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 ROZMOWA TALK

Kiedy się wypokazuje, wyeksplikuje, woli usunąć się w cień. 
W cieniu jest lepiej niż na czerwonym dywanie. Rafał Królikowski.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI      FOT.: MONIKA SZAŁEK

DEBIUT U WAJDY, A ZARAZ POTEM NAGRO-
DA IM. ZBYSZKA CYBULSKIEGO TO CHYBA 
MOCNO OBIECUJĄCY POCZĄTEK?
Faktycznie, jest szansa, że ktoś usły-
szy, dowie się o istnieniu takiej młodej 
jednostki. To było ważne, a dziś jest chyba 
jeszcze istotniejsze w materii, w której się 
zawodowo poruszam, żeby się pokazać. 
Skończyłem szkołę teatralną w 1992 roku. 
Skończyło ją wtedy razem ze mną około 
70 osób, bo są cztery szkoły, w każdej 
po kilkunastu adeptów. To dość dużo. 
Każdego roku pojawia się zatem 70 
nowych nazwisk, które marzą o tym, żeby 
jakoś zaistnieć. Wtedy było ciężej, teraz 
jest dużo więcej możliwości, produkuje 

W KĄCIE
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się dużo więcej filmów i pozycji telewi-
zyjnych. Teraz mamy dobrą koniunk-
turę, jesteśmy po Oscarze dla polskiego 
filmu. Między moim debiutem a dniem 
dzisiejszym pojawił się też Instytut Sztuki 
Filmowej, który dofinansowuje fantastycz-
nie młodych twórców i autentycznie im 
pomaga. Potem jest czasem trudniej, żeby 
się utrzymać, żyć z tego dalej. Ale moje 
ulubione stwierdzenie ostatnio to „sytuacja 
jest dynamiczna, trzeba być elastycznym”, 
a to jest czasami wkurzające (śmiech).

JAK BARDZO JESTEŚ ELASTYCZNY?
Staram się odnaleźć. Faktycznie jest 
mi trudno. Na pewno jestem mniej 

elastyczny niż pokolenie moich kolegów 
i koleżanek, którzy teraz wchodzą w ten 
biznes. Nie mam swojego fanpejdża na 
Facebooku, jakoś nie czuję takiej potrze-
by. Wiele osób mnie do tego namawia, 
ale jakoś nie widzę konieczności dzielenia 
się ze wszystkimi tym, co myślę i mówię 
publicznie czy pośród znajomych. Wolę 
się spotkać ze znajomymi i pogadać, 
zamiast rzucać krótkie hasła. Trochę 
mnie to zawsze wkurzało odkąd powstały 
SMS-y. SMS nie jest zabarwiony emocją, 
jest suchy, pozbawiony kontekstu.

DEBIUT U WAJDY I NAGRODA IM. CYBUL-
SKIEGO TO 1992 I 93 ROK. POTEM OSIEM 
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LAT PRZERWY I „PÓŁ SERIO”. TRZEBA BYŁO 
TYCH OŚMIU LAT PRZERWY, ŻEBY WRÓCIĆ 
NA JĘZYKI? WIEM, ŻE W TYM CZASIE NIE 
ZAPADŁEŚ SIĘ POD ZIEMIĘ, GRAŁEŚ W TE-
ATRZE, W TELEWIZJI, ALE TO „PÓŁ SERIO” 
SPRAWIŁO, ŻE ZNÓW BYŁO O TOBIE GŁOŚNO.
Tak to jest w zawodach artystycznych, że 
nasze życie to sinusoida – raz na górze, 
raz na dole. Constans i stabilizacja są 
właściwie niemożliwe i trzeba się nauczyć 
z tym żyć. Na początku jest ciężko się 
przyzwyczaić do takich wahnięć. Obec-
nie jest mi trochę łatwiej się odnaleźć, 
bo tak jak mówiłem, staram się być dy-
namiczny. Większość współczesnych tak 
żyje. Ktoś wymyśli coś co fantastycznie 
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WIELE OSÓB MNIE 
DO TEGO NAMAWIA, 
ALE JAKOŚ NIE 
WIDZĘ KONIECZNOŚCI 
DZIELENIA SIĘ ZE 
WSZYSTKIMI TYM, 
CO MYŚLĘ I MÓWIĘ 
PUBLICZNIE CZY 
POŚRÓD ZNAJOMYCH. 
WOLĘ SIĘ SPOTKAĆ 
ZE ZNAJOMYMI 
I POGADAĆ, ZAMIAST 
RZUCAĆ KRÓTKIE 
HASŁA. TROCHĘ 
MNIE TO ZAWSZE 
WKURZAŁO ODKĄD 
POWSTAŁY SMS-Y. SMS 
NIE JEST ZABARWIONY 
EMOCJĄ, JEST 
SUCHY, POZBAWIONY 
KONTEKSTU.

 ROZMOWA TALK



zatrybi, a za chwilę ktoś inny wymyśli coś 
konkurencyjnego i trzeba się dostosować. 
Staram się w tym wszystkim odnaleźć, 
ale jednocześnie nie zagubić tradycyjnych 
wartości. Mam cały czas wiarę w teatr. 
O dziwo widzę, że pomimo natłoku 
różnych ciekawostek w świecie mediów, 
pomimo kina, telewizji, internetu, ludzie 
lgną do teatru żeby zobaczyć żywego ak-
tora, interakcję między żywymi ludźmi. 
Widzowie potrzebują oderwać oczy od 
ekranu. Wracając do pytania – te osiem 
lat było dla mnie ważne. W tym czasie 
coś się jednak działo. Takie stałe, jedno-
barwne, monotonne dzianie się byłoby 
nudne, zabrakłoby w tym może refleksji, 
determinacji do podjęcia zmian. A przez 
to, że życie nas czasem potarga, poszarga 
i wytarmosi zmusza nas do szukania, 
myślenia, działania. To jest dobre. Ktoś 
kiedyś powiedział, że wszelkie zmiany są 
dobre. Nie boję się podejmować czasem 
ryzykownych decyzji po to, żeby coś 
zmienić albo żeby prowokować do jakichś 
zmian. To, że byłem przez kilkanaście lat 
etatowym aktorem w Teatrze Powszech-
nym dało mi bardzo dużo, ale przyszedł 
też moment, żeby to zmienić.

BYŁEŚ PRZYGOTOWANY PSYCHICZNIE NA 
TO, ŻE ŻYCIE AKTORA W DUŻEJ MIERZE 

POLEGA NA SIEDZENIU I PATRZENIU NA 
TELEFON?
Staram się nie siedzieć i czekać, bo 
wtedy faktycznie popadłbym w totalną 
depresję. Próbuję wynaleźć sobie jakieś 
zajęcie, związane z zawodem czy nie, 
czasem z domem, życiem rodzinnym, 
jakimiś moimi pasjami. Lubię chodzić 
po muzeach, galeriach, kiedyś zdawałem 
na historię sztuki. Czuję taką odpowie-
dzialność, że jako człowiek, który wy-
brał taką, a nie inną sferę działalności, 
muszę się rozwijać, stymulować.

LUBIĘ SZUKAĆ W LUDZIACH SKŁONNOŚCI 
DO GWIAZDORSTWA NAWET JEŚLI ICH 
NIE MAJĄ. ZDARZA CI SIĘ ODNAJDYWAĆ 
U SIEBIE TAKIE ZACHOWANIA?
Chorobliwie staram się czegoś takiego 
unikać. Może to przez to, że jestem mało 
gadatliwy to staram się zamknąć w sobie, 
przez co mój wizerunek może sprawiać 

wrażenie, że jestem jakiś niedostępny. Ale 
w tej materii jestem bardzo czujny. Może 
dlatego, że jestem ze stosunkowo małego 
miasta, które w moich czasach kompletnie 
nie miało kontaktu z żywym aktorem, 
z teatrem? Żywy teatr zobaczyłem pierwszy 
raz w życiu mając 19 lat. Mam przez to 
takie poczucie, że powinienem ten świat 
sztuki, filmu, mediów przybliżać ludziom. 
Od początku, odkąd mogłem coś mówić 
przez media, chciałem mówić o tym, że ten 
świat jest otwarty dla każdego, że każdy 
powinien spróbować. Nie każdy się do tego 
oczywiście nadaje, ale jeśli ktoś ma w sobie 
tę iskierkę to powinien spróbować. Może 
dzięki temu odnajdzie się jakiś wielki talent.

NIE ŁATWIEJ BYŁOBY DOCIERAĆ LUDZI 
Z ZAPROSZENIEM DO ŚWIATA SZTUKI 
BYWAJĄC NA CZERWONYCH DYWANACH 
ALBO WRZUCAJĄC SWOJE ZDJĘCIE NA 
FACEBOOKA I PISZĄC: „PATRZCIE, JESTEM 

TAKIE STAŁE, 
JEDNOBARWNE, 
MONOTONNE DZIANIE 
SIĘ BYŁOBY NUDNE, 
ZABRAKŁOBY W TYM 
MOŻE REFLEKSJI, 
DETERMINACJI DO 
PODJĘCIA ZMIAN. 
A PRZEZ TO, ŻE 
ŻYCIE NAS CZASEM 
POTARGA, POSZARGA 
I WYTARMOSI ZMUSZA 
NAS DO SZUKANIA, 
MYŚLENIA, DZIAŁANIA. 
TO JEST DOBRE.
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W TEATRZE, JEST TU FAJNIE”?
Pewnie tak... Na początku naszej demo-
kracji ktoś mówił, że w Polsce trzeba roz-
budzić w ludziach chęć posiadania gwiazd, 
celebrytów, żeby mieli jakieś marzenia, 
mieli komu zazdrościć, do kogo dążyć, 
o jakimś życiu marzyć. Ludziom potrzeb-
ne są marzenia. Świat filmu, teatru, sztuki 
do tego właśnie służy – uruchamia ludzi, 
żeby się rozwijali. Marzenia są strasznie 
istotne dla rozwoju cywilizacji. My cały 
czas marzymy, ale mam wrażenie, że nasi 
politycy starają się mówić wyłącznie o tu 
i teraz, rzadko myślą o przyszłości, jeszcze 
rzadziej zarażają nas marzeniami.

BĘDĄC W SZKOLE TEŻ MARZYŁEŚ O TYCH 
CZERWONYCH DYWANACH I BLICHTRZE?
Wtedy tego nie było. Nie było kolorowych 
mediów, celebryctwa. Marzyłem, żeby 
zostać świetnym aktorem, nie marzyłem 
o blichtrze, czerwonych dywanach. Oglą-
dało się De Niro, Pacino, Hoffmana, Gaj-
osa, Olbrychskiego. To były ikony. W tym 
zawodzie najbardziej pociągało mnie to, 
że jest synonimem wolności, że mogliśmy 
ze sceny mówić o rzeczach, które na ulicy 
były zabronione. Za tym stał wielki napis 
„sztuka”. W systemie demoludów Polska 
miała więcej wolności niż inne kraje. To 
zadziwiające, że tamta władza pozwalała 
na rozwijanie teatrów. Wystawiało się 
w latach 60-tych czy 70-tych awangardę 
światową – Becketta, Sartre'a... Pozwala-
no na dyskusję, na intelektualny rozwój 
inteligencji.

WRACAJĄC DO GWIAZDORSTWA: JUŻ 
WIEM, ŻE MAM NAPISAĆ, ŻE RAFAŁ KRÓLI-
KOWSKI NIE GWIAZDORZY. ALE CZY JEST 
GWIAZDĄ?
Nie, jestem aktorem. Wykonuję swój 
zawód. Jest w tym element rozpoznawal-
ności stety lub niestety.

CZĘŚCIEJ NA ULICY PODCHODZĄ FACECI 
CZY KOBIETY?
Zdecydowanie panie. Panie są jakoś od-
ważniejsze, może bardziej wylewne. Może 
kobietom dostarczam więcej radości.

TAKIE SPOTKANIA SĄ KRĘPUJĄCE?
Zazwyczaj są miłe. Dzisiaj jakiś pan 
sprzedający na targu warzywa mnie 
zagadnął „panie Rafale, czemu pan 
się nie umie bić?”, bo kiedyś w jakiejś 
roli dostałem w lampę. Z kontekstu 
zrozumiałem, że dostarczyłem panu 
trochę frajdy.

ZA ROK WYBIJE CI PIĘĆDZIESIĄTKA. WIEK 
JEST WAŻNY W ZAWODZIE AKTORA?
Producenci i reżyserzy chyba nie patrzą za 

bardzo na metrykę. Widzą typ człowieka 
i z czymś im się dany wizerunek kojarzy. 
Ktoś wygląda młodziej, ktoś starzej, dana 
osoba pobudza jakiś typ skojarzeń.

A TY Z CZYM SIĘ REŻYSEROM I PRODUCEN-
TOM KOJARZYSZ?
Kiedyś Andrzej Wajda nazwał mnie ty-
pem przedwojennego amanta. Do takiej 
szufladki na jakiś czas wpadłem. Potem 
nagle dzięki teatrowi, w którym zagrałem 
w sztuce Martina McDonagha „Kaleka 
z Inishmaan” takiego chłopca z umy-
słowością siedmiolatka, który się kiedyś 
przewrócił i coś mu się tam poprzestawia-
ło w głowie, decydenci zobaczyli, że mogę 
zagrać kogoś innego, że mogę rozśmie-
szyć. Moja szufladka się rozszerzyła do 
amanta komediowego.

WYGODNIE BYŁO W SZUFLADCE?
Wiem, że niektórzy koledzy lubią, kiedy 
aktor dopracowuje się swojej szufladki 
i jak już się to stanie to ma glejt, że wie 
kim jest, potrafi zagrać dany typ ról. 
Mnie wydaje się, że aktor powinien 
stale zaskakiwać i łamać stereotypy. 
Przykładem takiej walki jest dla mnie 
Janusz Gajos. Najpierw był Jankiem 
z „Czterech pancernych” i przez wiele lat 
starał się to przełamać. Kupę nerwów go 
to kosztowało, może też łez albo wypitej 
wódki. Potem był „Kabarecik Olgi 
Lipińskiej”, gdzie grał pana Tureckiego. 
Przebił się przez wizerunek i w końcu 
dotarł do bycia Januszem Gajosem, 
wybitnym aktorem.

JEŚLI SIĘ GRA DUŻO W KOMEDIACH TO 
ŁATWIEJ JEST POTEM BYĆ DUSZĄ TOWA-
RZYSTWA?
Nie, wręcz przeciwnie. Człowiek jest zmę-
czony, choć to zależy od osobowości. Ja 
wolę się wyciszyć, uspokoić i popatrzeć na 
innych. Po wyeksplikowaniu siebie, wypo-
kazywaniu, wolę stać głęboko w kącie.

POZA TEATREM, KINEM, KAMERĄ – W ŻYCIU 
GRASZ?
Nie, staram się nie. Chociaż może czasem, 
jak mi mandat chcą wlepić... (śmiech)

KOGO WTEDY GRASZ?
Kogoś, kto kompletnie się pogubił we 
wszystkim. Pamiętam, że kiedyś zaraz 
po szkole teatralnej  jechałem autobusem 
bez biletu i zostałem złapany przez panią 
kanarzycę. Odegrałem przed nią taką 
psychodramę, taką scenę, że mam ten bilet 
na pewno, tylko nie mogę go znaleźć. Tak 
się nakręciłem, zdenerwowałem, byłem 
czerwony, rozdygotany. Pani mnie zaczęła 
uspokajać do tego stopnia, że powiedziała 

mi, że mi wierzy, żebym się nie przejmo-
wał i puściła mnie. Potem miałem straszne 
wyrzuty sumienia, że ją tak okłamałem 
i uruchomiłem w niej takie pokłady ludz-
kiej dobroci. Czułem się strasznie nie fair, 
że ona mi okazała serce, a ja ją oszukałem. 
Stwierdziłem, że nie powinienem takich 
rzeczy robić bo to nieetyczne.

TYLKO WYRZUTY SUMIENIA I MORALNOŚĆ 
POWSTRZYMUJĄ AKTORÓW OD MANIPU-
LOWANIA LUDŹMI NA CO DZIEŃ?
Hmm, myślę, że tak.

CZYLI SZKOŁY AKTORSKIE PRODUKUJĄ 
STRASZNIE NIEBEZPIECZNYCH ABSOL-
WENTÓW.
(śmiech) Nie aż tak. Ale to ludzie, którzy 
permanentnie obserwują, analizują. To 
dziwny zawód. Ale dobrze, że jest. Jest 
potrzebny ludzkości. 

 IN ENGLISH

IN THE CORNER

After he is finished with show-
ing-off and expressing himself he 
prefers to stay in the shadow, sit 
in the corner. The shadow is much 
more cosy than the red carpet. 
Rafał Królikowski.  

FIRST A DEBUT IN WAJDA'S FILM AND RIGHT 
AFTER THAT ZBYSZEK CYBULSKI PRIZE 
– THAT'S A VERY GOOD START OF ACTING 
CAREER ISN'T IT?
Indeed, there is a large chance that someone 
will hear about the existence of a young in-
dividual named Królikowski. In the acting 
branch in which I work being able to show 
yourself and being seen has always been and 
today is perhaps even more important than 
ever. I graduated from theatre school in 
1992 together with ca. 70 other people who 
graduated from theatre school in the same 
time since we have four theatre schools in 
Poland and each one produces more than 
a dozen graduates. It is quite a lot. Each 
year 70 new surnames enter the market, 
dreaming about career. In the time when 
I finished school the market was much 
harder, today there are more opportunities, 
much more film and tv productions are be-
ing created. The situation is good, we have 
won Ocar Prize for a Polish film. Also in 
the period between my debut and today the 
National Institute of Film Art was created 
and it gives great financial support to young 
film-makers and really helps them on their 
way. Sometimes after you succeed it is hard 
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to keep the level and continue living of 
it. But my favourite saying I heard lately 
is - „the situation is dynamic, you have to 
be flexible” - and it sometimes can truly be 
a pain in the ass (laughter).

TO WHAT EXTENT ARE YOU FLEXIBLE?
I try to find my footing in the reality. 
It is not easy. It is certain that I am less 
flexible than the younger generation of my 
friend-actors who have entered the market 
just recently. I don't have a fan-page on 
Facebook, somehow I don't feel the need 
to have one. Many people try to persuade 
me to create one but to be honest I don't 
feel the need to share everything I think 
about and speak about among my friends 
and a broader public. I prefer to meet my 
friends and talk with them rather than to 
write short statements online. I must say 
that since short text messages entered I have 
always found this way of communicating 
quite irritating. A simple SMS has no emo-
tion in it, it is dry and devoid of context.

YOUR DEBUT IN WAJDA'S FILM AND ZBY-
SZEK CYBULSKI PRIZE TOOK PLACE IN 1992 
AND 1993. AFTER THAT YOU HAD EIGHT 
YEARS OF BREAK AND THEN THE FILM „PÓŁ 
SERIO” CAME. WERE THESE EIGHT YEARS 
NECESSARY FOR YOU TO RETURN TO THE 
GAME AND BE GOSSIPED ABOUT ANEW? 
I KNOW THAT DURING THESE EIGHT YEARS 
YOU DIDN'T DISAPPEAR COMPLETELY, YOU 
PLAYED IN THEATRE AND TV BUT „PÓŁ 
SERIO” FILM  MADE YOU FAMOUS AGAIN.
That's what happens in the artistic 
business, our life goes up and down – 
sometimes you are on top, sometimes at 
the bottom. Stability and a constance 

situation are almost impossible so you 
have to learn to live with that. At the 
beginning its hard to get used to the ups 
and downs. Nowadays I find it more easy 
to find my footing because as I said, I try 
to be dynamic. Most of contemporary 
people live that way. One day someone 
will figure out something that works 
perfectly and the next day someone else 
will find something more innovative that 
will compete with the first guy and he will 
have to adapt himself to that. I try to find 
my way in that world but at the same time 
I try not to loose traditional values. I keep 
my faith in theatre. And surprisingly I see 
that in spite of numerous novelties that 
come to us from the world of new media, 
cinema, television, internet, people still 
come to theatre to see a live actor onstage 
and to encounter interactions that take 
place between living people. The audience 
need to take their eyes away from the 
screen. But coming back to the question 
– these eight years were important for me. 
During that time many things happened. 
I didn't live a stable, monochrome and 
monotonous life that was boring and 
devoid of reflexion and determination 
to make changes. And due to the fact 
that life is harsh at times and brings us 
down and forces us to think and act we 
are able to open ourselves to change. It's 
good. I remember someone once said that 
all changes are good. I am not afraid of 
taking risky decisions in order to change 
something or to provoke certain changes 
to appear. The fact that I worked as full-
time actor in Powszechny Theatre gave 
me a lot but there came a moment when 
I decided to change it.

WERE YOU EMOTIONALLY READY FOR 
ACTOR'S LIFE WHICH IS MAINLY ABOUT SIT-
TING AND LOOKING AT THE MOBILE PHONE?
I try not just to sit and wait because if 
I did that I would definitely get totally 
depressed. I always try to find myself 
a form of activity or occupation that is re-
lated to my profession or to my house and 
my family and my passions. I like visiting 
museums, galleries, in my younger years 
I wanted to study art history. I feel a kind 
of responsibility that as a person who 
chose a certain sphere of activity I have 
to continuously develop myself, I have to 
stimulate myself. 

IN PEOPLE I TALK TO I LIKE TO FIND INCLI-
NATIONS TO BE A SHOW-BUSINESS STAR, 
EVEN IF THESE PEOPLE DON'T CONSCIO-
USLY HAVE THEM. DO YOU HAPPEN TO SEE 
SUCH INCLINATIONS IN YOU?
I strongly oppose to such approach and 
I try to avoid acting in that way as much 
as I can. Perhaps it's because I am not very 
talkative so I tend to be introvert and this 
makes me have an image of someone who 
is unapproachable. But I am very alert and 
sensitive in that matter. Perhaps because 
I come from a fairly small city which in 
my youth had no contact with a live actor 
and theatre? I saw live theatre for the first 
time in my life when I was 19. That's why 
I have the feeling that I should bring this 
world of art, film and media to people. 
From the very beginning of my career, 
from the moment when I first appeared in 
the media I wanted to say that the world 
is open to everyone and that everyone 
should try to reach high in art. Of course 
not everyone is keen enough to make art 
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but if someone has that something then he 
or she should try. Perhaps thanks to that 
message a great talent will be discovered.

WOULDN'T IT BE EASIER TO REACH PEOPLE 
WITH AN INVITATION INTO TO WORLD OF 
ART BY VISITING OFFICIAL GALAS WITH 
RED CARPETS OR BY PUBLISHING YOUR 
PHOTO ON FACEBOOK AND WRITING: „LOOK, 
I AM IN THEATRE, IT'S REALLY COOL HERE”?
Maybe you are right... At the beginning of 
our Polish democracy someone said that in 
Poland we should stimulate people to have 
the need to have show-biz stars, celebrities, 
so that people have some dreams, have 
someone they envy, someone they want to 
chase, have a vision of a perfect life they 
can dream about. People need dreams. 
The world of film, theatre, art is there to 
stimulate people to develop. Dreams are 
extremely important for the development 
of civilisations. We keep dreaming all 
the time but I have a feeling that our 
politicians tend to speak only about the 
here and now and they very rarely think 
about the future and even more rarely feed 
us with dreams.

WHEN YOU WERE IN THEATRE SCHOOL DID 
YOU DREAM ABOUT RED CARPETS AND 
GLITZ?
We didn't have anything like that I was in 
theatre school. There were no colour media 
and no celebrity-stuff. I dreamt about be-
coming a great actor, I didn't dream about 
glitz and red carpets. We used to watch 
De Niro, Al Pacino, Hoffman, Gajos, Ol-
brychski. These were the icons. In theatrical 
profession I was mostly attracted to the 
fact that theatre is a synonym of freedom. 
From the theatre stage we were allowed to 
speak about things that were forbidden to 
be mentioned on the streets. A huge word 
„art” that hung above all that we did in 
theatre enabled us to say all these anti-sys-
tem things. In the Soviet system Poland 
had much more freedom than other satellite 
countries. It is quite amazing that Polish 
communist authorities allowed theatres to 
develop. In the 1960s and 1970s Polish thea-
tres produced plays written by international 
theatre avant-garde – Beckett, Sartre... Pol-
ish authorities, despite the system, allowed 
public discussion and intellectual develop-
ment of the Polish intelligentsia.

COMING BACK TO BEING A CELEBRITY: 
I KNOW THAT I SHOULD WRITE THAT RAFAŁ 
KRÓLIKOWSKI DOES NOT BEHAVE LIKE 
A SHOW-BIZ STAR. BUT IS HE A STAR?
No, I am an actor. I do my job. In what 
I do there is, for better or worse, an ele-
ment of being publicly recognised.

IN THE STREET, IS IT MOSTLY MEN OR WO-
MEN THAT APPROACH YOU?
Women. They are somehow more coura-
geous than men and maybe more outgo-
ing. And perhaps I bring women more joy.

ARE THESE MEETINGS TROUBLESOME?
Most of the time they are nice. Today 
a man who was selling vegetables in the 
market said to me - „Mr Rafał, why is it 
that you cannot fight?”, because when 
playing one of my roles I got beaten up. 
From the context of that conversation 
I understood that this man was rather hap-
py when he saw me beaten up, I brought 
him a bit of entertainment.

NEXT YEAR YOU WILL BE FIFTY. DOES THE 
AGE MATTER A LOT IN YOUR PROFESSION?
Producers and directors don't really 
care about your age. They see a type of 
person and they immediately associate 
a certain image with something. One 
person looks young, the other one looks 
older, a certain person stimulates a given 
type of associations.

AND YOU? WHAT KIND OF ASSOCIATIONS 
DO DIRECTORS AND PRODUCERS HAVE 
WHEN THEY MEET YOU? 
Andrzej Wajda once said that I am a type 
of pre-war lover. So I got this label of 
pre-war lover for a while. Then suddenly, 
thanks to theatre where I played a role in 
the play written by Martin McDonagh 
„the Cripple of Inishmaan”; I played 
a boy with mentality of a seven-year-old 
person who once fell down and after that 
accident something changed in his brain 
and overall being. That was the moment 
authorities saw that I can play someone 
else than just a pre-war lover and make 
people laugh. From that time the label 
I carry changed into a label encompassing 
the pre-war lover and comedy-lover.

WERE YOU COMFORTABLE WEARING THE 
LABEL?
I know that some of my friends from 
theatre like it when an actor works hard 
enough to earn his label and the moment 
he gets one he has the so called “safe 
conduct pass” and he knows who he is 
and what kind of roles he can play. I think 
that an actor should always surprise he 
audience and break the stereotypes. For 
me Janusz Gajos is a great example of 
that kind of struggle. At the beginning he 
wore the label of Johnny from „Czterech 
pancernych i pies” (Four tank-men and 
a dog) and for many years he tried to 
demolish this label. It cost him a lot of 
emotions and maybe also a lot of tears 

and vodka he rhad to drink to get over it. 
After that there was the „Kabarecik Olgi 
Lipińskiej” (Olga Lipinska Small Cabaret), 
where he played the role of Turecki. He 
made his way through thanks to his image 
and finally he managed to become Janusz 
Gajos, a famous actor.

IF YOU PLAY A LOT IN COMEDIES IS IT 
EASIER TO BE THE LIFE AND SOUL OF THE 
PARTY?
No, on the contrary. A person gets tired, 
although it depends on personality. 
I prefer to chill out, relax and observe 
the others. After I express myself and 
show-myself-off I prefer to stay deep in 
the corner.

APART FROM PERFORMING IN THEATRE, CI-
NEMA, IN FRONT OF THE CAMERA – DO YOU 
TEND TO PLAY ALSO IN YOUR DAILY LIFE?
NO, I TRY NOT TO DO THAT. ALTHOUGH 
PERHAPS AT TIMES, IF THE POLICE TRIES 
TO MAKE ME PAY FOR SPEEDING, THEN 
I PLAY... (LAUGHTER)

AND WHO ARE YOU THEN, WHOSE ROLE DO 
YOU PLAY?
I play a role of someone who is completely 
lost in everything he does. I remember 
that once, right after I finished theatre 
school, I was on a bus without a ticket and 
I got caught by a female ticket inspector. 
So I played a psychodrama in front of 
her – I played a scene, where I have the 
ticket but I can't find it. I got so excited 
and I was so much into it that I got red all 
over my face, I got nervous and trebling 
all over. The ticket inspector lady started 
to calm me down and she said that she 
believes that I have the ticket and that 
I should not worry and then she let me go. 
After that I had huge pangs of conscience 
that I lied to her and that I stimulated 
such layers of positive humanity in her. 
I felt horribly unfair because she showed 
her good will and sensitivity and I actually 
lied to her. In that very moment I decided 
that I should not do such things because it 
is not ethical.

IS IT ONLY PANGS OF CONSCIENCE AND 
MORAL RULES THAT STOP ACTORS FROM 
MANIPULATING PEOPLE ON A DAILY BASIS?
HMM, YES, I THINK SO.

SO THEATRE SCHOOLS PRODUCE HIGHLY 
DANGEROUS GRADUATES.
(laughter) Not so dangerous. But theatre 
school graduates are people who perma-
nently observe and analyse. Acting is 
a very strange profession. But it's good 
that it exists. Humanity needs it. 
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 PODRÓŻE TRAVEL

Zeszłego lata wraz z trójką przyjaciół wybrałem się w podróż po Półwyspie 
Bałkańskim. Miało być ciekawie, tajemniczo oraz z nutą historii. Wszystko to 
znaleźliśmy w Albanii. Ten kraj już po kilku godzinach pobytu można znienawidzić 
albo pokochać. Innego wyboru nie ma.

 TEKST I FOT.:  ALEKSANDER DOMAŃSKI 
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HISTORIA EUROPY  
W JEDNYM MIEJSCU

BUTRINT
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W
ybraliśmy się w tamte 
rejony Albanii pięknie 
położoną trasą nadmor-
ską, zaczynającą się na 
północy Grecji i cią-
gnącą się wzdłuż całego 

zachodniego wybrzeża Morza Jońskiego, 
aż do Vlore. Trasa, choć długa i trudna, 
przyciągnęła naszą uwagę wzniesieniami 
sięgającymi wysokości 2000 metrów 
i niesamowitymi widokami. Kiedy przed 
naszymi oczami przemknęły wyspy 
Korfu i Paksos wiedzieliśmy, że zbliżamy 
się do początków historii Europy, pisanej 
przez Greków i Rzymian.

Piękne widoki to nie wszystko. Po 
drodze mijaliśmy malutkie miasteczka, 

w których pasły się dziko biegające kozy, 
zaniedbane gaje oliwne z wielowieko-
wymi drzewami i – niestety – stertami 
śmieci walającymi się na każdym kroku. 
Widok ten urozmaicał co jakiś czas 
starszy człowiek podróżujący na osiołku 
i niewdzięcznie rdzewiejące na poboczu 
samochody. Z początku staraliśmy się 
też nie zauważać bunkrów rozsianych na 
stokach gór, lecz niestety cały czas przy-
pominały nam o wojnie, która toczyła się 
w minionym stuleciu. Właściwie na całej 
pięciogodzinnej trasie znajduje się więcej 
bunkrów niż domów mieszkalnych.

Tych, których nie odstraszą nieeste-
tyczne okoliczności drogi, czeka nie lada 
niespodzianka. Po trzech godzinach 

wjechaliśmy wreszcie na szczyt. Byliśmy 
na granicy nisko zawieszonych chmur, 
oddzielających szczyty gór od morza, 
patrząc w bezkres podziwialiśmy zatoczki 
i uświadomiliśmy sobie, jak ciężkie jest 
życie tutaj i dlaczego większość miejsc 
jest tu opuszczona.

Po drugiej stronie góry znajdują się ru-
iny starożytnego miasta Butrint. Malutki 
parking przed stanowiskami archeolo-
gicznymi nie zapowiadał ogromu historii, 
którego chwilę potem doświadczyliśmy. 
Starożytne miasto, powstałe jeszcze przed 
XII w p.n.e., może poszczycić się historią 
pisaną aż do średniowiecza. Był to ważny 
ośrodek portowy – początkowo dla 
Greków, później Imperium Rzymskiego. 
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TRASA, CHOĆ 
DŁUGA I TRUDNA, 
PRZYCIĄGNĘŁA 
NASZĄ UWAGĘ 
WZNIESIENIAMI 
SIĘGAJĄCYMI 
WYSOKOŚCI 
2000 METRÓW 
I NIESAMOWITYMI 
WIDOKAMI. 
KIEDY PRZED 
NASZYMI OCZAMI 
PRZEMKNĘŁY WYSPY 
KORFU I PAKSOS 
WIEDZIELIŚMY, ŻE 
ZBLIŻAMY SIĘ DO 
POCZĄTKÓW HISTORII 
EUROPY, PISANEJ 
PRZEZ GREKÓW 
I RZYMIAN.
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Około V wieku zyskał rangę biskupstwa, 
żeby pod koniec swego istnienia zostać 
wykupionym przez Wenecjan.

Do osady weszliśmy przez park. Głos 
cykad dochodzący z drzew roznosił po 
całej okolicy niesamowity szum, który 
towarzyszył nam przez cały czas zwie-
dzania, jak i w dalszej części podróży 

po Albanii. Naszym oczom ukazał się 
amfiteatr, pięknie zachowana konstrukcja 
z czasów greckich. Dalej minęliśmy łaźnie, 
baptysterium i średniowieczny zamek. 
To wszystko tworzy niesamowity klimat. 
Rysował się nam obraz miasta, które przez 
wieki funkcjonowało jako potężny, samo-
wystarczalny ośrodek, liczący się w całym 

MALUTKI PARKING 
PRZED STANOWISKAMI 
ARCHEOLOGICZNYMI 
NIE ZAPOWIADAŁ 
OGROMU HISTORII, 
KTÓREGO 
CHWILĘ POTEM 
DOŚWIADCZYLIŚMY. 
STAROŻYTNE MIASTO, 
POWSTAŁE JESZCZE 
PRZED XII W P.N.E., 
MOŻE POSZCZYCIĆ SIĘ 
HISTORIĄ PISANĄ AŻ 
DO ŚREDNIOWIECZA. 
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starożytnym świecie. Oglądając miasto, 
które z czasem zaczęło się wyludniać, 
aby pod koniec swego istnienia zostać 
zupełnie opuszczonym, nasunęły się nam 
skojarzenia z Pompejami. Musiało przecież 
być dość szybko opuszczone z powodu 
podtopień, które zaczęły błyskawicznie 
postępować. W efekcie teren ten stał 

się jednym wielkim bagnem. Potężna 
metropolia nagle przestała istnieć, ale za 
to dziś na wyciągnięcie ręki mamy historię 
Europy zapisaną w architekturze.

To starożytne miasto urzekło nas nie 
tylko zabytkami zachowanymi w stanie 
dość często niemal idealnym, ale też ciszą 
i spokojem, które pozwoliły nam poczuć 
ducha tego miejsca. Dodatkową atrakcją 
okazały się wszechobecne... żółwie. 

 IN ENGLISH  

BUTRINT. EUROPE'S HISTORY  
IN ONE PLACE 

Last summer with a group of friends 
I went for a trip to Balkans. The trip 
was supposed to be interesting and 
with a bit of mystery and history. 

We found all of that in Albania. After 
a couple of hours spent there you 
either fall in love with the country or 
hate it. There is no other way.

We went to Albania taking a route via 
beautiful sea-coast landscapes that starts 
in northern Greece and stretches all the 
way along the western coast of the Ionian 
Sea up to Vlore. This route, although it 
was long and tiring, attracted our attention 
due to amazing elevations, reaching up to 
2000 metres and amazing landscapes that 
accompany them. When we saw Corfu 
and Pacsos islands through the windows of 
our car, we knew that we are approaching 
the very beginnings of European history 
written by the Greeks and the Romans.

Beautiful sights are not all that you 
can get there. On our way we passed by 
small towns with sheep running freely, 
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filling the whole area with an amazing 
buzz that accompanied us throughout the 
journey into the city ruins and also during 
the rest of our trip through Albania. After 
a while we saw a large amphitheatre – 
a beautiful architectural construction that 
comes from the Greek era. Further on the 
way we saw ancient baths, baptistery and 
an ancient castle. All of these elements 
created an amazing atmosphere. Butrint 
emerged in front of our eyes as a city that 
for many centuries functioned as a huge, 
powerful and self-sufficient city highly 
esteemed in the whole ancient world. 
When walking in the city that at a certain 
moment in the past started to loose its 
inhabitants and finally became a totally 
derelict place we got reminded of Pompeii. 
Surely the city of Butrint must have 
been abandoned by its inhabitants rather 
quickly due to numerous floods that began 
appearing rapidly at a certain moment. 
As a result the whole area became a huge 
marsh. A huge metropolis suddenly died 
but today we have a very easy access to 
Europe's history written in architecture. 

We were enchanted by the ancient city 
of Butrint not only due to the historic 
buildings kept in ideal state but also by 
the silence and peace that Butrint has and 
that enabled us to feel the spirit of this 
place. The omnipresent ... turtles turned 
out to be an additional attraction. 

unkept olive groves with very old trees 
and – unfortunately – tons of rubbish 
everywhere. A little bit of variation into 
these sights were given from time to time 
by an old man traveling on a donkey and 
by ugly cars covered by rust standing on 
the road's berm. At the beginning we also 
pretended not to notice numerous bomb 
shelters located on the hills but unfortu-
nately there were so many of them that 
it was impossible not to get reminded of 
war that took place in the 20th century. 
In fact, during our 5-hour long trip we 
saw more bomb shelters than houses.

For those who do not get  scared away 
by the  unaesthetic views on the way, 
there is a great suprise waiting. After three 
hours of driving we finally got to the top. 
We were right at the border of the clouds 
hanging low over the top and dividing the 
mountain peaks from the sea. Looking at 

the immense space and landscape we were 
admiring little sea bays and suddenly we 
realised how difficult life must be here and 
why most of the places are left desolate.

On the other side of the mountain we 
found ruins of the ancient city of Butrint. 
A small parking place in from of the 
archeological sites was not really inviting 
and gave no hints about the layers of history 
that we were soon to experience. The an-
cient city of Butrint was created in the 12th 
century BC and it can be proud of its great 
history that stretches from its birth until 
middle ages. Butrint functioned as an im-
portant sea port – at the beginning for the 
Greeks and later on for the Roman Empire. 
In the 5th century the city received the title 
of bishopric and at the end of its existence 
was bought by Venice authorities.

We entered Butrint through a park. The 
sound of cicadas sitting in the trees was 
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  RECENZJE REVIEWS

PIOTR METZ POLECA
RECOMMENDED BY PIOTR METZ 

 BENJAMIN CLEMENTINE  
– AT LEAST FOR NOW
WYD. UNIVERSAL
Współczesna historia Janko Muzykanta. 
Operujący na skrajnych emocjach wokal 
będący połączeniem francuskiego kabare-
tu i ulicznego bluesa, brak jakichkolwiek 
ograniczeń formalnych plus autorskie 
teksty pokazujące oczytanie i wartość 
słowa .Szalenie ekspresyjny na scenie, 
introwertyczny i wycofany poza nią, żyje 
w swoim kosmosie. Mówiąc krótko: naro-
dziny gwiazdy.

 IN ENGLISH

BENJAMIN CLEMENTINE  
– AT LEAST FOR NOW  
RELEASED BY UNIVERSAL
Contemporary story of Johnny the Musi-
cian. The vocalist whose voice is a mix-
ture of French cabaret and street blues is 
working on extreme emotions without any 
formal limits. Plus we get his original lyrics 
that prove he is well-read and understands 
the value of words. Benjamin is extremely 
expressive onstage and highly introvert and 
distanced when he comes offstage. He lives 
in his own private universe. Briefly speak-
ing: it is the birth of a music star.

 LITTLE OLE OPRY – DEDICATED TO 
JERZY WÓJCIK 
WYD. RADIO KRAKÓW/XXX
Wydany po 35 latach od nagrania bluegras-
sowy projekt muzyków z jednego z naj-
bardziej legendarnych zespołów polskiej 
podziemnej awangardy – krakowskiego 
Zdroju Jana, który doczekał się płyty 
dopiero po 40 latach kariery. Inspiracją 
dla projektu zarejestrowanego w Studiu 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej 
był nieżyjący już gitarzysta Zdroju Jana 
Jerzy Wójcik, wirtuoz banjo, któremu de-
dykowana jest druga płyta wydawnictwa 
nagrana przez Kraków Street Band.

 IN ENGLISH

LITTLE OLE OPRY – DEDICATED TO 
JERZY WÓJCIK
RELEASED BY RADIO KRAKÓW/XXX
Published after 35 years since the recording 
of the bluegrass project created by musicians 
from one of the most legendary Polish 
underground music avant-garde – Zdróju 
Jana band from Cracow – a band that 
managed to publish their record only after 
40 years of their career. The project which 
was registered in the Cartoon Films Studio 
in Bielsko-Biała was inspired by the life of 
Jerzy Wójcik the already deceased guitarist 
of Zdrój Jana, a banjo virtuoso for whom 
the second LP of the Kraków Street Band 
published by Radio Kraków is dedicated.

  MARK KNOPFLER – TRACKER
WYD. UNIVERSAL/XXX
Oszałamiający sukces Dire Straits dość szybko 
przykrył prawdziwe muzyczne zainteresowa-
nia ich lidera. Kariera solowa muzyka (który 
z wiekiem jest coraz bardziej twórczo płodny, 
czego dowodem jest poprzedni, podwójny 
album „Privateering”) to oprócz filmowych 
soundtracków solowe albumy obracające się 
w kręgu korzennej mieszanki country, bluesa 
i angielskiej muzyki folk. Jej chilloutowy 
charakter, na przekór stadionowej gigantoma-
nii koncertów Dire Straits, często nie pozwala 
dostrzec największej siły twórczej Knopflera. 
Kompletnie niezauważona, być może przez 
wycofany, leniwy, acz idealnie wpisujący się 
w poetykę muzyki wokal, pozostaje autorska 
warstwa tekstowa piosenek Knopflera, piszące-
go teksty dalekie od rockowego banału.

 IN ENGLISH

WŁODEK PAWLIK TRIO/RANDY BRECKER 
– NIGHT IN CALISIA LIVE
RELEASED BY UNIVERSAL/XXX
The overwhelming success of Dire Straits 
quite quickly overshadowed the actual music 
interests of its leader - Mark Knopfler. Solo 
career of Knopfler (who with age is being 
more and more productive and the proof of his 
creativity is for example in his double album 
called „Privateering”) encompasses, apart from 
film soundtracks, solo albums that draw from 
indigenous country music, blues and English 
folk. The chillout character of hi music, con-
trary to the Dire Straits huge stadium concerts 
and atmosphere, very often disables one from 
being able to see Knopfler's greatest creative 
power. The thing that still remains unseen and 
underestimated are Knopfler's unique lyrics 
that fall far from rock banality and the reason 
for their invisibility is Knopler's distanced and 
slightly lazy voice which, however, perfectly 
fits into the poetics of his music. 
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Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

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

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

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

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

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

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

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

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

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

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

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

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

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

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

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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Zarzekał się, że drugiej solowej płyty nie nagra, ale mimo tego, między 
koncertami z Lady Pank, Krzysztof „Kielich” Kieliszkiewicz wszedł do 
studia, by nagrać „Drapacz chmur”.

 TEKST:  JAKUB MILSZEWSKI    FOT.:  PAWEŁ BĄBAŁA

PO PIERWSZEJ SOLOWEJ PŁYCIE STWIER-
DZIŁEŚ, ŻE DOŚĆ, ŻE NIE WPAKUJESZ SIĘ 
NIGDY WIĘCEJ W TAKĄ KABAŁĘ. DLACZEGO 
SIĘ WIĘC WPAKOWAŁEŚ?
To prawda, zarzekałem się. Ale spraw-
dziło się powiedzenie „nigdy nie mów 
nigdy”. To był bardzo złożony projekt, za 
wszystko odpowiadałem sam. Może się 
tym troszkę podmęczyłem? Dziś, kiedy 

patrzę na to z perspektywy czasu, stwier-
dzam, że warto było tę płytę wydać nawet 
pomimo jakichś zgrzytów, zmęczenia, 
dziwnych sytuacji. Do dziś uważam, że 
to fajny album. Fajnie było pokazać się 
od strony kompozytorskiej, na tym mi 
najbardziej zależało. Rzeczywiście po tej 
pierwszej płycie miałem taki moment, że 
powiedziałem „dość”. Ale potem człowiek 

siedzi w domu, łapie za gitarę, powstają 
jakieś nowe piosenki. Żal wrzucić ich 
do szuflady. Pojawiła się zwyczajna chęć 
podzielenia się z innymi ludźmi. Tym 
bardziej, że na nowej płycie odsłoniłem się 
jeszcze bardziej, pozwoliłem sobie zagrać 
na gitarze, na basie, zaśpiewałem wszystko 
z wyjątkiem dwóch piosenek, w których 
śpiewa Łukasz Lach, gość, który pojawia 
się po raz drugi w moim projekcie. Z ręką 
na sercu mogę powiedzieć, że ta płyta jest 
bardzo osobista, bardzo moja. 

PRZY PIERWSZEJ PŁYCIE WYKAŃCZAŁA 
CIĘ STRONA ORGANIZACYJNA. TYM RAZEM 
BYŁO ŁATWIEJ?
Chyba tak. Tym razem było mniej osób 
do ogarnięcia, nie miałem też producen-
ta. To był celowy zabieg. Współprodu-
kowałem tę płytę z Rafałem Smoleniem, 
który pełni też rolę inżyniera dźwięku. 
Było spokojniej, łatwiej, mimo iż do-
datkowo przyjąłem także rolę swojego 
wydawcy zakładając wytwórnię płytową.

G Ł O WA 
W CHMUR ACH
I   R A C HUNK I



JAKI BYŁ KLUCZ DOBORU LUDZI, KTÓRZY 
SIĘ NA TEJ PŁYCIE POJAWILI?
Ta płyta jest przełożeniem tego, co 
się dzieje kiedy komponuję piosenkę, 
kiedy mam w miarę domkniętą wersję 
demo. Zagrałem na basie i na gitarze, 
ale mimo tego, że od 21 lat jestem na 
scenie u boku Lady Pank, to jestem na 
początku drogi w działalności solowej. 
Nie mam takiego doświadczenia, żeby 
wszystko robić samemu, mało tego – 
unikam takich sytuacji. Zawsze cieszę 
się, jeśli poszczególni muzycy dodają 
coś nowego do moich piosenek. To 
dodatkowa wartość. Dobór muzyków 
polegał na tym, że zastanawiałem 
się czego mi brakuje. Brakowało mi 
trochę dziwnych gitar, więc zaprosi-
łem Łukasza Lacha znanego z zespołu 
L.Stadt, żeby zaproponował mi kilka 
takich partii, których ja bym nawet nie 
wymyślił. Poprosiłem Janka Smoczyń-
skiego o nagranie partii klawiszowych, 
syntezatorów, Hammondów. Do tego 
na perkusji Kuba Jabłoński, z którym 
znamy się bardzo wiele lat. Poznali-
śmy się jeszcze przed udziałem w Lady 
Pank. No i Piotrek Niesłuchowski, bo 
potrzebowałem kogoś, kto doda kolejną 
barwę do warstwy wokalnej.

PRZYPOMINASZ SOBIE SYTUACJĘ PODCZAS 
TWORZENIA NOWEGO MATERIAŁU, KIEDY 
KTÓRYŚ Z MUZYKÓW TOTALNIE CIĘ CZYMŚ 
ZASKOCZYŁ?
Tak naprawdę cała masa rzeczy mnie za-
skakiwała. Mnóstwo gitar Łukasza Lacha 
na przykład. Łukasz jest osobą nieprze-
widywalną. Usłyszałem jego propozycje 
będąc w studio. W dużej mierze były to 
rzeczy improwizowane, powstawały na 
gorąco, więc nie jestem w stanie konkret-
nie wskazać danej partii, ale w zasadzie 
w każdym utworze był jakiś taki fragment. 
To samo też dotyczy paru momentów 
klawiszowych. Choćby w piosence „Na 
autsajdzie” w drugiej zwrotce pojawia się 
dźwięk syntezatorowy, który może nawet 
sprawiać wrażenie irytującego.

PRZED SKOMPONOWANIEM PIERWSZEJ 
PIOSENKI NA TĘ PŁYTĘ STAWIAŁEŚ SOBIE 
JAKIEŚ ZAŁOŻENIA? PLANOWAŁEŚ, ŻE 
TERAZ ZASZALEJESZ KOMPOZYTORSKO 
ALBO ŻE PŁYTA POWINNA ZABRZMIEĆ TAK 
A NIE INACZEJ?
Główny zamysł był taki, żeby to była 
płyta gitarowa. Chciałem odbiec od sty-
listyki pierwszej płyty, o której nawet 
przed chwilą się dowiedziałem, że była 
popowa. Być może tak nawet było, ale 

PO TEJ PIERWSZEJ 
PŁYCIE MIAŁEM 
TAKI MOMENT, ŻE 
POWIEDZIAŁEM 
„DOŚĆ”. ALE POTEM 
CZŁOWIEK SIEDZI 
W DOMU, ŁAPIE ZA 
GITARĘ, POWSTAJĄ 
JAKIEŚ NOWE PIO-
SENKI. ŻAL WRZUCIĆ 
ICH DO SZUFLADY. 
POJAWIŁA SIĘ ZWY-
CZAJNA CHĘĆ PO-
DZIELENIA SIĘ 
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to chyba nic złego. Tamten album był 
na pewno trochę za bardzo wyproduko-
wany, było dużo klawiszy... Chciałem 
odbiec od stylistyki Lady Pank. Teraz 
nie uciekam przed niczym. Chciałem, 
żeby nowy krążek był bardziej gitaro-
wy, rock'n'rollowy, może momentami 
ciut mocniejszy.

MASZ POCZUCIE, ŻE SIĘ WYSZUMIAŁEŚ 
KOMPOZYTORSKO?
Na tamtej płycie było dużo dobrych kom-
pozycji, na tej też. Ale w dalszym ciągu 
obracam się w gatunku piosenki. Kompo-
zytor to określenie na wyrost. Człowiek, 
któremu zdarza się napisać fajną piosenkę 
to nie kompozytor.

TO SONGWRITER.
Niech będzie. Cały czas zatem obracam się 
w kręgu form i schematów piosenki: zwrot-
ka, nośny refren. Wychodzi mi to naturalnie, 
nie napinam się. Biorę gitarę, układam kilka 

akordów, dośpiewuję melodię. Jeśli wszystko 
ma ręce i nogi, jedna część przechodzi swo-
bodnie w drugą, to jest okej. Jeśli nie chce 
przechodzić to odkładam na półkę.

PRZEZ TĘ PIOSENKOWOŚĆ PŁYTA „DRA-
PACZ CHMUR” BRZMI RADIOWO. JEDNA 
Z PIOSENEK JEST JUŻ NOTOWANA NA 
LISTACH PRZEBOJÓW. LICZYSZ NA TĘ 
RADIOWĄ POPULARNOŚĆ?
Nie zakładam, że coś muszę. Kiedy 
wydajesz płytę to kolejnym krokiem jest 
to, żeby ją jakoś pokazać ludziom. Dziś 
oczywiście na każdym kroku towarzyszy 
nam internet, ale myślę, że życie piosenki 
to radio. Mamy więc płytę, stajemy przed 
wyzwaniem znalezienia singla. Dla mnie 
akurat ta kwestia była prosta – jeszcze 
podczas prób wiedzieliśmy, że to będzie 
piosenka „Lepiej już nie będzie nam”. Nie 
debatował nad tym sztab ludzi. Piosenka 
jest grana w radiu, co jest kolejnym dowo-
dem na to, że warto było nagrać tę płytę.

KIEDY WYDAJESZ 
PŁYTĘ TO KOLEJNYM 
KROKIEM JEST TO, 
ŻEBY JĄ JAKOŚ PO-
KAZAĆ LUDZIOM. DZIŚ 
OCZYWIŚCIE NA KAŻ-
DYM KROKU TOWARZY-
SZY NAM INTERNET, 
ALE MYŚLĘ, ŻE ŻYCIE 
PIOSENKI TO RADIO. 
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CHCIAŁEM JESZCZE ZAPYTAĆ O INNĄ PIO-
SENKĘ: „DRAPACZ CHMURY”.
Piosenka nazywa się „Drapacz chmury”, 
płyta „Drapacz chmur”. Śmiałem się, 
że będzie to wzbudzało zamieszanie, że 
wszyscy będą sądzili, że jest błąd.

CO BYŁO W TEJ PIOSENCE TAKIEGO, ŻE OD 
JEJ TYTUŁU NAZWAŁEŚ CAŁY ALBUM?
To nie tak. Tytuł płyty jest próbą określe-
nia mojej osoby i dwoistości natury – gło-
wa w chmurach, a rachunki do zapłacenia. 
Piosenka „Drapacz chmury” opowiada coś 
innego, moją dość osobistą historię. Tak 
czy inaczej – to dwie różne rzeczy.

ALBUM JEST BARDZO ŁADNIE WYDANY. 
PROJEKT GRAFICZNY WYKONAŁ KRZYSZ-
TOF OSTROWSKI. JAK DOSZŁO DO TEJ 
WSPÓŁPRACY.
Z Krzyśkiem już drugi raz współpracuje-
my przy projekcie pod nazwą „Kielich”. 
Zrobił teledysk do piosenki „Choć rozum 

śpi” z mojej pierwszej płyty. Mieliśmy po-
mysł, żeby klip był rysunkowy, a Krzyśka 
talent pasował tam idealnie. Jest autorem 
scenariusza i reżyserem. Postanowiłem 
powierzyć mu też realizację okładki do 
nowego albumu. Chciałem uniknąć zdjęć 
na okładce, szukaliśmy jakiegoś fajnego 
artystycznego zamysłu.

PLANUJESZ JAKĄŚ PROMOCJĘ W POSTACI 
KONCERTÓW?
Kilka jest w planach, ale to są występy 
w telewizji, w radiu. Wiem już, że żywa 
odsłona płyty plus kilka niespodzianek 
nastąpi 28 kwietnia o 20:00 w warszaw-
skim klubie Hybrydy. Mam nadzieję, że 
to się jakoś rozwinie, ale zawsze podkre-
ślam, że Lady Pank jest moją podstawową 
działalnością. Musimy nasze działania 
poza Lady Pank dostosować do działań 
Lady Pank, ale liczę, że kilka koncertów 
uda się gdzieś wstrzelić. Mamy troszkę 
utrudnioną sprawę, bo zaczęliśmy już 
trasę akustyczną z Lady Pank, która też 
zaowocuje wydaniem płyty, premiera 
planowana jest na kwiecień-maj. Ale coś 
pokombinujemy. 

 IN ENGLISH  

HEAD IN THE CLOUDS AND THE BILLS 

He made a vow not to make anoth-
er solo album ever but in spite of 
that in between Lady Pank con-
certs Krzysztof „Kielich” Kieliszk-
iewicz went to the studio to record 
„Drapacz chmur” (Skyscraper). 

AFTER YOUR FIRST SOLO ALBUM YOU DECID-
ED THAT IT IS ENOUGH, THAT YOU WILL NOT 
PUT YOURSELF AGAIN IN THAT KIND OF MESS. 
SO WHY DID YOU ACTUALLY DO IT AGAIN?
Yes its true, I made a vow not to make 
another solo record. But in that case the 
saying „never say never” won. My first solo 
record was a very complex project – I was 
responsible for everything myself. Perhaps 
that was the reason why I got a bit tired 
of it. But today, when I look at it from 
the perspective of time I come to con-
clusion that it was worth to publish that 
record even though there were some hard 
moments, tiredness, some weird situations. 
Today I think that it is a good album. It 
was cool also to show my composer's face, 
this was the most important part of it for 
me. And yes, after that first record I had 
a moment where I said „enough”. But then, 
you sit at home, you grab your guitar and 
new songs are born. It would be a pity if 

I threw them into a drawer. So a simple 
need to share these songs with other people 
appeared in me. Especially that on my new 
solo album I disclosed myself even more 
than in the first one, I allowed myself to 
play guitar, base guitar and I sang almost 
everything myself,apart from two songs 
sang by Łukasz Lach – a guest musician 
that appears for the second time in my 
project. Honestly speaking – this record is 
very personal, it is all about me.

WHEN YOU WERE PRODUCING YOUR FIRST 
SOLO ALBUM IT WAS THE ORGANISATIONAL 
PART THAT WAS DRAGGING YOUR DOWN. 
WAS IT EASIER THIS TIME?
I guess so. This times I had less people to 
coordinate and I also had no producer. I did 
it on purpose. I co-produced this record to-
gether with Rafał Smoleń who functioned 
also sound-technician. It all went much 
more smoothly and with a lot of peace in 
spite of the fact that I took up an additional 
role of being my own publisher – I founded 
a record publishing company.

DID YOU FOLLOW A CERTAIN RULE WHEN 
PICKING PEOPLE WHO APPEARED IN YOUR 
RECORD?
This record shows what happens after 
I compose a song and have a fairly finished 
demo version. I played on a base guitar 
and on guitar but in spite of the fact that 
I have 21 years of stage career behind 
me in Lady Pank I am at the beginning 
of my solo career. I don't have enough 
experience to do things myself and what's 
more – I refrain from getting into such 
situations. I am always very happy when 
each of the musicians add something 
new to my songs. It is an added value. 
I chose musicians for my album by simply 
thinking what is missing. I was missing 
strange guitars so I invited Łukasz Lach 
known from L. Stadt band and I asked 
him to propose a couple of guitar parts 
that I would not even think about. 
I asked Janek Smoczyński to record some 
piano bits plus piano synthesisers and 
Hammonds. On top of that I got Kuba 
Jabłoński on the drums – we have known 
each other since many years. We met even 
before I started working with Lady Pank. 
And then Piotrek Niesłuchowski – because 
I needed someone who will add another 
shade to the vocals.

CAN YOU RECALL A SITUATION WHERE ONE 
OF THE MUSICIANS HAS TOTALLY SURPRISED 
YOU WITH SOMETHING WHILE YOU WERE 
WORKING ON THE NEW MATERIAL?
To be honest there were many things that 
surprised me. Most of guitar parts done 
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by Łukasz Lach for example. He is an 
unpredictable person. I hear his proposal 
when we were in the studio. Most of that 
stuff was improvised, created on the spot 
so I cannot point to a particular part of his 
work but generally speaking in each song 
there was a fragment that came to me as 
surprise. The same thing goes for a number 
of piano parts. In the track „Na autsajdzie” 
(In the outside zone), in the second stanza 
there comes a sound of synthesisers that can 
even seem irritating.

BEFORE COMPOSING THE FIRST SONG 
FOR YOUR NEW RECORD DID YOU MAKE 
ANY PLANS? DID YOU MAKE A GENERAL 
ASSUMPTION THAT NOW YOU WILL RAGE AS 
COMPOSER OR THAT YOU WANT YOUR RE-
CORD TO SOUND IN THAT WAY OR ANOTHER?
My main idea was to make it into a guitar 
album. I wanted to move a bit away from 
the stylistics of my first solo record – which, 
as it turned out just a while ago, was a pop 
album. Perhaps that's true but I don't think 
that it's a bad thing. My first solo album 
was in a way over-produced, it had too 
many piano parts in it... In my first solo 
album I also wanted to move away from 
the aesthetics of Lady Pank. Now I am not 
running away from anything. I wanted my 
new record to be more guitar and more 
rock'n'roll and at time more powerful.

DO YOU HAVE A FEELING THAT YOU HAVE 
ALREADY LET OFF STEAM AS COMPOSER?
On my first solo record there were a lot of 
good compositions, the new one abound 

in them too. Buy I still remain in the area 
of song-writing. The term “composer” is 
a bit too much of a word.  A person who 
at times happens to write a good song is 
not a composer. 

IS HE A SONGWRITER?
Let's cal it that way. So I still move in the 
field of song forms and patterns: stanza, 
powerful refrain. It comes naturally, I don't 
stress too much. I take my guitar, I make 
a couple of cords, then I add melody. If it all 
seems to work and one part of the song goes 
smoothly into the other then it's ok. When 
it doesn't seem to work, I put the song away.

DUE TO THE SONG-CHARACTER „DRAPACZ 
CHMUR” SOUNDS VERY MUCH LIKE CREATED 
ESPECIALLY FOR THE RADIO. ONE OF THE 
SONGS IS ALREADY ON TOP OF RADIO 
MUSIC CHARTS. DO YOU COUNT FOR RADIO 
POPULARITY?
I don't assume that I have to get or 
achieve something. If you publish a re-
cord then the next setp after publishing it 
is to show it to people. Today we are con-
tinuously accompanied by internet but 
I think that a song lives in the radio, not 
in the web. So have published a record 
and then we face the challenge of finding 
a single. For me that issue was fairly 
easy – already during the rehearsals we 
knew that we will chose the song „Lepiej 
już nie będzie nam” (We will not have it 
better) for a single. We didn't have a huge 
group of experts analysing this issue. The 
song is broadcasted in the radio which is 

another proof that it was worth to make 
this record.

I WANTED TO ASK YOU ABOUT ANOTHER 
SONG: „DRAPACZ CHMURY” (A SKYSCRAPER 
SCRAPING THE CLOUD).
The song is called „Drapacz chmury” and 
the record is called „Drapacz chmur”. 
I laughed because I thought that people will 
get all mixed up and that they will think it 
is a spelling mistake. 

WAS THERE ANYTHING SPECIAL IN THE 
SONG THAT MADE YOU CALL THE WHOLE 
RECORD IN THAT WAY?
It's not like that. The record's title is an 
attempt to describe my personality and the 
duality of it – head in the clouds and a lot 
of bills waiting to be paid.  The song “Dra-
pacz chmury” tells my personal story. One 
way or the other – these are two different 
things.

THE ALBUM IS VERY WELL-PUBLISHED, 
IT IS PRETTY. THE GRAPHIC DESIGN WAS 
MADE BY KRZYSZTOF OSTROWSKI. HOW DID 
IT HAPPEN THAT YOU STARTED WORKING 
TOGETHER.
It is my second cooperation with Krzysztof 
within my solo project called „Kielich”. 
He made a video-clip to my song called 
„Choć rozum śpi” (Although the mind 
is sleeping) from my first solo record. 
We came up with an idea to make the 
video-clip into a cartoon and Krzysztof 
totally loved the idea. He was the author of 
the clip's script and he also directed it. So 
I decided to ask him to crate the cover for 
my new album. I wanted to avoid putting 
a photo on the cover, we were searching 
for a nice artistic concept for it.

DO YOU PLAN CONCERTS PROMOTING THE 
ALBUM?
I have a couple of promo concerts planned 
but these are mainly tv gigs and radio 
concerts. I also know that the live pres-
entation of the album with a number of 
special attractions will take place on the 
28th April at 8pm in the Hybrydy Club in 
Warsaw. I hope that this promotion will 
somehow develop into a larger thing but 
I always highlight that Lady Pank is my 
main field of activity. We have to adjust 
our work outside Lady Pank to the tour-
dates and other events of Lady Pank but 
I do hope that I will be able to put a couple 
of solo concerts into the schedule. The 
situation is a bit complicated because we 
have already started the tour with acoustic 
concerts of Lady Pank which will also lead 
to publishing a record whose premiere is 
planned for April-May. But we will figure 
something out. 

 ROZMOWA TALK





30 

E
kipa CRF odkrywa pierwsze 
zespoły edycji 2015. Impreza 
pozostaje wierna idei promocji 
zespołów zza wschodniej i po-
łudniowej granicy, dlatego na 
swoją kolejną edycję zaprasza 

zespół Polemic z Bratysławy. Jedna 
z najpopularniejszych słowackich grup 
muzycznych gra wybuchową mieszkankę 
złożoną z elementów ska, reggae i punka. 
Nad Wisłą ma licznych fanów, pamię-
tających pierwsze, kasetowe wydania 
zespołu. Polemic koncertuje na całym 
świecie, a wokaliści kapeli Braňo „Bejzo” 

Bajza i Michal „Mickey Mouse” Novac-
ky wyśpiewują teksty w języku słowac-
kim oraz angielskim.

Na festiwalu nie zabraknie również 
przedstawicieli polskiej sceny muzycznej. 
Organizatorzy postanowili kontynuować 
zapoczątkowaną w zeszłym roku formułę 
przeglądów monograficznych „3x”. Tym 
razem festiwalowicze spędzą trzy dni 
z muzyką Pablopavo, tegorocznym 
laureatem prestiżowej nagrody Paszport 

„Polityki” w kategorii Muzyka Popularna. 
Artysta wystąpi w trzech odsłonach: z ze-
społem Vavamuffin (koncert z okazji dzie-

POLEMIC I „3XPABLOPAVO” 
NA CIESZANÓW ROCK 
FESTIWAL 2015
Z południowej Polski dochodzą 
pierwsze dźwięki zwiastujące 
nadchodzącą edycję 
Cieszanów Rock Festiwal. 
Wśród nich słowacka petarda 
spod znaku ska/reggae – grupa 
Polemic i piosenki Pablopavo. 
Tegoroczna edycja festiwalu 
odbędzie się w dniach 
20 – 23 sierpnia 2015 roku.
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sięciolecia debiutanckiej płyty „Vabang!”), 
jako Pablopavo i Ludziki oraz z formacją 
Zjednoczenie Sound System. Pablopavo 
gościł już na CRF. – Oczywiście, że pa-
miętam mój występ z Vavamuffin podczas 
drugiej edycji Cieszanów Rock Festiwal. 
Energetyczny koncert i dużo zabawy z pu-
blicznością, mam nadzieję, że w tym roku 
będzie jeszcze lepiej, bo części numerów 
z płyty „Vabang!” nie graliśmy od lat. 
Będzie to pewnie trochę sprawdzian tego, 
czy się nie zestarzały, konfrontacja z tym 
jacy byliśmy 11 lat temu. Chcielibyśmy, 
żeby koncerty spod znaku „3xPablopavo”, 
były jedyne w swoim rodzaju, dlatego nie 
chcę na razie zdradzać szczegółów, żeby 
była niespodzianka – zaprasza do Ciesza-
nowa Pablopavo.

Tegoroczna edycja CRF tradycyjnie 
przypada na przedostatni wakacyjny 
weekend, w tym roku odbędzie się 
w dniach 20-23 sierpnia 2015 roku. Nie-
cierpliwi mogą już teraz zakupić karnety 
i bilety na pole namiotowe w promocyj-
nych cenach (karnet 70 zł, pole namio-
towe 20 zł/osoba), dostępne w ramach 
promocji marcowej, która potrwa tylko 
do 25 marca. Karnety można kupować 
wyłącznie za pomocą przelewu na konto 
Centrum Kultury i Sportu w Cieszano-
wie. Szczegóły na stronie cieszanowrock-
festiwal.pl, w zakładce bilety. 

SZCZEGÓŁY FESTIWALU:
CIESZANOWROCKFESTIWAL.PL
WWW.FACEBOOK.COM/CIESZANOWROCKFESTIVAL

 IN ENGLISH

POLEMIC AND „3XPABLOPAVO” AT 
THE CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 
2015

The south of Poland gives us the 
first sounds that forecast the on-
coming edition of Cieszanów Rock 
Festival. Among them is the Slovak 
bomb playing ska/reggae – Polemic 
and Pablopavo's songs. This year's 
edition of the festival will take place 
between 20–23 August 2015.

CRF team have recently published 
information about the first bands that will 
come in 2015. The festival remains faithful 
to its main idea to promote music bands 
from our eastern and southern border 
neighbours, therefore this year's edition 
will present Polemic from Bratislava – one 

As usually, the CRF edition will be 
held in the one but last summer weekend 
between 20-23 August 2015. Impatient 
fans can buy the tickets and passes to 
the camping place in promotional prices 
(festival pass 70 PLN, camping site 20 
PLN/person), that are available within 
March promotion that will last only 
until the 25th March. Festival passes can 
be purchased via internet by bank trans-
fer to the bank account of of Centrum 
Kultury i Sportu (Culture and Sport 
Centre) in Cieszanów. For more info 
see: cieszanowrockfestiwal.pl, under the 
button – bilety (tickets). 

FESTIVAL DETAILS:
CIESZANOWROCKFESTIWAL.PL
WWW.FACEBOOK.COM/CIESZANOWROCKFESTIVAL
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of the most popular Slovak bands that 
plays an outstandingly powerful compo-
sition of ska, reggae and punk. This band 
has many fans that remember the first 
tape recordings of Polemic. Today the 
band plays concerts all over the world and 
the bands singers - Braňo „Bejzo” Bajza 
and Michal „Mickey Mouse” Novacky 
sing the lyrics in Slovak and English.

The festival will also present represent-
atives of Polish music scene. CRF organ-
isers have decided to continue the for-
mula of monographic showcases entitled 

„3x” they have started last year. This time 
music fans will spend three days with the 
music of Pablopavo – this year's winner 
of the prestigious „Polityka” Magazine 
Passport in the popular music category.  
Pablopavo will perform with Vavamuffin 
(a concert to celebrate the 20th anniver-
sary of the debut record „Vabang!”), as 
Pablopavo and Ludziki as well as with 
the collective entitled Zjednoczenie 
Sound System. Pablopavo has already 
performed at CRF. – Of course I remem-
ber my concert with Vavamuffin during 
the second edition of Cieszanów Rock 
Festival. It was very energetic with a lot 
of fun with the audience. I hope that 
this year it will be even better because 
we haven't played some of the songs from 

„Vabang!” for years. Our concert will 
also be a kind of test whether the songs 
have grown old and also a confrontation 
with what we were like 11 year's ago. We 
would like the concerts of „3xPablopavo” 
to be unique therefore I don't want to 
reveal too many details to surprise the 
audience – says Pablopavo.
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SAMSUNG GALAXY S6
Cóż nowego można wymyślić w telefonie 
komórkowym? Raczej niewiele. Jeszcze 
lepszy ekran? Za chwilę będziemy musieli 

używać specjalnych urządzeń do spraw-
dzania ich jakości, bo różnice przestaną 
być dostrzegalne dla oka. 

Można poprawić aparat. Zawsze naj-
bardziej denerwujące jest uruchamianie 
go, gdy jest potrzebny, odblokowywanie, 
czekanie aż zacznie działać. Można zrobić 
tak, że dwukrotnie wciskamy przycisk 
home, nie mija nawet sekunda i możemy 
fotografować. Zdjęcie się robi wtedy, kie-
dy chcemy. Nie jakiś czas później. Aparat 
jeszcze może być czuły. Tak czuły, jak 
wcześniej nie mieściło nam się w głowie. 
Możemy go wyposażyć w czytnik linii 
papilarnych, żeby się nie stresować, że 

ktoś (zostawmy kto) podejrzy nasz kod 
i będzie czytać SMS-y. Akurat te, które 
wolelibyśmy zachować w tajemnicy (bo 
to nie to, co myśli).

Można poprawić oprogramowanie. 
Tak, żeby wreszcie było widać sprawność 
procesorów. Można jeszcze wyposażyć 
telefon w możliwość bezprzewodowego 
ładowania – by ładować bez konieczności 
szukania wtyczki, gniazda. No i całość 
można włożyć w piękną obudowę zrobio-
ną z metalu i szkła. Porządnie zrobioną. 

To wszystko zrobili w Samsungu. Ca-
łość nazwali Galaxy S6. I od 17 kwietnia 
będą sprzedawać.
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 TEKST: MARCIN KĘDRYNA

ŹRÓDŁO FOT.: MATERIAŁY PRASOWE  
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WIDZIELIŚCIE 
W TELEWIZJI 
REKLAMY CITROËNA 
CACTUSA? NA PEWNO. 
RZADKO JEST TAK, 
ŻEBY W TAKICH 
REKLAMACH BYŁO 
AŻ TYLE PRAWDY. 
CACTUS TO AUTO, 
NAD KTÓRYM SIĘ 
DOBRĄ CHWILĘ 
ZASTANAWIANO. 
I PRZYNIOSŁO TO 
EFEKTY. 

SAMSUNG SUHD JS9000
Kiedy pojawiły się pierwsze telewizory 
UHD zaczęliśmy się zastanawiać skąd się 
weźmie to, co na nich będziemy oglądać. 
Z czasem okazało się, że nie jest to aż 
taki problem. Ale żeby dostawcy nie 
mieli zbyt łatwo Samsung wprowadził 
telewizory SUHD, które przy zachowaniu 
rozdzielczości poprawiły jakość wyświe-
tlania kolorów. Poprawiły? Zasadniczo 
doprowadziły ją do ideału. Spełnia się 
marzenie filmowych operatorów – na 
ekranie można widzieć obraz jakości 
takiej jak w rzeczywistości. Zobaczymy 
kiedy ktoś zacznie taki obraz nadawać.

Porównując zasadniczo nieporównywalne 
(kto mi zabroni): porównam Vito z XC70. 
Jest połowę tańsze. Mniej pali. Ma 
wygodniejsze fotele. Jest może trochę za 
to głośne, ale da się wytrzymać. To jest 
super w Mercedesie – robią samochody 
dla różnych ludzi. A wszystkie porządnie.

CITROËN CACTUS
Widzieliście w telewizji reklamy Citroëna 
Cactusa? Na pewno. Rzadko jest tak, żeby 
w takich reklamach było aż tyle prawdy. 
Cactus to auto, nad którym się dobrą chwi-
lę zastanawiano. I przyniosło to efekty.

Skrzynią biegów w Cactusie steruje się 
przyciskami. Strzałka do przodu – wła-
ściwie to w górę – obok literki D, strzałka 
do tyłu – literka R, i duży przycisk 
z literką N. Każdy da sobie radę. Bardzo 
elektronicznie. Dwa wyświetlacze. 
Jeden za kierownicą (prędkościomierz 
etc.), drugi na środku (audio, nawigacja, 

MERCEDES VITO
Zawsze wśród znajomych miałem kogoś, 
kto miał busa. I to był albo ojciec dużej 
rodziny, albo właściciel psów, albo biz-
nesmen. Jeszcze jedna możliwość – ktoś 
kto lubił wozić dużo rzeczy w samocho-
dzie. Właściciel busa zawsze był w stanie 
wytłumaczyć sens posiadania busa. Na 
ogół logicznie. Dziś się trochę pozmie-
niało, bo firmy motoryzacyjne wpro-
wadziły odmiany samochodów, które 
są zaprojektowane specjalnie dla ojców 
dużych rodzin, specjalnie dla posiadaczy 
psów. Ci raczej Vito nie kupią. Vito jest 
samochodem dla biznesu.
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telefon, komputer pokładowy, klimaty-
zacja) dotykowy. Wcześniej większość 
stosowanych przez PSA wyświetlaczy 
sprawiało wrażenie, jakby ktoś je znalazł 
na śmietniku pod supermarketem. Te 
mają dobry kontrast i rozdzielczość, jak 
tablety z pięć lat temu. Bardzo jest elek-
tronicznie. Kiedy ruszyłem przez chwilę 
byłem pewien, że samochód jest zepsuty, 
ale po chwili przypomniało mi się, że tak 
działa skrzynia automatyzowana. Znaczy 
ciągnie, ciągnie, ciągnie, przestaje, nie 
ciągnie, nie ciągnie, szarpie, ciągnie, 
ciągnie. Można zwymiotować, chyba, że 
zacznie się nieco inaczej pracować gazem. 
Zresztą w normalnej jeździe diesel, który 
jest montowany z tą skrzynią, daje sobie 
radę na piątym biegu, więc da się wytrzy-
mać. Gdybym przez większość życia nie 
jeździł automatami – zupełnie by mi nie 
przeszkadzała. W mieście wszystkie mi-
nusy auta równoważy wielki plus – spala-
nie. Skrzynia zniechęca do nadmiernego 
wciskania gazu, więc jeździ się naprawdę 
oszczędnie. W trasie spalanie wzrasta, ale 
hałas, który się pojawia po przekroczeniu 
100 km/h, szybko prowadzi do powrotu 
do ekonomicznej prędkości.

Generalnie Citroën Cactus to przy-
jemne miejskie auto. Atrakcyjny wygląd, 
sporo miejsca w środku, ekonomiczny, 
dynamiczny silnik. Nowoczesne wypo-
sażenie. Mogę sobie wyobrazić powtarza-
jących te słowa szczęśliwych użytkowni-
ków. Ale to auto zupełnie nie dla mnie. 
I nie chodzi mi o to, że okna w tylnych 
drzwiach się nie otwieraj, czy kanapa 
nie jest dzielona. Chyba chodzi o to, że 
między siedzeniami kierowcy i pasażera 
jest miejsce w sam raz, żeby posadzić 
krasnoludka. Niestety nie ma dla niego 
pasa bezpieczeństwa, więc przy ostrym 
hamowaniu krasnoludek mógłby walnąć 
głową w dotykowy ekran nawigacji i coś 
przestawić. I wtedy by się trzeba znowu 
zatrzymać, żeby ją programować. I tej 
wersji się będę trzymał.

 IN ENGLISH

SUBJECTIVE SURVEY OF GOODS 

SAMSUNG GALAXY S6
What new can be invented in a mobile 
phone? Not much, I guess. An even better 
screen? We’ll soon need special devices to 
check their quality because the differences 
will be no longer visible to the eye.

The camera could be improved. 
Switching it on when needed is always so 
annoying. Unblocking and waiting until 
it starts to work... It could be changed, we 

could press the home button twice and 
start taking photos after less than a second. 
The photo would be taken exactly when 
we want. Not some time later. The camera 
could be more sensitive too. Unbelievably 
sensitive. We could also equip the phone 
with a fingerprint scanner so that we 
wouldn’t get stressed that someone (let’s 
leave it who exactly) would notice our 
code and read our texts. Those texts that 
we’d rather keep secret (because they’re 
not the same as our thoughts).

The software could be improved as 
well. So that we could finally see the 
processors’ efficiency. The phone could also 
have a wireless charging option. And we 
wouldn’t have to look for a plug or a socket 
any more. Finally, the whole thing could be 
put inside a beautiful casing made of glass 
and metal. A decently made one.

Samsung has actually done it all. And 
named it the Galaxy S6. And it’s going to 
be on sale from 17 April.

MERCEDES VITO
I’ve always known someone who had a van. 
It could be a father of a large family, a dog 
owner or a businessman. Well, there’s 
one more possibility: someone who likes 
carrying lots of stuff in his car. The thing 
is they could always explain the sense in 
having a van. In general, it was quite lo-
gical. Things have changed today because 
car companies have introduced varieties of 
vehicles designed especially for fathers of 
large families and those designed especial-
ly for dog owners. They won’t buy a Vito, 
I guess. The Vito is a car for business.

To use a basically incomparable compari-
son (who’s going to stop me?), I’ll compare 
the Vito with the XC70. It’s half the price. 
It uses up less fuel. It has more comfortable 
seats. It’s a bit noisier, but you can live with 
it. And it’s great about Mercedes that they 
make cars for various people. And they 
make all of them decently.

SAMSUNG SUHD JS9000
When the first UHD TVs appeared, we 
started wondering where the stuff they’d 
screen would come from. With time 
it turned out that it’s not such a huge 
problem after all. But to make it a bit 
more difficult for suppliers, Samsung 
has introduced SUHD TVs, which 
maintained the resolution but impro-
ved the quality of colour performance. 
Improved? They actually brought it to 
perfection. The dream of cameramen is 
coming true: you can now see images of 
such quality as in reality on TV screens. 
We’ll see when someone actually starts 
broadcasting such images.

CITROËN CACTUS
Have you seen Citroën Cactus ads on TV? 
You definitely have. It’s rare for such ads to 
convey so much truth. The Cactus is a car 
they pondered over for some time. And the 
effects are now perfectly visible.

There are buttons to steer the auto-
mated gearbox in the Cactus. A forward 
arrow (or actually an up arrow) with the 
letter D, a backward arrow – letter R and 
a large button with the letter N. Every-
one can handle that. Lots of electronics. 
Two screens. One in front of the steering 
wheel (speedometer, tachometer and so 
on) and the second, touch-enabled one in 
the middle (audio, navigation, telephone, 
on-board computer, air conditioning). 
Most of the screens PSA used earlier gave 
the impression of having been found in 
a dustbin next to a supermarket. These 
ones have good contrast and resolution, 
like tablets about five years ago. There’s 
really lots of electronics. When I started 
the car, for a moment I had a slight feel-
ing that it was broken, but then I recalled 
that this is how an automated gearbox 
works. I mean, it keeps pulling, pulling 
and pulling, and then it stops, jerks and 
starts pulling again. You might feel sick 
unless you start using the accelerator in 
a different way. Anyway, any Diesel with 
such a gearbox manages perfectly well 
during a typical drive in a fifth gear so it’s 
bearable. If I hadn’t been driving auto-
matic cars for most of my life, I wouldn’t 
mind it at all. But when in town, all the 
drawbacks of the car are outweighed by 
one huge advantage – combustion. The 
gearbox discourages you from pressing 
the accelerator too hard, so you drive re-
ally economically. Combustion increases 
en route, but the noise you start hearing 
after having exceeded 100 kph makes you 
return to economic speed immediately.

Generally, the Citroën Cactus is a nice 
city car. An attractive appearance, a good 
deal of space inside, cost-effectiveness and 
a dynamic engine. Modern equipment. 
I can imagine its happy users repeating 
those words. But it’s definitely not a car for 
me. And I’m not talking about the fact that 
the windows in its back doors don’t open 
or that the seat isn’t divided. I’m talking 
about the fact that there is a bit of space 
between the driver and the passenger seat, 
which makes a perfect place for a dwarf. 
Unfortunately, there’s no safety belt for 
him so that, if the car suddenly stopped, 
the dwarf could bang his head against the 
touch screen of the navigation and readjust 
something. Then you’d have to stop again 
to programme it. And this is the argument 
I’m going to stick to. 
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KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing
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K
ierownica była grubsza niż 
ówcześnie stosowane – dużo 
lepiej się ją trzymało. Inni 
kierowcy szybko ją zauważyli 
i natychmiast zamarzyli 
by taką posiadać w swoich 

samochodach. Jeżdżący w Formule 1 
dla Ferrari John Surtees z taką właśnie 
kierownicą zdobył mistrzostwo świata 
w 1964 r. Mając za sobą udział w takim 
sukcesie Moretti powołał do życia 
firmę, którą nazwał Momo. Pierwsze 
Mo od Moretti, drugie od Monzy – 
miasta, w którym się urodził. 

Na początku firma produkowała 
kierownice stosowane wyłącznie w samo-
chodach „wyczynowych”, z czasem 
zajęła się produkcją felg i kierownic do 
normalnych samochodów, o ile oczy-
wiście normalnym samochodem można 
nazwać Rolls-Royce czy Ferrari. Z Momo 
współpracowały Aston Martin, Citroen, 
Daihatsu, Fiat, Honda, Isuzu, Mazda, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Peu-
geot, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toy-
ota, Volkswagen i Volvo. Równocześnie 
firma wciąż doskonaliła swoje produkty 
przeznaczone dla sportowców. Kierown-
ice Momo ściskali Mario Andretti, Ayr-
ton Senna, Nigel Mansell, Nelson Piquet, 
Michele Alboreto, Michael Schumacher, 
a przed nimi Niki Lauda, Jackie Stewart 
i Clay Regazzoni.

MOMO  
DESIGN
W pierwszej połowie lat 60. 
ubiegłego wieku włoski kierowca 
wyścigowy Gianpiero Moretti 
zlecił pewnemu rzemieślnikowi 
wykonanie kierownicy do 
samochodu, którym się ścigał.

 TEKST: MARCIN KĘDRYNA   

ŹRÓDŁO FOT.: MAT. PRASOWE  
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Dziś większość chłopców chciałoby 
mieć kierownicę Momo. A jeśli już 
ma – nie chce się z nią rozstawać. Ale 
chodzenie na co dzień z kierownicą 
w ręce nie jest zbyt wygodne. Dlatego 
powstało Momo Design.

Momo Design doświadczenie moto-
ryzacyjne przenosi do innych dziedzin 
życia. I od początku lat osiemdziesiątych 
w te inne dziedziny życia przenosi znane 
z Formuły 1 materiały: włókno węglowe, 
magnez i tytan. Dzięki temu zamiast 
chodzić z niewygodną kierownicą 
wielbiciele marki mogą wybrać zegarek 
i patrząc na niego za każdym razem 
przypominać sobie o kierownicy. 

Z drugiej strony design zegarków 
Momo Design jest tak nowoczesny i tak 
dobry, że mogą one zainteresować ludzi, 
którzy niekoniecznie czują związek ze 
sportami motorowymi. Z niewiado-
mych przyczyn Włosi potrafią robić 
ładne rzeczy. Wynikać to musi z kuch-
ni. I z krajobrazów. Bo widoki mają 
naprawdę niezłe. 

Doświadczenie mówi, że włoska 
mechanika mało ma wspólnego z per-
fekcją. W przypadku zegarków Momo 
Design nie musimy się martwić. Za ich 
serca odpowiadają Japończycy. Ci nie 
potrafią robić tak ładnie, jak Włosi, ale 
jak coś już robią, to porządnie. 
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MOMO DESIGN 
DOŚWIADCZENIE 
MOTORYZACYJNE PRZENOSI 
DO INNYCH DZIEDZIN 
ŻYCIA. I OD POCZĄTKU LAT 
OSIEMDZIESIĄTYCH W TE 
INNE DZIEDZINY ŻYCIA 
PRZENOSI ZNANE Z FORMUŁY 
1 MATERIAŁY: WŁÓKNO 
WĘGLOWE, MAGNEZ I TYTAN.
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 IN ENGLISH

MOMO DESIGN

In the first half of the 60s, Gianpiero 
Moretti, an Italian racing driver, 
commissioned a craftsman to 
prepare a steering wheel for the car 
he would be racing.

The wheel was thicker than those used at 
that time and thus easier to hold. Other 
drivers quickly noticed it and immedi-
ately dreamt of having one in their cars. 
John Surtees, a Formula One driver for 
Ferrari, won the world championship in 
1964 with precisely this wheel. Having 
his share in such a success to his credit, 
Moretti established a company called 
Momo. The first mo comes from Moretti 
and the second stands for Monza, a city 
where he was born.

In the beginning, the company was 
producing wheels used in competition 
cars only. Soon, it started producing rims 
and steering wheels for normal cars, but 
normal here stood obviously for cars like 
Rolls-Royce or Ferrari. Momo cooperated 
with such companies like Aston Martin, 

Citroën, Daihatsu, Fiat, Honda, Isuzu, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, 
Peugeot, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, 
Toyota, Volkswagen and Volvo. At the 
same time, the company kept improving 
its products dedicated to sportspeo-
ple. Momo wheels were held by Mario 
Andretti, Ayrton Senna, Nigel Mansell, 
Nelson Piquet, Michele Alboreto, Michael 
Schumacher and most of all Niki Lauda, 
Jackie Stewart and Clay Regazzoni.

Today, most boys dream of having a wheel 
produced by Momo. And if the already have 
one, they never want to part with it. But 
walking with a wheel in one’s hand every 
day isn’t particularly comfortable. This is 
why Momo Design was founded.

Momo Design transfers its automotive 
experience into other fields of life. And 
since the beginning of the 80s, it has 
also been transferring materials famous 
from Formula 1: carbon fibre, titanium 
and magnesium. Now, instead of taking 
a steering wheel everywhere they go, the 
lovers of the brand can choose a watch 
and think about the wheel every time 
they have glance at their writs.

On the other hand, Momo Design 
watches are so innovative and good in 
their designs that they can arouse the 
interest of those who do not necessarily 
feel any relationship with motorsports. 
For some unknown reason Italians can 
produce beautiful things. It results 
probably from their cuisine. And 
landscapes. Because they really have 
fabulous views there.

Experience shows that Italian 
mechanics has little in common with 
perfection. But you do not have to 
worry about it in the case of Momo 
Design watches. It is the Japanese who 
are responsible for their works. The 
latter cannot make such beautiful things 
as Italians, but once they’ve got down to 
something, they do a decent job. 
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źródło: skywayrun.pl

Do biegu, gotowi, 
SKYWAYRUN! 
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Odprawa
Przed biegiem przejdziecie odprawę. Tak jest, dobrze czytacie, od-
prawę. Wchodząc na pas startowy lotniska opuszczacie teren pań-
stwa, podlegacie więc wszelkim przepisom z tym związanym. Listę 
i godziny odpraw dla poszczególnych zawodników ogłosimy najda-
lej 2 tygodnie przed biegiem.

Szczegółowe informacje odnośnie odprawy wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi informacjami znajdziecie na naszej stronie, w zakład-
ce ODPRAWA ZAWODNIKÓW.

Bezpieczeństwo
Zdajemy sobie sprawę, że rzadko czytacie regulaminy imprez bie-
gowych, jednak ze względu na niezwykłość miejsca, w którym od-
będzie się bieg, gorąco do tego zachęcamy. Organizacja imprezy 
sportowej na płycie startowej lotniska wiąże się z kilkoma obostrze-
niami, które jako uczestnicy biegu musicie znać, a które nie mają 
miejsca podczas tradycyjnych zawodów. 

Władze lotniska Rzeszów-Jasionka oraz my, jako organizatorzy 
biegu, przywiązujemy ogromną wagę do bezpieczeństwa, dlatego 
podczas SKYWAYRUN Rzeszów o Wasze zdrowie będzie dbać fir-
ma RES-MAX, nasz partner medyczny. 

Facebook
Dołączcie do naszego fanpage'a i zacznijcie budować z nami spo-
łeczność zapaleńców biegania. Możecie się tam z nami podzielić 
swoimi spostrzeżeniami i pomysłami, ale przede wszystkim, znaj-
dziecie tam ludzi, którzy podobnie jak Wy, mają dość uczestnicze-
nia w imprezach bez duszy.

Inauguracyjny bieg ogólnopolskiego cyklu SKYWAYRUN odbędzie 
się w nocy z 18 na 19 kwietnia, na pasie startowym lotniska Rze-
szów-Jasionka. 
Nie wystarcza nam jednak, że dajemy Wam możliwość upra-

wiania Waszej ulubionej dyscypliny sportu w  jednym z  najbar-
dziej niedostępnych miejsc w  miejskiej infrastrukturze. Chcemy, 
żeby doświadczenie z  tego wydarzenia było wyjątkowe pod każ-
dym względem, dlatego zaoferujemy Wam szeroki wachlarz dodat-
kowych atrakcji przygotowanych przez naszych partnerów. Infor-
macje o nich będziemy sukcesywnie publikować na naszej stronie: 
www.skywayrun.pl, kiedy będziemy zbliżać się do dnia "odlotu". 
Pamiętajcie żeby regularnie sprawdzać aktualności. 

Pakiety startowe
Jak wygląda Wasza szuflada z medalami? Macie w niej jeszcze trochę 
miejsca, czy musicie ją już domykać nogą? 

Oprócz pakietu standardowego przygotowaliśmy dla Was pa-
kiet PREMIUM. Jest to unikalna pamiątka z imprez z cyklu SKY-
WAYRUN, która będzie przypominała Wam o  tym niezwykłym 
wydarzeniu. W jego skład wchodzi ręcznie przygotowana ramka 
z  indywidualnym numerem startowym oraz pamiątkowym me-
dalem. Po biegu prześlemy Wam tabliczkę z osiągniętym czasem, 
która dopełnia całości. Taka ramka zasługuje na specjalne miejsce 
w salonie, świetnie prezentuje się na ścianie i wzbudzi wielkie za-
interesowanie wśród gości. Nie ma lepszego sposobu na honorowa-
nie ważnych wydarzeń.

Ile osób miało okazję w życiu biegać po pasie startowym? 
Nie przesadzimy chyba zbytnio, jeśli powiemy, że bardzo 
niewiele. Już niedługo, dzięki cyklowi biegów SKYWAYRUN, 
to wąskie grono zacznie się stopniowo poszerzać o fanów 
biegania z całej Polski. 



 

IN ENGLISH  

On your marks, get set, SKYWAYRUN!  

How many people have ever had an opportunity to run on the sky-
way? I guess it will not be exaggeration if we say that not many. But 
very soon, thanks to the series of runs called SKYWAYRUN, this small 
number of people will grow and be complemented by fans of running 
from all over Poland.

The first run of the Polish series SKYWAYRUN will take place in 
the night from 18th to 19th April on the skyway of Rzeszów-Ja-
sionka Airport. 

But for us it is not enough that we allow you to do your favourite 
sport in one of the most extraordinary places in the city infrastructure. 
We also want this experience to be unique in its aspects that's why we 
will provide you with a wide range of additional attractions prepared 
by our partners. Information about these attractions will be published 
on our website: www.skywayrun.pl as we will be approaching the day 
of "departure".  Do remember to check our updates regularly.  

Starter packages
What does your wardrobe with medals look like? Do you have some 
place left for new ones or do you have to close it with your leg? 

Apart from the standard package we have also prepared for 
you a PREMIUM package. It is a unique thing that will always 
remind you of the SKYWAYRUN series. The Premium Pack-
age encompasses a handmade frame with your individual start 
number and a memorial medal. After the run we will also send 
you a special plate with the time you managed to achieve. The 
frame really deserves a special place in your living room it will 
look great on one of the walls and will make all your guests in-
terested in your achievements. There is no better way to make 
important events valuable.

Check-in
Before the run you will go through check-in. That's right, you have 
read it correctly, a check-in. The moment you enter the airport's 
tarmac and skyway you leave the territory of the country so you 
have to follow the regulations related to this fact. The list of check-

in hours for individual runners will be published no later than 2 
weeks before the run.

Detailed information concerning the check-in procedures can 
be found on our website in the website tab called ODPRAWA 
ZAWODNIKÓW.

Security
We are aware that you rarely read the regulations of running 
events but due to the fact that Skywayrun will take place in a spe-
cial place, we encourage you to read the regulations of this event. 
Organising a sports event on an airport tarmac brings about cer-
tain limitations that runners have to be aware of since these limi-
tations do not operate during traditional sports events. 

Rzeszów-Jasionka Airport authorities and we – as organisers of 
the run – attach large value to security therefore during SKYWAY-
RUN Rzeszów your health and security will be taken care of by 
RES-MAX company, our medical partner. 

Facebook
Please join us on Facebook and help us build the community of 
running-lovers. On our fanpage you can share your ideas and re-
f lexions concerning running and most of all, you can find peo-
ple, who just like you, are fed up with participating in events 
that have no soul and heart.

TRASA BIEGU 
Trasa biegu SKYWAYRUN Rzeszów będzie przebiegać 
następującymi strefami lotniska:

• TERMINAL
•  DELTA2
•  ROMEO2
•  ALPHA1
•  PAS 09
•  BRAVO

•  ROMEO3
•  ROMEO2
•  ROMEO1
•  ALFA2
•  ECHO
•  TERMINAL

Dystans: 5 kilometrów
Godzina startu: 00:00
Data: 18/19.04



Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa pobio-
rą próbki i przeprowadzą wstępne badania laboratoryjne. Natomiast 
szczegółowe badania prowadzone będą w laboratorium wojewódzkim 
w Rzeszowie lub Centralnym Laboratorium  w Toruniu.

IN ENGLISH  

Phyto-sanitary border inspection point at Jasionka Airport 

On the 12th March 2015 in „Rzeszów-Jasionka” Airport the official 
opening of the phyto-sanitary border inspection point took place.

The official opening was attended by the Airport Management 
Board, Małgorzata Chomycz-Śmigielska – the Vice-Marshall of 
Podkarpackie Voivodeship, Władysław Ortyl – the Marshall of 
Podkarpackie Voivodeship, Marek Ustrobiński – Vice-President of 
Rzeszów, Błażej Borowiec – the Regional Inspector of the Plant Pro-
tection and Seeds Service and by Members of Parliament and repre-
sentatives of the uniformed services that cooperate with the Airport. 

The phyto-sanitary border inspection point opened at Jasionka 
Airport enables people to transport plants and products and prod-
ucts or items of plant origin. It is a very important moment for the 
development of the Rzeszów Airport because from now on the Air-
port gains real possibilities of developing the cargo air traffic encom-
passing also products of plant origin. The phyto-sanitary border in-
spection point, which was opened following the request issued by 
the Marshall of Podkarpackie Voivodeship, is second Polish point of 
that kind, the first ine being the point at Chopin Airport in Warsaw.

The attempts to open the phyto-sanitary border inspection point in 
Jasionka were being carried out since 2014 and ended up successfully 
at the beginning of 2015, whereas on the 7th March the official Reso-
lution of the Ministry of Agriculture and Development concerning the 
phyto-sanitary border inspection point in Jasionka entered into force. 

W
 spotkaniu, oprócz władz spółki lotniskowej, uczestni-
czył wojewoda województwa podkarpackiego Małgo-
rzata Chomycz-Śmigielska, marszałek województwa 
Władysław Ortyl, zastępca prezydenta Rzeszowa Ma-

rek Ustrobiński, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa Błażej Borowiec, a  także parlamentarzyści oraz przedstawiciele 
współpracujących z lotniskiem służb mundurowych. 

Dzięki uruchomieniu punktu odpraw fitosanitarnych przez lot-
nicze przejście graniczne w Jasionce można już przewozić rośliny 
oraz produkty i przedmioty pochodzenia roślinnego. Jest to waż-
ny moment w  rozwoju rzeszowskiego lotniska, bowiem od teraz 
pojawiają się realne możliwości dla lotniczego ruchu towarowego 
uwzględniającego transport produktów roślinnych. Punkt, utwo-
rzony na wniosek wojewody podkarpackiego, jest drugim w Pol-
sce takim miejscem, po przejściu granicznym na lotnisku Chopi-
na w Warszawie.

Starania o wprowadzenie możliwości dokonywania odpraw fitosa-
nitarnych w  lotniczym przejściu granicznym w  podrzeszowskiej Ja-
sionce prowadzone były od 2014 r. Działania te zakończyły się sukce-
sem na początku tego roku, a 7 marca weszło w życie rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju w tej sprawie.

Rolą przejścia fitosanitarnego w podrzeszowskiej Jasionce będzie za-
pobieganie wwożenia organizmów szkodliwych z krajów trzecich, czy-
li spoza Unii Europejskiej. Granicznej kontroli fitosanitarnej podlegać 
będą rośliny, produkty roślinne i przedmioty, np. owoce i warzywa, ro-
śliny akwariowe, kwiaty cięte, ścięte drzewa z liśćmi, sadzonki, ziarna 
zbóż, drewno, drewniany materiał opakowaniowy, ziemia. Kontroli fi-
tosanitarnej nie będą podlegać natomiast niewielkie ilości produktów 
roślinnych przeznaczonych na własne, niezarobkowe potrzeby lub do 
spożycia podczas podróży, jeśli nie stanowią ryzyka fitosanitarnego.

Punkt odpraw fitosanitarnych został wyposażony w sprzęt laborato-
ryjny i autoklaw, czyli urządzenie wielofunkcyjne do sterylizacji i uty-
lizacji roślin. W sytuacji zgłoszenia kontroli fitosanitarnej, pracownicy 

12 marca w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” został 
oficjalnie uruchomiony punkt odpraw fitosanitarnych. 

Punkt odpraw fitosanitarnych 
na lotnisku w Jasionce
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Jasionka's phyto-sanitary border inspection point's main role 
is to prevent the import of dangerous organisms from the third 
countries – i.e., countries outside the European Union. The phy-
to-sanitary border inspection point in Jasionka will control plants, 
products and items of plant origin for example: fruits, vegetables, 
aquarium plants, cut flowers, seedlings and saplings, grains, tim-
ber, packaging material, soil. The following items and products 
will not be controlled: small amounts of products of plant origin 
for private non-commercial use or for the purpose of eating dur-
ing the trip, provided that they do not present phyto-sanitary risk.

Jasionka's phyto-sanitary border inspection point was equipped 
with laboratory equipment and autoclave – a special multifunc-
tion device used for sterilisation and utilisation of plants. In a sit-
uation when a phyto-sanitary control is required, officers of the 
Regional Inspector of the Plant Protection and Seeds Service will 
take samples and carry out preliminary laboratory tests while 
detailed test will be carried out in the Regional Laboratory in 
Rzeszów or in the Central Laboratory in Toruń.



Do Leżajska przez Port 
Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”

S
am ohel w  Leżajsku jest najświętszym ze wszystkich 
miejsc na świecie, do którego rok rocznie w ciągu kil-
ku dni przybywa nawet 6 tys. ortodoksyjnych Żydów. 
Chasydzi przybywający na leżajski kirkut modlą się 
przy ohelu cadyka. Swoje prośby i wszelkie intencje ki-

erują do Najwyższego wypisując je na białych kwitle (kartkach), 
które rzucają na grób rabina.

Jak co roku wśród pielgrzymów są mieszkańcy m.in. Izraela, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Stanów Zjednoczonych czy 

12 marca bieżącego roku przypa-
dła 229. rocznica śmierci cadyka Eli-
melecha Weisbluma. Nauczyciel 
mistyczno-religijnego ruchu żydow-
skiego potocznie zwanego chasy-
dyzmem był również autorytetem 
w dziedzinie filozofii i psychologii. 
Zmarł w Leżajsku w roku 1786. Po 
dziś dzień rocznica jego śmierci jest 
jednym z największych świąt w ka-
lendarzu judaizmu.
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S Kanady, którzy - chcąc dotrzeć do Leżajska - przylatują do Por-
tu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”. Kulminacja ruchu lotnicze-
go na podrzeszowskim lotnisku przypadła właśnie na czwartek, 
12 marca. 

- Zaplanowanych jest kilkanaście operacji czarterowych, czy-
li poza ruchem regularnym. Głównie są to samoloty z Izraela, ale 
też są m.in. z Brukseli, Londynu czy Zurychu - mówił Łukasz 
Sikora, szef marketingu Spółki Lotniskowej „Rzeszów-Jasionka”.

Na płytach postojowych lotniska w  Jasionce można było 
podziwiać m.in. Boeingi 757 czy 737, jak i Airbusa 320, które 
zostały wyczarterowane przez pielgrzymów.



 

IN ENGLISH  

To Leżajsk via „Rzeszów-Jasionka” Airport  
On the 12th March 2015 we celebrated the 229th anniver-
sary of the death of Hassidic leader - Elimelech Weisblum. 
This mystic-religious teacher of the Jewish movement known 
as Hasidism was also a master in the field of philosophy 
and psychology. He died in Leżajsk in 1786. The date of his 
death, up until today, is one of the main events in the Jew-
ish calendar.o znajdziemy w Tunezji, do której zaprasza 
biuro Exim Tours!

Sam ohel in Leżajsk is one of the most holy places in the world 
which every year is visited by 6.000 orthodox Jews who come from 
all over the world. Orthodox Jews who come to Leżajsk Jewish cem-
etery pray by the Hassidic leader's ohel. They address their prayers 
and intentions to the Mighty by writing them on white kwitelch 

Dziękujemy Rafałowi Roztockiemu ze Stowarzyszenia 
Podkarpackich Miłośników Lotnictwa EPRZ Spotting 

Team za udostępnienie zdjęć.

(pieces of paper) that they throw into the grave of the rabbi.
Every year Leżajsk is visited by pilgrims from such countries as 

Israel, Germany, Great Britain, Belgium, USA or Canada who – on 
their way to Leżajsk – come via „Rzeszów-Jasionka” Airport. The 
peak point of the air traffic in the „Rzeszów-Jasionka” Airport took 
place on the 12th March (thursday). 

- Apart from the regular air traff ic operations, more than 
a dozen of charter operations were planned. These are mostly 
airplanes from Israel but also f lights from Brussels, London, 
or Zurich – said Łukasz Sikora, Marketing Manager of the 

„Rzeszów-Jasionka” Airport Joint-Stock Company.
„Rzeszów-Jasionka” Airport's taxi zones present fabulous 

machines such as Boeings 757 or 737 as well as Airbusa 320 
that were taken into charter by the pilgrims.
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

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

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

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

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. (Od 31.03.15) 17:20 21:00 FR7622 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. (Od 31.03.15) 21:25 23:10 FR7623 738

O
D

LO
T

Y

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.04.2015 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie 
przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia aktualności godzin lotów. / Information 
included in the schedule presents data from 05.04.2015 Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please contact 
a representative of the airlines to confirm current time of flights. 

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.7 10:50 12:25 LH1384 E190/CR9

....5..(Od 24.04.15) 20:50 22:25 LH1386 E190

..3.... 20:40 22:15 LH1386 E190

12.4... (Brak rejsu 05.04.15) 20:50 22:25 LH1386 E190

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.7 (Brak rejsu 
06.04.15)

06:15 08:00 LH1387 E190

.....6. (Od 06.04.15) 06:15 08:00 LH1387 E190

12345.7 13:15 15:00 LH1385 E190

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 18:00 21:35 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 22:00 23:35 FR3473 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 11:05 13:10 FR3121 738

.....6.  17:15 19:20 FR3121 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 13:35 15:40 FR3122 738

.....6.  19:45 21:50 FR3122 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 16:10 20:25 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 20:50 22:55 FR863 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 07:05 10:40 FR2134 738

.2.4.6. 11:05 14:40 FR2136 738

1.3.5.7 18:00 21:35 FR2136 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 11:05 12:40 FR2135 738

.2.4.6. 15:05 16:40 FR2137 738

1.3.5.7 22:00 23:35 FR2137 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 06:30 10:15 FR3202 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 10:40 12:30 FR3202 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 67 (Brak rejsów 
04,05,06.04.15,03.05) 

07:30 08:25 LO3805 E170

1234567(Brak rejsów 
03,05.04.15)

13:40 14:35 LO3801 E195

1234567 (Brak rejsów 
04,05,06,30.04.15, 02.05)

16:35 17:30 LO3807 DH4/E170/175

12345.7 (Brak rejsów 
03,05,06,29,30.04.15, 

01,02.05)
22:44 23:35 LO3803 DH4/E170

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 67 (Brak rejsów 
06,07.30.04.15
01,02.05.15) 

05:55 06:45 LO3804 DH4/E170

1234567(Brak rejsów 
04,05,06.04.15

03.05.15)
08:55 09:45 LO3806 DH4/E170

1234567 (Brak rejsów 
03,05.04.15)

15:00 15:50 LO3802 DH4/E195 / E175

12345.7 (Brak rejsów 
04,05,06,30.04.15

02.05.15)
17:55 18:45 LO3808 DH4/E170/E175
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YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Tr e nd y     m ak e-u p    w i o s n a   2015



coorsu l
Wiosna przyszła,                wiosna! Pora na  

stylizacje makij
ażowe  w najradośniejszych kolorach sezonu. 

Na miejsca, gotowi, start!

2

Ż YC I E  M A K IJ A Ż

Zd
ję

cia
: C

la
rin

s (
9)

B E AU T Y  COACH
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SUBTELNE 
JAK KWIATY 
Obie pomadki  
marki Clarins 
(od góry do dołu): 
Joli Rouge  
Brilliant Perfect 
Shine Sheer 
Lipstick nr 22, 
nr 846078, 
Lipstick nr 23,  
nr 846079; 
każda pomadka: 
3,5 g – 99 zł

NATURALNE PIĘKNO 
Clarins, Garden Escape Palette, ze-

staw cieni do powiek, 199 zł,  
nr 846068

ZIELONA  
ORCHIDEA  

Clarins, Crayon  
Khôl 09, kredka  

do oczu,  
1,05 g – 69 zł,  

nr 846069

DREWNO RÓŻANE 
Clarins, Blush Prodige 08, delikatny róż do policzków, 
7,5 g – 149 zł, nr 846067

MALINOWY 
Clarins, 
Instant Light Lip 
Comfort Oil 02,  
olejek upiększający 
usta, 6 ml – 85 zł,  
nr 846071 NEKTAR 

Clarins,  
Instant Light Lip 
Comfort Oil 01,  
olejek upiększający 
usta, 6 ml – 85 zł,  
nr 846070

NOWA KOLEKCJA Clarins to 
metafora spaceru po ogrodzie 
pełnym pysznych barw: 
błyszczyk w kolorze piwonii,  
cień do powiek zielony jak mech 
i jako specjalna atrakcja
 – usta w różu kwitnącej wiśni 
albo fiołków alpejskich.

CLARINS
Garden

 

Escape

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial  

makijażu sygnowanego 
marką Clarins 

w magazynie Douglas  
w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

 24/7 – Kupuj 
także online na  
www.douglas.pl 

Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu dostępne 
na www.douglas.pl 
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USKRZYDLA 
Artdeco, Volume 

Supreme Mascara 1,  
tusz do rzęs  

zwiększający objętość,   
15 ml – 64,90 zł, 

nr 844426

WYRAZISTY 
KOLOR 
Artdeco, Art Couture 
Lipstick Cream 268, 
odżywcza szminka,  
4 g – 49,90 zł

JASNA SPRAWA 
Artdeco, Soft Lip 

Liner Waterproof 81, 
wodoodporna  

konturówka do ust,  
1,2 g – 32,90 zł, 

nr 844423

SUBTELNY 
RUMIENIEC 
Artdeco, Blush Couture, 
róż do policzków,  
10 g – 89,90 zł,  
nr 844432

GRA CIENI 
Cienie do powiek 
Artdeco 
(od góry do dołu): 
Pearly Milky Mint 60, 
nr 844428, 
Pearly Soft Pink 95A, 
nr 844430, 
Pearly Snowdrop 109, 
nr 844431; 
każdy cień:  
0,8 g – 24,90 zł

BŁYSK  
& SZYK  
Artdeco, Lip Brilliance 
Soft Pink 62, 
błyszczyk do ust,  
5 ml – 49,90 zł,  
nr 844425 

Emilio de la  

Morena
KLASYCZNA 
NOWOCZESNOŚĆ  
Zainspirowany graficznymi 
obrazami szwajcarskiego artysty 
i architekta Maxa Billa, 
projektant mody Emilio de la 
Morena stworzył dla Artdeco 
wyrazistą nowoczesną stylizację. 
Usta i paznokcie lśnią w kolorze 
fuksji, a oczy podkreślone są 
odcieniami wody. 
Prostota i szyk! 

ARTDECO

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutoriale  

makijaży sygnowanych  
markami Artdeco oraz  

Collistar w magazynie Douglas  
w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

Ż YC I E  M A K IJ A Ż
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Désir de  

Jour
VIVA ITALIA! 
Co łączy producenta 
kosmetyków Collistar z kultową 
marką designerską Kartell? 
Włoski styl! I to właśnie on 
znajduje odbicie w nowej, 
wspólnej serii do makijażu  
obu tych marek: żywe kolory, 
odkrywczy design i ta wyjątkowa 
śródziemnomorska lekkość.

COLLISTAR
Zd

ję
cia

: C
ol

lis
ta

r (
11

)

GELATI  
Wszystkie lakiery marki 
Collistar  
(od lewej do prawej): 
Gloss Nail Lacquer  
Gel Effect, 6 ml,  
Pink 515, nr 843848, 
Cherry 575, nr 843851, 
Lilac 554, nr 843850; 
każdy lakier: 35 zł

AMORE MIO 
Collistar, Matita Profes-
sionale Labbra, kontu-

rówka do ust,  
1,2 g – 65 zł,  

nr 843843

VESPAROSA 
Collistar, Gloss 

Design 30, błyszczyk 
do ust, 7 ml – 85 zł,  

nr 843838 

AZZURRO 
Collistar, Professional  
Eye Pencil 16, kredka  
do oczu, 65 zł

BELLINI  
Collistar, Multi-Blush 
Eye Shadow, wielofunkcyj-
ny róż do policzków,  
9 g – 139 zł,  
nr 843823

MILLEFIORI  
Zestawy cieni do powiek:  

Silk Effect Eye Shadow,  
Dune Nude 70, nr 843829, 

Jelly Orange 71, nr 843831,  
Moon Blue 72, nr 843833;  
każdy zestaw cieni: 59,90 zł

+ Kartell 

Przejrzys
tość

 24/7 – Kupuj 
także online na  
www.douglas.pl 

Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu dostępne 
na www.douglas.pl 
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Mocny 

akcent
Eksperymentując z makijażem ust, nie szalej  
z akcentowaniem oczu. Subtelność i naturalność 
zawsze są w modzie. Taki makijaż podkreśla 
urodę, odmładza, a przede wszystkim pasuje 
zawsze i niemal wszędzie. 
 
Jak „zmalować” tak piękny make-up?
Podstawą jest baza pod makijaż. To ona  
gwarantuje perfekcyjną aplikację podkładu. 
Makijaż oczu musi być delikatny i dyskretny, 
wszak to nie on jest dominantą w tej stylizacji.  
W centrum uwagi powinny się znaleźć usta  
– w rewolucyjnej, matowej odsłonie.  
Dla wydobycia ich doskonałego kształtu  
nie wystarczy jednak tylko pomadka w płynie.  
Do łask w wielkim stylu powracają konturówki! 

1. KONTURÓWKA DO UST, NYX, 
Lipliner Pencil 04, 1 g – 22,90 zł, nr 405179  
2. MATOWA POMADKA  
W PŁYNIE, NYX, pomadka w płynie,  
Soft Matte Lip Cream 18 Prague, 31,90 zł,  
nr 852282 
3. TUSZ DO RZĘS, NYX, Propel My Eyes, 
tusz wydłużający, podkręcający i rozdzielający 
rzęsy, 54,90 zł, nr 604148 
4. DWUSTRONNY EYE-LINER, NYX, 
Two Timer, eye-liner i konturówka do powiek  
w jednym, 54,90 zł zł, nr 833710 
5. PODKŁAD W PUDRZE, NYX, Stay 
Matte But Not Flat Powder Foundation odcień 01, 
produkt do stosowania na sucho (puder)  
lub na mokro (podkład), 59,90 zł, nr 780574

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

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial  

makijażu sygnowanego 
marką NYX w magazynie 
Douglas w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

1
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Lubisz wyglądać naturaln
ie,  

a jednocześnie chcesz być zauważona? 

Ten look jest dla ciebie!

Z A KU P Y



akcent



 na randk
ęmysłowy m
akijażZ

B E AU T Y  COACH

Masz tylko jedną szansę, żeby zrobić dobre pierwsze wrażenie. 

Słodycz soczystej 
maliny 

na pewno w tym pomoże. 

Estee Lauder,
Paleta cieni Pure Color Envy 
Sculpting Pallete 5-eyeshadow 
Envious Orchid

230 ZŁ

Douglas, 
Podkład Age-Defence 
Foundation 03

79 ZŁ
Sensai,
Puder transparentny  
Loose Powder

199 ZŁ

Estee Lauder,
Róż Pure Color  

Brush 02

170 ZŁ

Clarins, 
Pomadka Joli Rouge  
Brilliant Perfect 22

99 ZŁ

Lancome, 
Tusz do rzęs 

Grandiose 01

149 ZŁ

ZAPRASZAMY DO PERFUMERII DOUGLAS NA INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z EKSPERTEM, KTÓRY ZDRADZI 
TAJEMNICE PROFESJONALNEGO MAKIJAŻU, WPROWADZI W ŚWIAT NAJNOWSZYCH TRENDÓW I DOBIERZE 
KOLORYSTYKĘ PODKREŚLAJĄCĄ KAŻDY TYP URODY.

PERFUMERIE DOUGLAS
Rzeszów: Galeria Graffica, ul. Lisa Kuli 19, tel. 17/ 858 06 35, tel. 17/ 858 06 36;
CH Nowy Świat, ul. Krakowska 20, tel. 17/ 860 04 00, tel. 17/ 860 04 01;
Galeria Rzeszów, Al.Piłsudskiego 44, tel. 17/ 777 11 81, tel. 17/ 777 11 82;
Nowy Sącz: Galeria Sandecja, ul. Węgierska 170,  
tel. 18/ 540 86 26, tel. 18/ 540 86 27;
Galeria Trzy Korony, ul. Lwowska 80, tel. 18/ 441 69 54, tel. 18/ 441 69 55;

Tarnów: Galeria Tarnovia, ul. Krakowska 149, tel. 14/ 646 63 20,  
tel. 14/ 646 63 21;
Gemini Park Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127, tel. 14/ 639 50 50, 
tel. 14/ 639 50 51;
Krasne: Auchan Krasne, ul. Krasne 20 B, tel. 17/ 780 29 12, 
tel. 17/ 780 29 18;
Przemyśl: Galeria Sanowa, ul. Wojciecha Brudzewskiego 1,  
tel. 16/ 733 12 60, tel. 16/ 733 12 61

8



MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS

Małgorzata Wdzięczna 
Perfumeria Dougls
CH Riviera Gdynia 

MODELKA
Katarzyna Demkowicz

ZDJĘCIA
Agnieszka Potocka

akijaż zaczynamy od przygo-
towania skóry. W tym celu na 
dokładnie oczyszczoną i sto-

nizowaną twarz nakładamy krem 
udoskonalający teksturę skóry Lancome 

Visionnaire. Żeby ochronić delikatną skórę 
wokół oczu nałożony został krem Shiseido 
Bio-Performance Eye Cream.

Makijaż wykonujemy techniką odwróconą. 
Oznacza to, że zaczynamy aplikację kosmetyków 
kolorowych od oczu, dzięki czemu nie musimy 
bać się ewentualnego osypywania cieni.

Jako bazę używamy korektora Estee Lauder 
Ideal Brush On Illuminator, po czym matowimy 
całą ruchomą powiekę oraz przestrzeń pod łu-
kiem brwiowym jasnym cieniem z palety cieni, 
Pure Color Envy Sculpting EyeShadow 5-Color 
Palette Envious Orchid. Załamanie powieki 
zaznaczamy jasnym brązowym cieniem oraz 
podkreślamy lekkim brązem opalizującym 
w fiolet. Aby nadać głębi spojrzeniu przyciem-
niamy zewnętrzny kącik oka ciemnobrązowym 
cieniem. Od wewnątrz aplikujemy rozświetlają-
cy cień. Czarną kredką malujemy kreskę wzdłuż 
linii rzęs, wyciągając ją delikatnie, aby nadać 

oku bardziej zmysłowy charakter. Aby ożywić 
nieco makijaż, na dolną powiekę nakładamy 
intensywnie fioletowy cień i zaznaczamy linię 
wodną zieloną kredką. Przed zaaplikowaniem 
tuszu nałożona została baza Dior Maximizer, 
która jednocześnie pięknie wydłuża, rozdziela 
i pielęgnuje rzęsy. Następnie aplikujemy tusz  
Lancome Grandiose 01, który rozdziela i pod-
kreśla każdą rzęsę.

Przechodzimy do makijażu twarzy. Po 
nałożeniu bazy wygładzającej i optycznie 
zwężającej pory Dior Pore Minimizer 
aplikujemy podkład Douglas, Age-De-
fence Foundation 03, dzięki któremu 
otrzymujemy efekt perfekcyjnie wygła-
dzonej i świetlistej skóry. Utrwalamy go 
delikatnie sypkim pudrem transparentny 
m Sensai, Loose Powder oraz muskamy 
policzki różem Estee Lauder Pure Color 
Brush 02. Ostatni krok to odrobina 
rozświetlacza na kości policzkowe, w tym 
wypadku Sensai Highlighting Powder.

Usta podkreślamy konturówką w od-
cieniu soczystej maliny oraz nakładamy 
pomadkę Clarins Joli Rouge Brilliant 
Perfect 22. Aby powiększyć optycznie 
usta na środek nakładamy błyszczyk 
Chanel Rouge Allure nr 57. Całość utrwa-
lamy mgiełką Clarins Fix Make Up.

9
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Dotknij.

TABKIOSK W PORCIE LOTNICZYM 
RZESZÓW-JASIONKA



OMEGA Pilzno ITiS  
Godawski & Godawski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 44,
39-220 Pilzno
www.omega-pilzno.com.pl
tel. (+48 14) 670 71 24, (+48 14) 672 20 23
fax (+48 14) 672 19 94
e-mail: info@omega-pilzno.com.pl

GRUPA OMEGA PILZNO
DYNAMICZNY OPERATOR LOGISTYCZNY

Ponad 20 lat  
doświadczenia

Najwyższe standardy obsługi

Kompleksowe usługi logistyczne

Obsługa na terenie całej Polski i Europy

Najnowocześniejsze zaplecze 
transportowo-logistyczne i spedycyjne

1000 pracowników




