później dołączyła do
zespołu TR Warszawa. Pracowała
z Lupą, Jarzyną, Borczuchem, Klatą,
Korczakowską. Wyreżyserowała
swój tekst „Uwodziciel” w Teatrze
Nowym K. Warlikowskiego. Publikuje
swoje teksty w „Zwykłym Życiu”
i „K Mag-u”. Na premierę czeka jej
debiut kinowy „W spirali” w reż. K.
Aksinowicza.
FOT. MONIKA SZAŁEK

P

owiedzmy, że mam na imię George.
Tak naprawdę jest inaczej. Moje imię
brzmi bardzo po polsku i w moim
przekonaniu bardzo zwyczajnie.
Ale pozwólcie, że zostanę przy George’u.
Oczywiście chodzi o Clooneya: poza tym,
że trochę jesteśmy do siebie podobni, jak
twierdzi parę osób, to bardzo bliska jest mi
postać, którą zagrał w filmie „W chmurach”
– jego życie w dużej mierze upływało na
podróżach. I lubił to. Ja też.
Kocham lotniska. Uwielbiam żyć w zawieszeniu, przebywać w przestrzeni, która
zdaje się do nikogo nie należeć. Na lotnisku
wszyscy żyjemy na tych samych prawach.
I mamy nareszcie święty spokój. Czas
tylko dla siebie. W zasadzie trzeba jedynie
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pamiętać, o której zaczyna się boarding, nie
zgubić biletu, nie zostawić nigdzie bagażu
podręcznego i… to wszystko! Wszyscy są
przeszukani, sprawdzeni, odnotowani,
przypisani do gate’u. Wszyscy tu jesteśmy
w drodze, w oderwaniu od swojego ziemskiego życia i spędzamy na lotnisku nic
nie znaczące chwile. Nareszcie nie trzeba
nadawać im sensu. Co za ulga!
Poza tym, jeśli ma się na to ochotę, można się poczuć kimś innym niż na co dzień
i zagrać tę swoją ulubioną rolę, nie obawiając się demaskacji. Bo któż niby miałby
nas zweryfikować? Komu mogłoby na tym
zależeć? Rzeczywiście, tak jak mówił we
wspomnianym filmie George, czuje się tu
człowiek, na tym polu niczyim, w tej lotniskowej Nibylandii, jakoś lżej. Jakby ktoś
zdjął z ciebie ciężar egzystencji w zwykłym
świecie relacji, zależności, zobowiązań.
Przynajmniej ja tak mam. Tak, spędzam
tu sporo czasu i jest ten czas dla mnie bardzo
cenny. Moim ulubionym zajęciem jest
obserwowanie ludzi, ich twarzy, zachowań,
zgadywanie ich życiowych historii. Snuję
w swojej głowie różne opowieści, bawię się
w wszystkowiedzącego narratora życia
pasażerów. Najbardziej lubię obserwować
kobiety. Na lotnisku mogę spotkać mój
ulubiony typ kobiety – samodzielna, wymagająca, zdystansowana, dowcipna, ubrana
z nonszalancją, ale nie krzykliwie… To zabrzmiało, jak anons w rubryce towarzyskiej.
Cóż, szczerze mówiąc lotniska mogłyby
swobodnie pełnić rolę agencji towarzyskiej
czy matrymonialnej. Rozejrzyjcie się, wystarczy chwilę poobserwować i już łapiecie
z kimś kontakt wzrokowy. Od razu widać,
czy ktoś się nudzi, czy czuje się samotny, czy
po prostu ma ochotę na to, żeby wydarzyło
się coś ciekawego w jego monotonnym życiu… Takie interesujące spotkania i mnie się
„zdarzają”, ale może o tym już kiedy indziej,
widzę, ze stewardessa patrzy na mnie znacząco. Czas wejść na pokład.

Let’s say my name is George. The truth is
it’s different. My name sounds very Polish,
and in my opinion it’s quite ordinary. But
let me stick to George. I mean Clooney, of
course. Apart from the fact that we look
similar, as some people claim, the character he played in Up in the Air is very
close to me. Much of his life consisted in
travelling. And he liked it. I do too.
I love airports. I like living in a state of
limbo and being in a space that seems to
belong to no one at all. We all have the
same rights at airports. And finally enjoy
being alone. We can use our time just
for ourselves. Actually, the only several
things we have to do is remember when
the boarding starts, watch out not to
lose our ticket, never leave the luggage
unattended and... that’s all! Everyone is
searched, checked, registered and assigned
to a given gate. We are all on the road
here, far from our everyday lives, and
spend meaningless moments at the airport. We finally don’t have to attach any
sense to them. What a relief!
Besides, if you want to, you can imagine
you are a different person than in your
ordinary life and play that favourite role
of yours, unafraid of being exposed. After
all, who could vet you? Who would actually care? Indeed, just like George said in the
film I mentioned, you somehow feel better
here, on this no-man’s-land, in this airport
Neverland. As if someone has removed the
whole burden of existence we carry in the
normal world of relationships, dependencies and obligations.
At least I feel like that. I do spend a lot of
time here, and that time is really precious
for me. What I like to do most is observe
people, their faces, behaviour, and guess
their life stories. I spin various stories in
my mind, pretending I’m an omniscient
narrator of the passengers’ lives. I like
observing women best. I can meet my
favourite type of women at airports:
independent, demanding, detached,
witty, dressed with nonchalance but not
garishly... It sounds like one of singles ads.
Well, honestly speaking, airports could
easily serve as a matrimonial agency. Look
around; it is worth watching a bit and you
almost immediately get in eye contact
with someone. You can see whether someone is bored, feels alone or simply would
like something interesting to happen in
their monotonous life... Such interesting
meetings happen to me, too, but perhaps
I’ll write about them another time. I see
the stewardess is giving me meaningful
looks. Time to get on board.
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SKYWAYRUN

– I ZNÓW BĘDZIE ODLOT!
w strefie ogólnej Terminala. Relacja ze
startu i samego biegu będzie nadawana na
żywo. Poprzedzą ją liczne atrakcje, które
w pierwszej edycji cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem.
Szczegóły tego, co wydarzy się w Strefie
Kibica oraz, co najważniejsze, szczegóły dotyczące udziału w biegu będziemy
umieszczać w kolejnych wydaniach naszego magazynu.
Dziś krótka podróż w przeszłość – jak to
było podczas pierwszego nocnego biegu po
pasie startowym w Porcie Lotniczym „Rze-

JUŻ NIEWIELE PONAD 3 MIESIĄCE POZOSTAŁO, BY PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO
AMATORÓW I PASJONATÓW BIEGANIA W NIETYPOWYCH MIEJSCACH.
ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA”

N

ie da się ukryć, że to nie lada gratka,
móc przebiec dystans 5 km po pasie
startowym Lotniska „Rzeszów-Jasionka”. Dokładnie z wybiciem
godziny 00:00, z 16 na 17 kwietnia, 990
najbardziej „odlotowych” biegaczy weźmie
udział w II edycji SKYWAYRUN, właśnie na
lotnisku w Jasionce!
Podobnie jak w ubiegłym roku, tak
i w roku 2016, organizatorzy przygotowali
dla uczestników dwie opcje pakietów startowych: 120 miejsc w wersji Premium i 870
w wersji Standard. Koszta są różne nie tylko
ze względu na wybrany pakiet, ale również
ze względu na czas dokonania wpłaty – im
bliżej startu, tym cena jest wyższa.
Jest to impreza o podwyższonym standardzie, w nietypowym miejscu. Oznacza
to konieczność zabezpieczenia medycznego,
technicznego, logistycznego – właśnie na te
zabezpieczenia zostaną przeznaczone pieniądze z zakupionych pakietów startowych.
Kupując je, każdy uczestnik biegu dodatkowo otrzyma na własność m.in. koszulkę,
numer startowy, bezzwrotny chip do
pomiaru czasu i pamiątkowy medal, a trzej
najlepsi biegacze (w poszczególnych kategoriach) dodatkowo otrzymają od sponsorów
nagrody rzeczowe i pamiątkowe puchary.
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Kluczowy jest tu jednak czas – udział
w tym nietypowym wydarzeniu sportowym cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Po niespełna 24 godzinach od
otwarcia zapisów lista liczyła już ponad
300 uczestników.
Również i w tym roku nie zabraknie
Strefy Kibica, która będzie zlokalizowana

szów-Jasionka”? Niech te zdjęcia zachęcą
niezdecydowanych, a tym, którzy pobiegną
z nami kolejny raz – niech przypomną, jak
świetnie bawili się w kwietniu 2015 roku.
SKYWAYRUN 2016 będzie jeszcze ciekawszy, atrakcyjniejszy i bardziej emocjonujący!
Jednym słowem: będzie odlot!

IN ENGLISH

SKYWAYRUN – LOTS OF FUN ONCE
AGAIN!
THERE IS A LITTLE OVER THREE MONTHS
LEFT TO JOIN THE AMATEURS AND ENTHUSIASTS OF RUNNING IN UNUSUAL PLACES.
There is no denying that the possibility to
run the distance of 5 km along the runway of
Rzeszow-Jasionka Airport is a real treat. Precisely when the clock strikes 00:00, between
the 16th and 17th of April, 990 most “cool”

runners will take part in the second edition
of SKYWAYRUN at the airport in Jasionka.
Just like last year, in 2016 the organizers have prepared two types of start
packages for the participants: there are
120 Premium places and 870 Standard
places. The costs vary depending not only
on the chosen package but also on the time
of making the payment – the closer to the
start, the higher the price.
This is a high standard event in an unusual place. It entails the need of medical,
technical, and logistical support – this is
what the money from the sold starter packages will be spent on.
When participants buy packages, they
additionally receive for keeps among others
a T-shirt, a starting number, an unreturnable chip for measuring the time and
a commemorative medal; moreover,

the best three runners (in the given categories) will receive prizes and commemorative cups from the sponsors.
The time is the key here; this unusual
sports event is very popular. After
almost 24 hours from starting the registration, the list of participants included
over 300 people.
This year as well there will be a Fan
Zone, located in the public area of the
Terminal. There will be a live broadcast
from the start of the event and the run
itself. Before that numerous attractions
will be provided; they were highly popular during the first edition.
The details on what will happen in
the Fan Zone and, more importantly, the
details related to the participation in the
run will be published in the next issues of
our magazine.
Today, a short journey to the past –
how was the first night run at the runway of Rzeszow-Jasionka Airport? These
pictures are to encourage the undecided
ones and remind those who will run with
us for the second time how much fun
they had in April 2015.
SKYWAYRUN 2016 will be even more
interesting, attractive and exciting!
Summing up: it will be a lot of fun!
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REKORD (PONOWNIE) POBITY W RZESZOWIE!

REKORDOWY ROK PO REKORDOWYM GRUDNIU: LOTNISKO
W JASIONCE OBSŁUŻYŁO 645 TYS. PASAŻERÓW.

J

uż kolejny rok z rzędu port lotniczy
w Rzeszowie notuje wzrost. Według
danych z 31 grudnia 2015 w Jasionce
obsłużonych zostało ponad 645 tys.
podróżnych, co oznacza ponad 7% wzrostu
względem roku 2014, kiedy to podrzeszowskie lotnisko przyjęło 601 tys. pasażerów.
W relacji miesiąc do miesiąca grudzień 2015
roku był lepszy od poprzedniego o ponad 18%.
Zdecydowanie większy wzrost i także
rekordowy wynik notuje Jasionka
w przewozach cargo, bowiem, w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem
– nieco ponad 1100 ton towarów, 2015 rok
zakończył się imponującym rezultatem
w postaci prawie 4,5 tys. ton.
– Niezmiernie cieszymy się z tegorocznego wyniku, zarówno w przewozach pasażerskich, jak i cargo – nie kryje zadowolenia
Stanisław Nowak. Prezes lotniska podkreśla, że Jasionka potwierdza tym wynikiem,
iż wzrost konkurencyjności w branży
lotniczej w Polsce ciągle jeszcze ma spory
potencjał do wypełnienia. – Dzieje się tak
chociażby w segmencie czarterowym,
który (ze względu na problemy w Afryce
Północnej) sprawił, że touroperatorzy wycofali się z ofertami wypoczynku w Egipcie
czy Tunezji – dodał prezes Nowak.
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Z lotniska w Jasionce w ramach regularnych połączeń pasażerskich można obecnie
dotrzeć do Frankfurtu (od marca 2016 rejsy
te zastąpione będą codziennym połączeniem do Monachium), Warszawy (4 rejsy
dziennie), Londynu (lotniska w Stansted
i Luton), a także do Edynburga, Manchesteru, Bristolu, East Midlands, Dublina,
Oslo oraz na Korfu (od maja br.). Połączenia
obsługują: PLL LOT, Lufthansa, Ryanair
oraz Czech Airlines.

IN ENGLISH

THE RECORD HAS BEEN BROKEN
(AGAIN) IN RZESZOW!
A RECORD YEAR AFTER A RECORD DECEMBER: THE AIRPORT IN JASIONKA HAS SERVED
645,000 PASSENGERS.
The airport in Rzeszow has observed
growth for another year in a row. According to data from 31 December 2015, 645,000
travellers have been served in Jasionka,
which stipulates 7% increase in comparison
with 2014, when the airport welcomed
601,000 passengers. In month-to-month relation, December 2015 was over 18% better
than December last year.

Undoubtedly bigger growth and a record
result was noted by Jasionka in the category of cargo carriage, as in comparison with
last year when the result was somewhat
over 1,100 tons of cargo, 2015 ended with an
impressive number – almost 4,500 tons.
“We are extremely happy with this year’s
result both in passenger and cargo carriage”
says with satisfaction the President of the
airport Stanisław Nowak. The president
stresses that by this result Jasionka confirms
that there is still huge potential to be realized in the growing competitiveness in the
aviation sector, “This is what happens for
instance in the charter segment, which (due
to problems in the Northern Africa) led the
tour operators to withdraw offers of holidays in Egypt or Tunisia,” adds Mr Nowak.
At the moment, as part of regular passenger flights, from the airport in Jasionka
you can travel to Frankfurt (as of March
2016 those flights will be replaced with
a daily connection to Munich), Warsaw (4
flights a day), London (airports in Stansted
and Luton), Edinburgh, Manchester, Bristol, East Midlands, Dublin, Oslo and Corfu
(since May of the current year). The flights
are operated by: PLL LOT, Lufthansa, Ryanair and Czech Airlines.
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POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT TO NARODOWY
PRZEWOŹNIK, OFERUJĄCY SWOIM PASAŻEROM REJSY
DO BLISKO 60 DESTYNACJI NA CAŁYM ŚWIECIE.

T

ylko z LOT-em pasażerowie z całej Polski mają możliwość
wygodnej podróży do wielu destynacji w Europie, Ameryce Północnej i Azji z jedną, krótką przesiadką w Warszawie. W styczniu tego roku LOT zainaugurował otwarcie
nowego bezpośredniego połączenia z Warszawy do Tokio,
obsługiwanego przez najnowocześniejszy samolot Boeing 787
Dreamliner, na pokładzie którego pasażerowie mogli spróbować
dedykowanego dla tej trasy japońskiego menu.

IN ENGLISH

FLYING WITH LOT
LOT POLISH AIRLINES ARE A NATIONAL CARRIER, WHICH OFFERS
ITS PASSENGERS FLIGHTS TO ALMOST 60 DESTINATIONS ALL
OVER THE WORLD.
Only with LOT can passengers from the whole Republic of
Poland conveniently travel to many destinations in Europe,
North America and Asia with one short transfer in Warsaw. In
January of the current year, LOT inaugurated a new direct connection from Warsaw to Tokyo, which is operated by the most
modern aircraft Boeing 787 Dreamliner. On board, the passengers will be able to try a Japanese menu prepared especially for
this connection.

NIE SPOCZĄĆ NA LAURACH
Ciągły rozwój to klucz do sukcesu, dlatego przewoźnik na przestrzeni najbliższych pięciu lat planuje intensywny rozwój.
LOT wychodzi naprzeciw potrzebom pasażerów, ciągle udoskonalając usługi i systematycznie wzbogacając wachlarz swoich ofert.
Trzy wygodne klasy podróży oraz rozmaitość taryf dają możliwość
uszycia oferty na miarę potrzeb pasażera.
LOT oferuje również swoim pasażerom sezonowe pakiety na
specjalne okazje: Walentynki, majówkę, Święta czy tak popularne
„Szalone Środy”.
NOT TO REST ON LAURELS
Constant improvement is the key to success, so the carrier is planning intensive development in the next five years.
LOT tries to meet the needs of the passengers by constantly
improving its services and continuously expanding the range of
its offers. Three convenient travel classes and the variety of tariffs
enable tailoring the offer to the needs of the passenger.
LOT also offers its passengers seasonal packages for special occasions: the Valentine’s Day, the May holiday, Christmas and “Crazy
Wednesdays”, which became very popular.
BAGAŻ – WAŻNA RZECZ!
Zgodnie z międzynarodowym prawem lotniczym polski przewoźnik działa w oparciu o przepisy i regulacje prawne, które
w odpowiednim zakresie obowiązują również pasażerów.

FOT.: POLKA-W-USA.BLOGSPOT.COM

CO KAŻDY PASAŻER PRZED LOTEM WIEDZIEĆ POWINIEN

LATAMY Z LOT-EM
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LUGGAGE – AN IMPORTANT MATTER!
In accordance with the international aviation law, the Polish carrier
operates on the basis of the provisions of law and legal regulations,
which to an appropriate extent are also binding on the passengers.
Bigger pieces of luggage, with which the passengers travel, are
placed in the hold of the aircraft, while smaller bags are usually
taken on board.
It is the terms and conditions of the airline that specify the
baggage allowance per passenger. LOT Polish Airlines apply a system of classification based on four criteria: quantity, meaning the
maximum number of bags that can be carried by one passenger;
weight – the maximum weight of particular pieces of luggage; size
– the specified acceptable dimensions of a suitcase (of course, the
previous criteria are also applicable), and distance – the longer the
flight, the higher the limits.
It is worth to remember that extra fees will be charged for every
instance of exceeding the acceptable norms, in accordance with the
pricelist of the air carrier.
BAGAŻ PODRĘCZNY
Ważne jest to, że bagaż zabierany przez pasażera na pokład
samolotu został poszerzony o dodatkową sztukę: laptopa, torebkę,
neseser czy aktówkę o wymiarach nie większych niż 40x30x8cm
i wadze do 2 kg. Taki bagaż musi się zmieścić w luku nad głową lub
pod poprzedzającym fotelem.
Warto także pamiętać, że bagaże, które przekraczają określone
normy, powinny być przepakowane. W przeciwnym wypadku,
zostaną nadane odpłatnie jako bagaż rejestrowany.
CARRY-ON BAGGAGE
It is important that the allowance for hand luggage carried by
passengers on board of the plane has been extended by one item:
a laptop, a handbag, a briefcase or a document case not exceeding
the dimensions of 40x30x8cm and weighting up to 2 kg. Such
a type of luggage needs to fit in the overhead compartment or
under the seat in front of the passenger.
It is worth to remember that suitcases which do not meet the

specified standards should be repacked. Otherwise, they will be
carried as checked-in luggage for an additional fee.
BAGAŻ REJESTROWANY
To taki typ bagażu, który umieszczany jest w luku pod pokładem.
Im większy dystans podróży, tym większa liczba bagaży, które
pasażer może zabrać ze sobą.
CHECKED BAGGAGE
This type of luggage is placed in the hold of the aircraft. The longer
the distance of the flight, the more pieces of luggage the passenger
can take with them.

DZIECIOM TEŻ SIĘ NALEŻY
Rodzice podróżujący z dziećmi do 2 roku życia mogą zabrać na
pokład artykuły dziecięce przydatne w trakcie lotu. Oprócz tego na
pokładzie każdego samolotu znajduje przewijak dla dziecka.
LUGGAGE FOR CHILDREN
Parents travelling with children up to 2 years old can carry on board
children accessories which are useful during the flight. In addition,
there is a baby changing table on board of every airplane.

ZWIERZAK TEŻ PASAŻER
Zwierzaki domowe, takie jak psy, koty czy fretki to nietypowi, ale
bardzo mile widziani pasażerowie na pokładach samolotów LOT.
Bez względu na to czy zwierzę jest małe, średnie czy duże, powinno
podróżować w przeznaczonej do tego celu klatce lub torbie zapewniającej bezpieczeństwo i komfort.
ANIMALS ON BOARD
Domestic animals, such as dogs, cats and ferrets, are unusual
passengers but they are very welcome on board of LOT airplanes.
Regardless of the size of the animal, it should spend the journey in
a special travelling cage or a bag ensuring safety and comfort.

Jeśli planują Państwo podróż z LOT-em, zachęcamy do odwiedzenia
strony internetowej www.lot.com, gdzie znajdą Państwo wszystkie
przydatne informacje dotyczące podróży.
ENLGISH
If you are planning a journey with LOT Polish Airlines, you are
encouraged to visit the website www.lot.com, where you can find all
useful details related to your flight.
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Większe bagaże, z którymi podróżują pasażerowie, umieszczane są w lukach bagażowych, a mniejsze zwykle zabierane są
na pokład samolotu.
To regulamin każdej linii lotniczej określa, jakie limity bagażowe przysługują na każdego pasażera. W LOT obwiązuje klasyfikacja według czterech kryteriów: ilości, czyli maksymalnej liczby
bagaży, jaką może zabrać ze sobą pasażer; wagi – maksymalnego
ciężaru, jaki przysługuje na poszczególne bagaże; wielkości –
określonego dopuszczalnego wymiaru walizki (oczywiście z zachowaniem wcześniejszych warunków), a także dystansu – im
rejs jest dłuższy, tym limity są większe.
Należy jednak pamiętać, że każdorazowe przekroczenie dopuszczalnych norm będzie oznaczać konieczność uregulowania
opłat zgodnie z cennikiem przewoźnika.
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Bristol | Ryanair

Bristol | Ryanair
DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

1...5..

06:25

10:10

FR8224

738

Dublin | Ryanair

ODLOTY

PRZYLOTY

ROZKŁAD LOTÓW
DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

1...5..

10:35

12:25

FR8225

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

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

.2.4...

10:45

13:00

FR863

738

.....6.

13:40

17:45

FR862

738

.....6.

18:10

20:25

FR863

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

East MIdlands | Ryanair

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

.....6.

06:30

10:05

FR7622

738

.....6.

10:30

12:20

FR7623

738

.2.4...

15:15

18:50

FR7622

738

.2.4...

19:15

21:05

FR7623

738

Edinburgh | Czech Airlines

Edinburgh | Czech Airlines

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

.2...6. (Brak rejsów
02-23.02.2016)

10:10

14:10

OK0785

A319

.2...6. (Brak rejsów 0223.02.2016)

14:50

16:45

OK0784

A319

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

12345.7

14:25

16:15

LH1385

E190

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

.2.4.6.

21:40

23:35

FR3473

738

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

Frankfurt | Lufthansa

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

12345..

12:05

13:45

LH1384

E190

Londyn Luton | Ryanair

Londyn Luton | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

.2.4.6.

17:40

21:15

FR3472

738

Londyn Stansted | Ryanair

Londyn Stansted | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

.....6.

07:50

11:20

FR2136

738

.....6.

11:55

13:35

FR2137

738

1.3.5.7

17:45

21:15

FR2136

738

1.3.5.7

21:40

23:20

FR2137

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

..3...7

06:25

10:10

FR3202

738

..3...7

10:35

12:30

FR3203

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

..3..6.

14:15

16:25

FR3122

738

TYP
SAMOLOTU
aircraft type

Manchester | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

Manchester | Ryanair

Oslo Rygge | Ryanair

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

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

Warszawa / Warsaw | PLL LOT
TYP
SAMOLOTU
aircraft type

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU
flight number

1234567

07:40

08:35

LO3805

1234567

13:35

14:30

LO3801

.2....1 (Rejs 01.03.2016)

13:45

14:40

LO3807

E195

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU
flight number

DH4

123456.

05:55

06:45

LO3804

DH4

DH4/E175/
E195

1234567

09:05

09:55

LO3806

DH4/E175/
E195

1234567(Brak rejsu
01.03.2016)

16:40

17:35

LO3807

DH4

12345.7

22:40

23:35

LO3803

DH4

1234567

15:00

15:50

LO3802

DH4

.2..... (Rejs 01.03.2016)

15:10

16:00

LO3808

E195

12345.7 (Brak rejsu
01.03.2016)

18:05

18:55

LO3808

DH4

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.02.2016 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie.
Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia
aktualności godzin lotów. / Information included in the schedule presents data from 05.02.2016 Time of arrivals and departure
may be changed. Before the flight, please contact a representative of the airlines to confirm current time of flights.
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YOUR
PARTNER
IN BEAUTY
Pięk n o d o prawio n e
m iłos cią…

TRENDSof

BEAUTY

TREN
Y
D
makijaż ���6
NATURALNY MAKIJAŻ I LEKKO ZARÓŻOWIONE
POLICZKI, A TAKŻE BARDZIEJ WYRAZISTY LOOK
Z PODKREŚLONYMI RZĘSAMI ORAZ USTAMI
– OTO TRENDY SEZONU!

PODKREŚLONA
ELEGANCJA
Naturalny look na co dzień
i lekko ekstrawagancki
make-up wieczorny
podkreślony czerwienią ust
i mocno wytuszowanymi
rzęsami!

GIAMBATTISTA VALLI
CÉLINE

Główny trend tego sezonu to makijaż,
którego nie widać. Nie oznacza to jednak,
że nie będziemy się malować, przeciwnie!
Ultranaturalny make-up wymaga sporo
pracy i odpowiednich kosmetyków, przede
wszystkim idealnego podkładu!
Ale make-up no make-up to nie jedyny
trend pierwszej połowy roku. Dozwolone
będą też wyraźnie zaakcentowane oczy
i usta! Wręcz teatralne rzęsy można było
zobaczyć na pokazach m.in. Fendi,
Etam czy Versace. Z kolei na pokazie
Donny Karan królowały soczyście
czerwone usta!

DRIES VAN NOTEN

BLUGIRL

KONTROLOWANY
MINIMALIZM
Nieumalowana
twarz? Nic bardziej
mylnego! Podstawą
minimalistycznego
makijażu jest idealnie
dobrany podkład, który
zamaskuje ewentualne
niedoskonałości skóry,
korektor oraz róż, który
delikatnie i naturalnie
rozświetli policzki.

uroda
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1. PUPA
Vamp! Extreme,
pogrubiający tusz do rzęs,
69 zł, nr 885545

Zdjęcia: Douglas, materiały promocyjne, Shutterstock.com, Antonello Trio, Ivan Lattuada/Imaxtree.com

1

4

3

5

MASCARA TO KOSMETYK, BEZ
KTÓREGO ŻADEN MAKIJAŻ
NIE MOŻE SIĘ OBEJŚĆ. PIĘKNIE
PODKRĘCONE I POGRUBIONE
RZĘSY TO WIĘCEJ NIŻ POŁOWA
SUKCESU! WYBIERZ SWÓJ HIT!

2

Objętość
MAXI

6

2. DIOR
Diorshow Iconic Overcurl,
długotrwale podkręcający
tusz do rzęs,
10 ml – 159 zł, nr 726939
3. LANCÔME
Hypnôse Drama,
pogrubiający tusz do rzęs,
6,5 ml – 159 zł, nr
466092
4. COLLISTAR
Mascara Infinito, pogrubiający tusz do rzęs, 11
ml – 99 zł,
nr 440039
5. SENSAI
Mascara 38°C Volumising
Black, wodoodporny
i pogrubiający tusz do rzęs,
8 ml – 135 zł, nr 445345
6. GUERLAIN
Cils d’Enfer, pogrubiający
i podkręcający tusz do rzęs,
8,5 ml – 149 zł, nr
727330
7. YVES SAINT
LAURENT
Volume Effet Faux
Cils Shocking, wydłużający
i podkręcający tusz do rzęs,
6,4 ml – 159 zł, nr
625900

TRENDSof

EKSPERT

BEAUTY

MAGDALENA
BYSTRZYCKA
Główna makijażystka
perfumerii Douglas

3
2

Makijaż na wieczorne
wyjście nie może być
w tym sezonie banalny!
Subtelny make-up
zostawiamy na co
dzień, ale wieczorem
powinnyśmy błyszczeć,
i to dosłownie! Wręcz
widowiskowy efekt tworzą
nowe kosmetyki Douglas
Galaxy. Welwetowe cienie
do powiek z efektem
gradientu sprawią, że
nasze oko będzie się
mienić drobinkami
kolorów niczym
wielobarwny kameleon,
a kremowy, prosty
w aplikacji rozświetlacz
sprawi, że nasza twarz
będzie wyglądać
zjawiskowo!

1. GALAXY
Eye Shadow Green,
zielony cień do powiek,
Eye Shadow Pink,
różowy cień do powiek,
3,8 g – 42 zł
2. GALAXY
Eyeliner Purple,
eyeliner, 3,8 ml – 33 zł,
nr 900078
3. DOUGLAS
MAKE UP
Kajal Eye Pencil,
kredka do oczu,
29 zł, nr 853094

Look

GALAXY
ZJAWISKOWY, MIENIĄCY SIĘ TYSIĄCEM BARW
MAKIJAŻ INSPIROWANY GALAKTYKĄ! OTO
DOSKONAŁA PROPOZYCJA NA WIELKIE WYJŚCIE!

1

uroda
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etap 1

OCZY
4

Makijaż wykonujemy dwoma
cieniami linii Douglas Galaxy.
Zewnętrzny kącik oka górnej
i dolnej powieki wymodeluj
o p a l i z uj ą c y m
cieniem
Eye
S h adow
Gr e en ,
rozcierając go do wewnątrz.
W wewnętrznym kąciku
oka zaaplikuj Eye Shadow
Pink. Oba cienie powinny się
płynnie połączyć. Linię rzęs
wzmocnij fioletowym eyelinerem
z serii Galaxy. Na dolnej
powiece narysuj zieloną kreskę.
Dla wzmocnienia zmysłowego
spojrzenia podkreśl linię
wodną oka czarną kredką.
Makijaż oka wykończ mocnym
w ytuszowaniem
górnych
i dolnych rzęs.

5

etap 2

Zdjęcia: Douglas, Shutterstock.com, materiały promocyjne; Ilustracja: Olga Baranowska

4. DOUGLAS
MAKE UP
Ultralight Foundation,
podkład, każdy odcień,
25 ml – 81 zł

6. DOUGLAS
MAKE UP
Mattifying Powder,
puder matujący, każdy
odcień, 10 g – 62 zł

5. DOUGLAS
MAKE UP
Make-Up Primer,
baza pod makijaż,
13 ml – 59 zł,
nr 852403

7. GALAXY
Highlighter,
rozświetlacz,
6 ml – 42 zł,
nr 900083

6

7

STEPS

CERA

Makijaż rozpocznij od nałożenia na
całą twarz bazy Douglas Make Up,
a następnie podkładu wygładzającego
z serii Ultralight Foundation.
Korektorem skoryguj wewnętrzne
kąciki oka i okolice pod oczami.
Następnie na środek czoła, nosa
i w miejsca, gdzie naturalnie załamuje
się światło, nałóż rozświetlacz Galaxy.
Na kości policzkowe zaaplikuj róż.
Cały makijaż za pomocą pędzla
przyprósz pudrem matującym.

etap 3

USTA

Obrysuj pomadką kontur ust
i wypełnij je kolorem. Pamiętaj, że
usta w tym makijażu nie powinny
być zbyt intensywne.

8. DOUGLAS
MAKE UP
Cream Blush, róż,
każdy odcień,
4 g – 55 zł
8

9. GALAXY
Lipstick Pink,
pomadka,
3,5 g – 42 zł,
nr 900081

9

Kiss,KISS

TRENDSof

BEAUTY

ZMYSŁOWE USTA TO KOBIECA WIZYTÓWKA. OZDOBIONE
CZERWIENIĄ POMADKI STANOWIĄ ATRYBUT PIĘKNA,
OD KTÓREGO TRUDNO ODERWAĆ WZROK.

1

1. DIEGO DALLA
PALMA
Rossetto Lucido, Bright Red,
pomadka półtransparentna,
1 szt. – 85 zł, nr 768944

2

3

2. CLARINS
Joli Rouge, nr 742,
pomadka satynowa,
3,5 g – 99 zł, nr 876486

4

3. TOM FORD
Lip Color, Dark And Stormy,
pomadka nawilżająca,
3 g – 209 zł, nr 877120

6

4. BOBBI BROWN
Sterling Nights, Lady Ruba,
pomadka nawilżająca,
3,4 g – 120 zł, nr 888034

5

6
8

7

5. LAURA MERCIER
Mon Cheri, pomadka
chroniąca i nawilżająca,
4 g – 137 zł
6. LAURA MERCIER
Coquette, pomadka
chroniąca i nawilżająca,
4 g – 137 zł

9

7. DOUGLAS MAKE UP
Lip Shine, Glamourose, błyszczyk,
5 g – 45 zł, nr 852878
8. MAC
Huggable Lipcolour, Commotion,
pomadka o długotrwałym efekcie,
3,2 g – 105 zł, nr 791277

9

10

9. GIORGIO ARMANI
Ecstasy Lacquer, nr 402, błyszczyk,
6,5 ml – 169 zł, nr 877419
10. CLINIQUE
Quickliner for Lips Intense,
Intense Passion, konturówka do ust,
0,26 g – 85 zł, nr 880457

uroda

U
A
M KE P
1

2
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4

Idealne

1. PUPA
Luminys Baked All Over,
puder rozświetlający,
9 g – 105 zł,
nr 912259

PIĘKNO

2. PUPA
DotShock, cienie do powiek,
92,90 zł, nr 907460
3. PUPA
DotShock, rozświetlający
puder w kulkach,
84,90 zł, nr 907472

DELIKATNY PODKŁAD, PASTELOWE
CIENIE I TUSZ DO RZĘS Z KOLEKCJI PUPA
MILANO, REVLON I ARTDECO – OTO TWÓJ
MUST HAVE NA TEN SEZON!

Wiosną i latem w kobiecej kosmetyczce nie
może zabraknąć nowości światowych marek PUPA MILANO, Revlon i Artdeco, dzięki
którym wiosenny makijaż będzie
idealny! Promienną cerę zapewni
nowy delikatny podkład Revlon
Photoready Airbrush Effect,

który doskonale kryje niedoskonałości. Idealnym uzupełnieniem
całości będzie rozświetlający róż
w kulkach PUPA MILANO
z kolekcji DotShock lub nowy odcień
pudru rozświetlającego Luminys
Baked All Over. Rzęsy podkreślamy tuszem Volume Supreme
Artdeco!

5

4. REVLON
Photoready Airbrush Effect,
podkład, 30 ml – 69,90 zł,
nr 857895
5. ARTDECO
Volume Supreme Mascara,
tusz do rzęs,
62,90 zł, nr 897543

6

6. ARTDECO
Beauty Box Quattro, kasetka
magnetyczna (pusta), 39,90 zł,
Eyeshadow, cienie do powiek,
0,8 g – 24,90 zł, każdy

TRENDSof

BEAUTY

Świat jest kolorowy i intrygujący,
zwłaszcza świat kosmetyków Collistar! Dowodem
na to jest najnowsza kolekcja
Ti amo 500, którą włoski
producent kosmetyków stworzył we współpracy z Fiatem!
To kolejny mariaż Collistara
ze światową marką. Tym
razem niezwykłe połączenie branży samochodowej
z kosmetyczną zaowocowało
unikatową, pełną wzorów
i pastelowych barw kolekcją
produktów do makijażu. Nawiązująca do wizerunku Fiata,
pop-artu i włoskiej dolce vita
kolekcja odsłania kosmetyki
w najmodniejszych odcieniach
i w najlepszej jakości. Delikatne róże i cienie do powiek,
profesjonalny eyeliner, błyszczące pomadki, intensywne lakiery oraz nowa odsłona tuszu
do rzęs to gwarancja idealnego,
najmodniejszego w tym sezonie makijażu!

1. COLLISTAR
Gloss Design, ultrabłyszczący
lakier do paznokci,
35 zł, nr 906372
2. COLLISTAR
Cień z jedwabistym efektem,
4 g – 60 zł, nr 906307
3. COLLISTAR
Powiększający optycznie
oczy eyeliner,
5 ml – 93 zł, nr 906264
4. COLLISTAR
Mascara Art Design,
tusz do rzęs w najmodniejszym kolorze sezonu,
12 ml – 99 zł, nr 906260
2

1

3

4

Włoski duet

COLLISTAR
FIAT
EKSPLOZJA ODCIENI I TEMPERAMENTU! NAJNOWSZA
KOLEKCJA KOSMETYKÓW DO MAKIJAŻU TI AMO 500 TO
EFEKT INTRYGUJĄCEGO MARIAŻU COLLISTARA Z FIATEM.

5. COLLISTAR
5
Pomadka Art Design, niezwykle
kremowa pomadka + konturówka,
99 zł, nr 906362
6. COLLISTAR
Ti amo 500 Strobing Look,
innowacyjne połączenie rozświetlacza, różu i cienia do powiek,
13 g – 145 zł, nr 906268

6

Rubinowy

SZYK
CZERWONE PAZNOKCIE NIGDY NIE WYCHODZĄ
Z MODY. WYBIERZ SWÓJ ODCIEŃ CZERWIENI
I ZACHWYCAJ ELEGANCJĄ! ZNAJDŹ W OFERCIE
DOUGLAS SWÓJ WYMARZONY LAKIER!

1
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2

4. INGLOT
Lakier do paznokci, nr 021,
15 ml – 26 zł, nr 586691
5. DOUGLAS
Nail Polish, Bal de Pompiers,
5 ml – 19 zł, nr 852581
6. MICHAEL KORS
Sexy, Sensation,
9 ml – 99 zł, nr 767364

4

Zdjęcia: Douglas, materiały promocyjne, Shutterstock.com

3

1. TOM FORD
Nail Lacquer, Carnal Red,
12 ml – 141 zł, nr 818362
2. ANNY
Fashion Blogger in the City,
Olivia Was Here,
15 ml – 45 zł, nr 850909
3. OPI
Classics Creme,
A16 The thrill of Brazil,
15 ml – 49,90 zł, nr 277591

6

5

