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 ROZMOWA TALK

żeby potem w czasie rozmowy na antenie 
móc je wykorzystać. Czasami ktoś coś po-
wie i za godzinę już nie jesteś w stanie tego 
odnaleźć. A ja będąc w tym miarę często 
jestem w stanie to kontrolować, łączyć 
pewne wątki i fakty. Może to jest tak, że ja 
się w ten sposób również tłumaczę przed 
samym sobą, ale w mojej pracy nie może 
być inaczej. Porządkuje mi wiedzę.

CAŁY CZAS MÓWISZ O PRACY. INFORMACJE 
POMAGAJĄ CI W ROZMOWIE, ALE W PRACY. 
POZA KAMERĄ JESTEŚ PONOĆ NIEŚMIAŁY.
Przestałem funkcjonować poza kamerą. 
Jak wchodzę do domu to jest takie „poza 
kamerą” rozumiane tradycyjnie, ale jak 
wychodzę o 10 z telewizji i jadę do biura 
mojej firmy GoForWorld to cały czas je-
stem gęba publiczną. Nawet nie zmywam 
makijażu, a zwykle to było moje marzenie 
po zejściu z anteny. Nie robię tego, bo 
za chwilę mam jedną rozmowę bizne-
sową, później kolejną. Ludzie patrzą na 
mnie siłą rzeczy, jak na faceta z telewizji. 
I nawet uzależnienie od telefonu i ciągłe 
kontrolowanie co się dzieje wokół jest 
mniej zgubne niż wszędobylskie kamery, 
światła i mikrofony. To symbolika – cały 
czas mnie ktoś sprawdza: zobaczymy jak 
mu pójdzie, czy sobie poradzi, czy ma coś 
do powiedzenia, czy jest zmęczony, czy 
się potknie. Cały czas gram w Koloseum 

niło, przechodzenie dalej, sprawdzanie, 
czy coś... Ale tak naprawdę czy co? To 
odruch bezwarunkowy.

TEN NATŁOK INFORMACJI, NIEUSTANNY 
PASEK U DOŁU EKRANU, KTÓRY DOCIERA 
PRZEZ TWITTERA, FACEBOOKA, WSZYST-
KIE MEDIA – CZY CIEBIE TO NIE MĘCZY?
Na koniec dnia męczy. Tylko to jest tak, że 
ja z dnia na dzień przygotowuję się do ko-
lejnego poranka. Gdybym nie kontrolował 
tego strumienia informacji w ciągu dnia to 
musiałbym wszystko przeczytać wieczo-
rem, przewinąć cały timeline, przejrzeć 
wszystkie możliwe portale, zobaczyć gdzie, 
co, kto, z kim i po co. Forma istnienia 
w social media to przedłużenie dla mnie 
obecności na wizji. Skończyłem pracę o 10, 
ale później w ciągu dnia dzieje się parę rze-
czy, w których też chciałbym uczestniczyć. 
Social media dają mi możliwość brania 
udziału w czymś, co już nie jest moim 
dziełem na antenie.

TO NIE JEST PRZEŁADOWANIE INFORMACJĄ?
Na szczęście już umiem ją oceniać, odrzu-
cać pewne rzeczy, które mnie nie intere-
sują, wykasować ludzi, których obserwo-
wałem, ale którzy publikują treści, które 
nie są mi potrzebne. Uczę się odsiewać, ale 
wiesz, to jest też tak, że mi jest potrzebne 
najwięcej informacji jak tylko to możliwe, 

CO BY SIĘ STAŁO, JAKBYŚ STRACIŁ TELEFON?
Wiesz, że miałbym problem nawet 
z przypomnieniem sobie numeru telefonu 
do żony? Bez przesady myślę sobie, że po-
trzebny mi jest odwyk. Przymusowy. Ktoś 
musi mnie mocno zaintrygować, żeby nie 
czytać, nie scrollować telefonu.

JESTEŚ ONLINE ALL THE TIME, PRAWDA?
Dosłownie i w przenośni. Zdarza mi się, 
że budzę się w środku nocy, biorę do ręki 
telefon, żeby sprawdzić która godzina, 
i widzę tweety wysłane przez amerykań-
skich dziennikarzy, których obserwuję. 
Najpierw je czytam, bo i tak się już 
obudziłem, a dopiero potem odkładam 
telefon. A jest na przykład pierwsza 
piętnaście.

A POTEM SIĘ DZIWISZ, ŻE JESTEŚ  
NIEWYSPANY.
A potem się dziwię (śmiech). To jest forma 
uzależnienia. Mam ten problem, że jeśli 
tylko telefon leży przede mną – pewnie 
to zobaczysz podczas rozmowy parę 
razy – to muszę w niego kliknąć. Nawet 
tego nie kontroluję. Jeśli leży przede 
mną wygaszony to znaczy, że mogłem 
coś przegapić, mogło mnie coś ominąć, 
a może to coś ważnego. Więc sprawdzam. 
I za każdym razem wpisywanie tego cho-
lernego hasła, żeby się wszystko uaktyw-

LWY CZEKAJĄ, 
PUBLICZNOŚĆ 
OCENIA
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Jarosław Kuźniar stracił życie „poza kamerą” i na własne 
życzenie został osobą publiczną 2.0.
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– jestem na środku, lwy czekają, a publicz-
ność – bardziej lub mniej umowna – mnie 
ocenia. Permanentnie, 24 na dobę. To jest 
trudne, żeby w tym umieć nie zwariować 
i być sobą.

PRACUJĄC W TELEWIZJI JESTEŚ OSOBĄ 
PUBLICZNĄ – WIADOMO. ALE PO WYJŚCIU ZE 
STUDIA SAM TWEETUJESZ, JESTEŚ W KON-
TAKCIE Z ODBIORCAMI. NA WŁASNE ŻYCZE-
NIE STAŁEŚ SIĘ OSOBĄ PUBLICZNĄ 2.0.
Ja w ten świat wszedłem dlatego, żeby 
być w miejscu, w którym nasi dzisiejsi 
i przyszli widzowie już są, żeby nadążyć za 
nimi. Ludzie oglądają dziś mecze, mając 
otwartego Facebooka i Twittera, komentu-
jąc z przyjaciółmi boiskowe wydarzenia na 
żywo. Te dwa światy muszą istnieć obok 
siebie, więc jest to przedłużenie telewizji, 
a nie coś w zamian. Ja nie robię niczego 
innego. Po prostu dalej spędzam czas z wi-
dzami, których rano pobudzę wiadomością. 
Mam poczucie, czasem może zgubne, że 

widzowie są ze mną dla wiedzy, że ja i re-
dakcja im ją dostarczamy, nawet o drugiej 
po południu. Choć mojej twarzy nie ma już 
wtedy w telewizji, to oni mogą przeczy-
tać o najważniejszych rzeczach u mnie. 
Każda redakcja, która nadaje 24 godziny 
na dobę online musi być na bieżąco. Poza 
tym fajnie jest podawać wiadomości jako 
pierwszy. Rano nie mam dostępu do agencji 
informacyjnych przez tradycyjne depesze, 
wszystkie możliwe agencje śledzę na Twit-
terze.. Dzięki temu wiele informacji podaję 
pierwszy. Ale też godzina mojej pracy ma 
znaczenie. Druga sprawa to to, że przez 
częstotliwość, z jaką śledzę informacje, 
wyłapuję pewne niuanse i dzięki temu 
mogę nadawać ton porannej dyskusji. 
Wyciągam tematy, które są ważne, 
komentujemy rzeczy, które są warte sko-
mentowania. W pewien sposób umawiam 
się wtedy z widzami na cały dzień.

A ZAUWAŻYŁEŚ, ŻE W WYWIADACH Z TOBĄ 
ZAWSZE PRZEWIJA SIĘ JEDEN TEMAT?
„X Factor”?

NIE. HEJT. CZARNA STRONA TWOJEJ OBEC-
NOŚCI W SOCIAL MEDIACH.
Zawsze, kiedy zbiera się w internecie grupa 
ludzi mniej sympatycznych, którzy wyra-
żają się tak, a nie inaczej, wydaje się nam, 
że ta pozostała rozsądna większość mówi: 
„przeproś ich, wycofaj się”. A ja mam 
poczucie, że trzeba bronić swoich racji do 
końca, jeśli tylko się jest do nich w 100% 
przekonanym. Studenci, z którymi się 
regularnie spotykam na zajęciach, bardzo 
chcą być dziennikarzami, ale boją się, że 
jak już coś wyprodukują, to ktoś to ich 
dzieło będzie oceniał. Boją się czy wytrzy-
mają konfrontację. Do tej pory mama, tata 
i znajomi z grzeczności chwalili. A teraz 
mogą się zdarzyć tacy odbiorcy, którzy 
będą uprawiać krytykanctwo wszystkiego 
i wszystkich. Czy ci młodzi ludzie dadzą 
sobie z tym radę psychicznie? Ja się tego 
nauczyłem. A także słuchania innych. Je-
żeli nad czymś pracuję, a moi przyjaciele – 
wąska grupa znająca się na dziennikarskim 
fachu – są w stanie mi powiedzieć, że coś 
było złe, to słucham ich, konfrontuję, dys-
kutuję, zmieniam. Ale jeżeli anonimowy 
tłum stoi i mówi, że im się coś nie podoba, 
ignoruję to. Sami się nakręcają korzystając 
z informacji przetrawionych przez innych, 
nie są w stanie odnieść się do źródła. Nie 
angażuję się w interakcje z nimi.

A JAŚNIEJSZA STRONA MEDALU JEST?
Jest, ale pojawia się w realu, nie w wirtu-
alu. Na przykład wczoraj. Podchodzi do 
mnie facet i mówi: „ja tylko chwilę panu 
zajmę. Nazywam się tak i tak. Chciałbym 

pana czytać, ale nie mogę, bo pan mnie 
zablokował, a ja nie wiem dlaczego”. Od-
szukujemy jego konto. Rozpoznaję zdjęcie, 
wygląda na nim inaczej niż w realu. 
Rozmawiamy chwilę i odblokowujemy się. 
Wraca na salę, siada do Twittera i publi-
kuje tweeta, że wszedł ze mną w relację 
personalną poza internetem, że zweryfiko-
wał swoje wyobrażenie i że z „Kuźniarem 
nie jest tak źle”. A z tego co pamiętam 
wcześniej było dość hardkorowo. Widać, 
że anonimowość internetu dodaje odwagi 
w niewłaściwych momentach.

JAK REAGUJĄ NA CIEBIE MIESZKAŃCY KIEDY 
PRZYJEŻDŻASZ DO RODZINNEJ BIELAWY?
W Warszawie czasem zdarza się, że ktoś 
podejdzie i powie – „oglądałem, podoba-
ło mi się”. W Bielawie ludzie się czasem 
krygują. Niesłusznie wydaje im się, że 
jak przyjechał pan z telewizji to nie moż-
na z nim porozmawiać. Ludzie z drugiej 
strony ekranu nie są inni – też boli ich 
głowa i nie zawsze mają cudowne życie. 
Fajne jest to, że co by się nie działo, to 
moi rodzice mają więcej frajdy ze mnie 
niż ja sam. Wiem od nich wszystko 
– kto oglądał, kto zadzwonił, kto co 
powiedział. To jest sympatyczne w tym 
sensie, że moi rodzice – na początku 
nieprzychylni, że będę dziennikarzem 
– teraz cieszą się jak ich sąsiedzi wracają 
z jakimś pozytywnym feedbackiem. 
Chwalą ich syna, więc to frajda i dla 
rodziców i dla mnie. 

 IN ENGLISH

LIVE FROM THE COLOSSEUM

Jarosław Kuźniar lost his “off-cam-
era” life and at his own request 
became public figure 2.0  

WHAT WOULD HAPPEN IF YOU LOST YOUR 
PHONE?
I would most likely have a problem 
remembering something as easy as my 
wife’s phone number. Really, I think 
I need to go to rehab. Compulsory one. 
I need to be very intrigued with a person 
not to read and scroll through my phone 
at the same time.

YOU’RE ON-LINE ALL THE TIME, AREN’T YOU?
Literally and figuratively. I tend to wake 
up in the middle of the night, grab the 
phone to check the time and I notice 
tweets from American journalists, whom 
I follow. First I read them, because I’m 
awake anyway, and then I put the phone 
back. And it’s, like, 1:15 a.m.

PO PROSTU DALEJ 
SPĘDZAM CZAS 
Z WIDZAMI, KTÓRYCH 
RANO POBUDZĘ 
WIADOMOŚCIĄ. MAM 
POCZUCIE, CZASEM 
MOŻE ZGUBNE, ŻE 
WIDZOWIE SĄ ZE 
MNĄ DLA WIEDZY, ŻE 
JA I REDAKCJA IM 
JĄ DOSTARCZAMY, 
NAWET O DRUGIEJ 
PO POŁUDNIU. CHOĆ 
MOJEJ TWARZY 
NIE MA JUŻ WTEDY 
W TELEWIZJI, TO ONI 
MOGĄ PRZECZYTAĆ 
O NAJWAŻNIEJSZYCH 
RZECZACH U MNIE. 
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AND THEN YOU’RE SURPRISED THAT YOU 
DON’T SLEEP WELL ENOUGH.
Yes I am (laughter). It’s an addiction of 
some sort. My problem is that, whenever 
the phone is in front of me, I have to check 
it. You’ll probably going to see it a couple 
of times during our conversation. I don’t 
even control it. When the phone’s in front 
of me with a black screen it means that 
I could’ve missed something, something 
that could be important. So I check the 
phone. And every time, inputting this 
damned password to activate the device 
and clicking to check... I don’t even know 
what. It’s an unconditional reflex.

THIS FLOOD OF INFORMATION, INFINITE 
BAR SCROLLING AT THE BOTTOM OF THE 
SCREEN THAT REACHES US VIA FACEBOOK 
OR TWITTER, ANY OTHER MEDIA. DOESN’T 
IT ALL TIRE YOU?
At the end of the day, it does. But I pre-
pare day by day. If I hadn’t controlled this 

stream of information during the course 
of the day, I would’ve had to read it all 
in the evening, scroll the entire timeline, 
check out all possible portals, see who, 
what, where and why. This social media 
existence of mine is an extension of my 
on-air appearance. I finish and 10 a.m. but 
later during the day things still do happen. 
Usually, things that I would like to be 
part of. Social media give me the chance 
of taking part in something that I have 
absolutely no influence over on-air.

ISN’T THIS WHAT THEY CALL “INFORMATION 
OVERLOAD”?
Luckily, I’ve learned how to grade the 
information, discard certain things that 
are of no interest to me, delete people 
that I used to follow online who publish 
content that is irrelevant to me. I’m con-
stantly learning how to filter information. 
But, you know, this is the thing: I need 
as much data as possible to be able to use 

it during the show. Sometimes, someone 
says something and you’re unable to find 
it an hour after that. Being in the loop 
often gives me control and the ability to 
join certain threads and facts. It might 
as well be a form of indulging myself in 
self-excuses, but in this line of work it 
can’t be otherwise. It helps me segregate 
my knowledge.

YOU TALK ABOUT WORK ALL THE TIME. 
INFORMATION MAY HELP YOU DURING 
A CONVERSATION, BUT ONLY AT WORK. I’VE 
HEARD THAT AFTER HOURS YOU BECOME 
RATHER SHY.
My off-camera life ceased long ago. 
When I come back home it’s a bit 
“off-camera” in a traditional manner of 
speaking. But when I leave the TV studio 
at 10 p.m. to go to GoForWorld to my 
company’s office, it’s still my public face. 
I don’t even bother to take my make-up 
off, and this used to be my usual dream 
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after getting off-air. Right now I don’t do 
it, I have one business meeting after an-
other and people can’t help it but to treat 
me as “this guy from TV”. And even my 
phone addiction and constant control of 
what’s going on around me is less destruc-
tive than the omnipresent cameras, lights 
and microphones. It’s symbolic. Someone 
is constantly controlling me. Checking 
if I am able to meet certain expectations, 
if I have anything to say, if I’m tired. Or 
waiting for me to stumble and fall. It’s 
like a Roman amphitheatre, the Colosse-
um, with me in the middle, lions circling 
around me and the spectators to give 

judgement. Constantly, 24/7. It’s difficult 
not to go crazy and remain yourself.

YOU WORK IN A NEWS NETWORK, 
WHICH MAKES YOU A PUBLIC FIGURE. 
BUT AFTER HOURS IT’S YOUR CHOICE 
TO TWEET AND BE IN TOUCH WITH 
YOUR AUDIENCE. YOU’VE BECOME PUB-
LIC FIGURE 2.0 AT YOUR OWN REQUEST.
I entered this world with one purpose only: 
to be in the same place with our current 
and future viewers. To keep up with them. 
People nowadays watch football matches 
with their Facebook and Twitter on, shar-
ing their thoughts with friends, live. These 

two worlds have to co-exist, Internet is not 
a substitute for television but, rather, an ex-
tension. And I do nothing more, than just 
spend more time with viewers who started 
the day with a piece of morning news that 
I had served. Sometimes I get the feeling 
that viewers follow me for the knowledge 
that either me or the news staff will provide 
them at any time of day. And though my 
face may be off the screen by that time, 
they can still catch up with the latest news 
on my profile. Of course, I may be wrong. 
But any editorial team active 24 hours a day 
online has got to be in the loop. Besides, it’s 
great to report anything before anyone else. 
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In the morning, there’s no access to tradi-
tional wires, this is why I follow all possible 
news agencies via Twitter. It allows me to 
report news before anyone else does. It’s 
also my working hours that counts. Because 
of the way I follow the news on-line, the 
frequency of the process, I can grasp certain 
subtleties, which allows me to set the tone 
for the morning conversation. I select 
important topics and focus on commenting 
news that are worth commenting on.

HAVE YOU NOTICED A COMMON THEME IN 
ALL YOUR INTERVIEWS?
The “X-Factor”?

NO. INTERNET HATE. THE DARK SIDE OF 
YOUR SOCIAL MEDIA PRESENCE.
Each time a group of less likeable indi-
viduals, which voices their opinions in 
a particular, unpleasant way, gathers on 
the Internet it seems as if the reasonable 
majority says: “apologise, back off”. But 
it’s my opinion that we should fight our 
corner until the very end if we’re 100% 
sure that we’re right. Students that 
attend my lectures regularly want to 
become journalists. Their main concern 
is that if they release something into the 
world someone will criticise their work. 
They’re not certain if they’re up to the 

confrontation. Until this point, mom 
and day would praise them, because they 
were family and they wanted to be nice. 
And now they are faced with people 
who live off critcising everything and 
everyone. Will these young people cope 
with this mentally? I learned to, as well 
as how to listen to others. When I’m 
working on something and my friends 
- a small group of professional journal-
ists - tell me that something is wrong 
I listen, discuss and confront the facts. 
Make the necessary adjustments. But if 
there’s an anonymous crowd telling me 
that what I’m doing is bad, I ignore it. 
They egg each other on using informa-
tion digested by others, they can’t relate 
to the source. I don’t waste my time 
interacting with such people.

AND THE OTHER SIDE OF THE COIN?
It’s t here in the real world, not on-line. 
Yesterday, for example. A guy approached 
me and said: “I’m going to take just 
a minute of your time. My name is Joe 
Public, I would like to follow you but 
I’m unable to, because you banned me 
and I don’t know why”. We searched 
for his account. I recognised the photo, 
he looked different than in real life. We 
talked for a while, I unblocked him. 
He returned, logged on to Twitter and 
published a tweet in which he stated that 
he had engaged in a personal relationship 
outside the Internet with me. He then 
added that he had verified his opinion 
and “Kuźniar is not half bad”. From what 
I remember, things would get pretty 
intense with this individual. It just proves 
the point: Internet anonymity gives cour-
age in the most inappropriate moments.

HOW TO PEOPLE IN YOUR HOMETOWN, BIEL-
AWA, REACT WHEN YOU GO THERE?
Sometimes, in Warsaw, people would 
approach me and say: “I’ve watched 
your show and I liked it”. In Bielawa 
it’s different, people tend to mince their 
words. They wrongly assume that if “the 
TV guy” has come to town, they can’t 
talk to him. People on the other side of 
the screen are no different. They, too, 
have headaches and their lives aren’t 
perfect. It’s nice that whatever happens, 
my parents have more fun out of me that 
I have. They tell me everything: who 
watched, who called, who said what. My 
parents, unfavourable at first to the idea 
of me becoming journalist, now truly en-
joy when their neighbours come by with 
some positive feedback. It makes them 
happy when people praise their son. And 
this makes me happy. 

 ROZMOWA TALK
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Zastanawiałeś się czasem jakby to było, gdyby twoim największym 
zmartwieniem było coś w stylu: „wypić poranną kawę patrząc na 
zamek, czy na góry?”. Bajka, prawda? A mieszkańcy słowackich 
Bojnic mają to na co dzień.t

 TEKST: KATARZYNA SZEWCZYK      ŹRÓDŁO FOT.: SLOVAKIA.TRAVEL

SŁOWACKA 
BAJKA
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Na 
zachodzie Słowacji, 
tuż przy granicy 
z Czechami, poło-
żony jest kraj tren-
czyński. To właśnie 
tam, na pograniczu 

Gór Strażowskich i Kotliny Górnoni-
trzańskiej leżą Bojnice – niewielkie, za-
ledwie pięciotysięczne miasteczko. Życie 
tam toczy się powoli prawie przez cały 
rok. Można by pomyśleć, że skoro góry, 
skoro Słowacja, to pewnie zima i narty. 
Nic bardziej mylnego, turyści zaczynają 
napływać masowo w maju. Masowo, bo 
50. tys. odwiedzających to w skali tak 
małej miejscowości nie lada osiągnięcie. 

FRANCJA W ŚRODKU SŁOWACJI
Jedną z najważniejszych atrakcji Bojnic 
jest położony na wzgórzu zamek. 
Gdy patrzy się na niego z oddali od 
razu przychodzą na myśl te z filmów 
Disneya, w których mieszkały piękne 
księżniczki i przystojni królewicze. Nic 
więc dziwnego, że jest dziś uważany za 
jedną z najpiękniejszych tego typu bu-
dowli nie tylko na Słowacji, ale w całej 
Europie Środkowej.

Jego historia sięga aż XII wieku, kiedy 
to w tym miejscu stanął drewniany 
gród, stopniowo przebudowywany i roz-
budowywany przez kolejnych właścicieli. 
Był w rękach książąt, arystokratów i, 
co może wydać się nieco zabawne, pro-
ducenta, założyciela jednej z słynnych 
marek obuwniczych. Obecny kształt 
nadano mu pod koniec XIX wieku, kiedy 
jego właścicielem był hrabia Jan Palffy. 
To właśnie on zlecił węgierskiemu archi-
tektowi przebudowę zaznaczając, że ma 

on wyglądać jak zamki stojące w środ-
kowej Francji. Po II wojnie światowej 
obiekt trafił w ręce państwa. W 1950 
roku został niemal całkowicie zniszczo-
ny przez pożar, co paradoksalnie wyszło 
nam na dobre, bo po zrekonstruowaniu, 
zamiast ponownie umieścić tam siedziby 
instytucji państwowych, został przeka-
zany Słowackiemu Muzeum Narodowe-
mu i udostępniony zwiedzającym.

Dzięki temu wydarzeniu możemy dziś 
podziwiać eksponaty muzeum arty-
styczno-historycznego: kolekcję obrazów 
i zabytkowych mebli. Jednym z najważ-
niejszych znajdujących się tam zabytków 
jest tzw. ołtarz bojnicki – XIV-wieczny 
zestaw późnogotyckich obrazów florent-
czyka Nardo di Cione Ortagna. Na uwagę 
zasługuje Przedpokój Orientalny oraz 
Złota Sala, której sklepienie jest kopią 
stropu weneckiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Obecnie turyści mają wstęp także 
do znajdującej się pod zamkiem jaskini 
naciekowej, w której co prawda jest jedynie 
studnia, ale cóż... Jaskinia to jaskinia, nie 
musi być w niej wiele, żeby była ciekawa!

Na bojnickim zamku odbywa się 
wiele imprez, z czego najważniejszy jest 
Międzynarodowy Festiwal Duchów 
i Straszydeł, przyciągający do Bojnic 
ok. 50 tys. uczestników z całego świata. 
Co roku, na przełomie kwietnia i maja, 
miasteczko staje się zagłębiem różnego 
rodzaju widm, czarownic i wampirów, 
pojawiają się także... kosmici.

Przed wejściem do zamku stoi 700-let-
nia lipa króla Macieja, równie imponu-
jąca jak zamek. Tuż obok niej znajduje 
się wejście do ogrodu zoologicznego 
– największego i najstarszego ZOO na 

GDY PATRZY SIĘ NA 
NIEGO Z ODDALI OD 
RAZU PRZYCHODZĄ 
NA MYŚL TE Z FILMÓW 
DISNEYA, W KTÓRYCH 
MIESZKAŁY PIĘKNE 
KSIĘŻNICZKI 
I PRZYSTOJNI 
KRÓLEWICZE. NIC 
WIĘC DZIWNEGO, 
ŻE JEST DZIŚ 
UWAŻANY ZA JEDNĄ 
Z NAJPIĘKNIEJSZYCH 
TEGO TYPU BUDOWLI 
NIE TYLKO NA 
SŁOWACJI, ALE 
W CAŁEJ EUROPIE 
ŚRODKOWEJ.
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Słowacji. Tam podziwiać można to, cze-
go na co dzień nie zobaczymy: od lwów 
i tygrysów, poprzez niezwykle kolorowe 
ptaki, aż do jaskrawoniebieskich żab.

JASKINIA PEŁNA SKARBÓW
Wypicie kawy z widokiem na zamek to 
ciągle nie to samo, co pójście na nie-
dzielny spacer do jaskini. Nie tej, która 
jest pod zamkiem. Tej, która znajduje się 
w samym sercu miasta.

Miejsce to odkrył odkrył w 1926 
roku ówczesny proboszcz tamtejszej 
parafii rzymskokatolickiej Karol Anton 
Medvecky, od którego nazwano je Jaski-
nią Proboszcza. Wraz ze specjalistami 
z Polski i Francji ustalił on, że w jaskini 
osiedlili się paleolityczny łowcy, którzy 
wytwarzali w niej narzędzia z kamienia. 
Badania archeologiczne potwierdzają, że 
na terytorium, na którym znajdują się 
dziś Bojnice, żyli niegdyś neandertal-
czycy. Tylko w Jaskini Proboszcza i jej 
okolicach znaleziono aż kilka tysięcy 
artefaktów, nigdy nie odkryto jednak 
szkieletu człowieka.

To tam od 2007 roku ma swoją siedzi-
bę Muzeum Prehistorii Słowacji. Miejsce 

na taką instytucję jest nieprzypadkowe – 
Bojnice uważane są przez paleontologów 
za jedno z najważniejszych tego typu 
miejsc w Europie. W muzeum znajdują 
się jedne z najbogatszych w Europie 
zbiorów dotyczących neandertalczyka 
typu Le Moustier. Można podziwiać 
tu wykonane przez niego kamienne 
noże, dłuta czy wiertła, a także ele-
menty szkieletów zwierząt: mamuta, 
prakonia, lwa jaskiniowego oraz innych 
ssaków i ptaków. O tym, że jaskinia była 
zamieszkana, świadczą także ślady pa-
lenisk. To wszystko sprawia, że Jaskinia 
Proboszcza jest niekwestionowaną frajdą 
dla wielbicieli paleontologii.

Bojnice to nie tylko zwiedzanie. Masa 
turystów przyjeżdża do miasteczka dla 
wód termalnych, które się tu znajdu-
ją i które dają mu status uzdrowiska. 
Z dziewięciu znajdujących się w mieście 
źródeł wypływa woda o temperaturze od 
28 do aż 52 st. C. Latem i zimą turyści 
mają do dyspozycji ogromne jak na tak 
małe miasto zaplecze SPA, które oferują 
dosłownie wszystko: baseny, wycieczki, 
nawet stok narciarski. Brakuje tylko 
morza. Nie można mieć wszystkiego. 

 IN ENGLISH  

SLOVAK FAIRY-TALE  

Have you ever wondered what it 
would be like if your biggest worry 
was something like: „should I drink 
my morning coffee looking at a cas-
tle or gazing at mountains?”. Sounds 
like paradise doesn't it? But those 
who live in Slovak city of Bojnice 
have this paradise on a daily basis.

In the west of Slovakia, right next to 
the border with Czech Republic lies 
the Trenčín county. Right there, on the 
border of Strážovské vrchy (Strážovské 
Mountains) and the Hornonitrianská 
kotlina, lie Bojnice -  a small town with 
5.000 inhabitants. Life flows at a slow 
pace there almost the whole year round. 
Your first thought is probably the fol-
lowing chain of associations – Slovakia, 
mountains, winter, skiing.  No way, 
the tourists starts coming in crowds 
especially in May. We are really talking 
crowds here because Bojnice managed 
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planted by King Maciej, and it is as 
magnificent as the castle. Right next to 
the tree you will find the entrance to 
Slovakia's  oldest and largest Zoo. The 
zoo offers all the wonders that you will 
never see in your daily life – lions, tigers, 
colourful birds and bright-blue frogs.

A CAVE FULL OF WONDERS
Drinking coffee with a view on the 
castle is still not the same as going for 
a Sunday walk into a cave. Not the one 
which is under the castle but the one 
which is right in the centre of the town. 

It was discovered in 1926 by Karol 
Anton Medvecky – who at that time 
served as the rector of the Roman-Catho-
lic parish in Bojnice. That is how the cave 
got the name – Rector's Cave. Together 
with experts from Poland and France that 
in the far past the cave was inhabited by 
Palaeolithic  hunters that used to produce 
tools from stone. Archeological excava-
tions have proven that the area which 
currently is the seat of Bojnice, used to 
be inhabited by Neanderthal men. Only 
in the Rector's Cave and its vicinities, 
researchers found more than a couple 
thousand artefacts but no skeleton of 
man was found.

This is the place where since 2007 the 
Museum of Slovak Prehistory has its res-
idence. Bojnice is not a place chosen at 
random for the location of the museum. 
Paleothologists regard Bojnice as one of 
the most important archeological sites 
in Europe. The museum houses Europe's 
richest collections of artefacts and 
information related to the development 
of Neanderthal man of the Le Moustier 
type. When you visit the museum you 
can also see the stone knives, chisels 
and drills as well as parts of animal 
skeletons: mammoth, pre-horse, cave 
lion and other mammals and birds. 
The fact that the cave was inhabited by 
men is proven also by the fact that the 
cave bears hearth signs. It all makes the 
Rector's Cave and unquestionable feast 
for the paleonthology-lovers.

Bojnice are not only about sigh-seeing. 
Tons of tourists come here to make use 
of thermal waters that are located here 
and that give the town a status of a spa 
resort. Nine thermal water springs in 
Bojnice provide water that has from 28 
up to 52 degrees. In the summer and 
winter tourists can make use of the huge 
(for such a small town) spa facilities range 
that offers almost everything: swimming 
pools, excursions, ski slope. The only 
thing that is missing is the sea. But you 
can't have everything in one place. 

to attract 50.000 tourists, and for such 
a small town it is a real success.

FRANCE IN THE MIDDLE OF SLOVAKIA 
The castle located on one of the hills is 
one of the main attractions of Bojnice. If 
you look at it from a distance you imme-
diately associate it with Disney films with 
a pretty princess and a handsome prince. 
Bojnice castle is considered one of the 
most beautiful buildings of that type in 
Slovakia and in all of central Europe.

The beginnings of the castle date back 
to 12th century. At that time a wooden 
castle was erected that after some time 
was rebuilt and reconstructed by its 
owners. It belonged to dukes, aristocrats 
and also to an owner of a famous shoe 
factory – which might sound quite fun-
ny. The current shape of the castle comes 
from the 19th century when the place 

was owned by earl Jan Palffy. He hired 
a Hungarian architect to rebuild the 
castle in such a way that the building 
would remind castles that come from 
central France. After the 2nd World War 
the castle became the property of the 
state. In 1950 it was almost totally swal-
lowed by a huge fire which paradoxically 
helped it. After  reconstruction, the 
castle no longer functioned as residence 
of state authorities but it was given to 
Slovak National Museum and made 
accessible to the public.

And thanks to this we can explore 
artefacts of the artistic and historical 
museum such as: a collection of paint-
ings and historical furniture. One of the 
most important antiques housed by the 
museum is the so called Bojnice Altar – 
it is a collection of old-gothic paintings 
created by Nardo di Cione Ortagna 
from Florence in the 14th century. You 
should also pay attention to the Ori-
ental Hallway and Golden Hall whose 
dome is a copy of the Venice Fine Art 
Academy's dome. Currently the tourists 
can also access the stalactite cave which 
houses only a well but but... The cave 
is a cave,  it doesn't have to have many 
things inside it to be attractive!

Bojnice Castle hosts many events and 
the most important one is the Internation-
al Festival of Ghosts and Bogies which 
attracts ca. 50.000 participants that come 
to Bojnice from all over the world. Every 
year, at the end of April the town becomes 
a meeting place for bogies, witches, vam-
pires and even... aliens drop by.

Before the entrance to the castle you 
will find a 700 years old linden tree 
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ZATRZYMAĆ  
AUTO Definicyjnie rzecz ujmując autostop to „forma 

podróżowania polegająca na korzystaniu z życzliwości 
przygodnie napotkanych kierowców”. W praktyce to 
czysty smak przygody i wolności.

 TEKST:  AGNIESZKA MRÓZ    ŹRÓDŁO FOT.:  MISTRZOSTWAAUTOSTOPOWE.PL
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ZATRZYMAĆ  
AUTO 

W
szystko wskazuje na to, że 
podróżowanie autostopem 
swoje najlepsze lata ma już 
za sobą. Przemieszczenie 
się z miejsca na miejsce 

traktujemy obecnie coraz częściej jako 
zło konieczne i robimy wszystko, aby jak 
najszybciej mieć je za sobą. Tymczasem 
w podróży za jeden uśmiech trzeba diame-
tralnie zmienić priorytety i pokonywanie 
trasy potraktować jako cel sam w sobie. 
Kurz, oczekiwanie, upały i ulewy, niewygo-
dy, niebezpieczeństwo. To często pierwsze 
skojarzenia j z podróżowaniem autostopem. 
Bez wątpienia ma on jednak w sobie coś 
znacznie więcej, skoro obecnie, w czasach, 

gdy bilet na samolot na drugi koniec Euro-
py może kosztować dosłownie kilka złotych, 
rzesze osób się na niego decydują.

Z KSIĄŻECZKĄ W DŁONI
W drugiej połowie lat 50-tych podjęto 
w Polsce próbę usystematyzowania 
i uregulowania podróży autostopem. 
Cel ten miał zostać zrealizowany dzięki 
specjalnym książeczkom autostopu. 
Wszyscy zainteresowani mogli otrzymać 
je w biurach podróży. Każdy uczestnik 
akcji był wpisywany do rejestru. Co 
ciekawe, każdy był także ubezpieczany 
od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Życzliwi kierowcy w zamian za pod-

TYMCZASEM W PO-
DRÓŻY ZA JEDEN 
UŚMIECH TRZEBA DIA-
METRALNIE ZMIENIĆ 
PRIORYTETY I PO-
KONYWANIE TRASY 
POTRAKTOWAĆ JAKO 
CEL SAM W SOBIE. 
KURZ, OCZEKIWANIE, 
UPAŁY I ULEWY, NIE-
WYGODY, NIEBEZPIE-
CZEŃSTWO. 
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wiezienie otrzymywali kupon. Odpo-
wiednia ilość kilometrów na kuponach 
uprawniała zaś do udziału w losowaniu 
cennych nagród. Książeczki wydawane 
były aż do 1992 roku.  Podróżnik mógł 
znaleźć w nich także informacje o moż-
liwościach noclegów, kalendarz imprez 
turystycznych na dany rok, mapę Polski, 
szkice wylotówek z miast oraz list do 
kierowców, wyjaśniający całą akcję. Wraz 
z wprowadzeniem książeczki Polska była 
pierwszym na świecie krajem, w którym 
autostop został zalegalizowany.

ZŁA FAMA
Autostop na wiele lat zyskał złą sławę 
przez filmy, głównie horrory, w których 
czekający na podwiezienie podróżny peł-
nił rolę czarnego charakteru. Wyobraźnią 
milionów na wiele lata zawładnął film 

„Autostopowicz” z 1986 roku, w którym 
tytułowy bohater okazuje się psychopa-
tycznym mordercą. Film doczekał się 
dwóch sequeli. Na podobnym schemacie 
oparty był film „Przypadkowy pasażer”. 
Autostop na szczęście pojawia się także 
w filmach o innej tematyce. Obecny jest 

chociażby w psychodelicznym obrazie 
„Las Vegas Parano”, równie pięknym, co 
lirycznym amerykańskim „Wszystko 
za życie”, czy też „Podróży za jeden 
uśmiech”, który na stałe zagościł w kano-
nie polskich filmów.

KRUCZKI PRAWNE
Zanim wyruszymy obecnie w podróż 
koniecznie trzeba zapoznać się z zasadami 
dotyczącymi autostopu, obowiązującymi 
w poszczególnych państwach. W wielu 
krajach Europy Zachodniej kierowcy nie-
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chętnie się zatrzymują. Często związane 
jest to z regulacjami prawnymi. Szcze-
gólnie niechętni wydają się mieszkańcy 
Włoch, gdzie o mandat za podróż autosto-
pem nietrudno. W części krajów, jak np. 
Rumunia, kierowcy, którzy zabiorą nas 
w podróż oczekują zapłaty, niejednokrot-
nie w wysokości kosztów jakie ponieśliby-
śmy na zorganizowane środki transportu. 
W większości stanów w USA autostop jest 
zakazany, w części wyłączone z możliwo-
ści „łapania okazji” są tylko niektóre strefy, 
jak np. okolice więzień.

NA DOBRY POCZĄTEK
Jeśli czujemy pod skórą, że autostop jest 
dla nas, lecz brak nam jeszcze odwagi, 
najłatwiej swoją przygodę rozpocząć 
podczas jednej z autostopowych imprez. 
Większość z nich przyjęła formułę 
konkursu, w którym wygrywa ten, kto 
jako pierwszy dotrze do wyznaczonego 
miejsca. Rywalizacja rywalizacją, ale 
tak naprawdę esencją i równocześnie 
największą nagrodą są przygody i wra-
żenia uczestników. Z Trójmiasta, w tym 
roku już po raz osiemnasty, w Europę 
wyruszali uczestnicy Międzynarodowych 
Mistrzostw Autostopowych. W ubiegłym 
roku w rywalizacji wzięło udział blisko 
500 uczestników. Z Poznania startuje zaś 
Wyścig autostopem, do którego w tym 
roku zgłosiło się 800 osób. Największą 
popularnością cieszy się jednak studenc-
kie wydarzenie Auto Stop Race. Liczba 
uczestników ograniczona została do 1000, 
a wszystkie miejsca rozeszły się w dosłow-
nie kilka minut.

BARDZIEJ ZORGANIZOWANIE
Bez większego problemu znajdziemy 
w Internecie strony mające ułatwić uma-
wianie się na wspólne przejazdy. Każda 
tego typu forma wsparcia przybliża 
autostop do carpoolingu. Carpooling to 
nic więcej, jak umawianie się na wspólne 
przejazdy samochodem w celu minimali-
zacji ich kosztów. Nie ma w nic w funda-
mentalnej dla autostopu spontaniczności 
i nieprzewidywalności. Co do zasady 
wiąże się także z ponoszeniem części 
kosztów za przejazd. Od kilku lat do roz-
woju i popularności idei carpoolingu, jak 
nikt wcześniej, przyczynił się portal Bla 
Bla Car. I choć autostopu jako takiego 

AUTOSTOP NA WIE-
LE LAT ZYSKAŁ ZŁĄ 
SŁAWĘ PRZEZ FILMY, 
GŁÓWNIE HORRORY, 
W KTÓRYCH CZEKA-
JĄCY NA PODWIE-
ZIENIE PODRÓŻNY 
PEŁNIŁ ROLĘ CZAR-
NEGO CHARAKTERU. 
WYOBRAŹNIĄ MILIO-
NÓW NA WIELE LATA 
ZAWŁADNĄŁ FILM 
„AUTOSTOPOWICZ” 
Z 1986 ROKU, W KTÓ-
RYM TYTUŁOWY BO-
HATER OKAZUJE SIĘ 
PSYCHOPATYCZNYM 
MORDERCĄ. 
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nie promuje, to przyczynia się do wzrostu 
wzajemnego zaufania, tak kluczowego 
dla idei przygodnego podróżowania.

Na rozpoczęcie przygody z autostopem 
nigdy nie jest za późno. Warto jednak 
pamiętać, że ta forma podróżowania jest 
wyjątkowo uzależniająca, pomimo wszyst-
kich niewygód i nieprzewidywalności. 

 IN ENGLISH  

STOP THAT CAR 

By definition, hitchhiking is 
“a means of transportation that is 
gained by asking people, usu-
ally strangers, for a ride in their 
automobile or other road vehicle”. 
In practice, it ’s a taste of freedom 
and adventure.

It seems that the Golden Age of hitch-
hiking is already past us. Moving from 
one place to another is more and more 
often considered a necessary evil and 
we’d do anything to get it over with, 
as fast as possible. But if you want 
to hitchhike, you need to drastically 
rearrange your priorities and treat 
following a particular route as a goal 
in itself. Dust, waiting, heat and rains, 
no creature comforts and danger. These 
are very often first associations people 
have with hitchhiking. Surely, there has 
to be much more to this if right now, 

in times were a plane ticket can cost 
as little as few cents, throngs of people 
can be seen travelling in this way.

WITH A BOOKLET IN HAND
In the second half of the 1950s, an 
attempt was made in Poland to regulate 
hitchhiking. The authorities wanted to 
reach this goal by introducing a special 

“hitchhiker’s booklet”. Anyone could re-
ceive such booklet in offices of tour op-
erators, and each participant was entered 
into a special registry. What’s interest-
ing, each participant received accident 
insurance. In exchange for giving a lift, 
good-hearted drivers received special 
coupons that allowed them to take part 
in prize drawings. Travellers could also 
find information about accommoda-
tion, tourist events calendar, the map of 
Poland, an outline of exit roads in cities, 
as well as a letter to drivers, explaining 
the initiative. Upon introduction of the 
booklets, Poland had become the first 
country in the world to have legalised 
hitchhiking. The booklets were given 
away until 1992. 
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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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BAD PRESS
For many years, hitchhiking was 
subjected to bad press as a result of 
popularity of movies, mainly horrors, 
in which hitchhikers were usually the 
bad guys. For many years, millions of 
people had the images from the 1986 
movie “The Hitcher” stuck in their 
heads. In this movie, the main char-
acter turns out to be a psychotic serial 
killer. The movie was followed by two 
sequels. A similar pattern is also the 
base of “The Pass”. Fortunately, hitch-
hiking is also theme for different kind 
of movies, such as the psychedelic 

“Las Vegas Parano” , the beautiful and 
lyrical “Into the wild” or the Polish 
classic, “Podróż za jeden uśmiech”.

LOOPHOLES
Before you depart, it’s necessary to 
learn about all the rules and regula-
tions of hitchhiking in different coun-
tries. In many countries of Western 
Europe you’ll find that drivers won’t 
be too eager to stop and pick you 
up, mainly because of legal reasons. 
Italian drivers seem to be particularly 
reluctant, as it’s easy to get a ticket 
for hitchhiking or picking up anyone 
travelling this way. In some countries, 
like Romania, drivers will expect 
payment for giving you a lift. Some-
times, the costs exceed the amount of 
money you would pay for organising 
your own means of transport. In most 
of the states of the USA hitchhiking is 
illegal, there are some zones - such as 
the immediate areas of prisons - that 
are excluded from this ban.

FOR STARTERS
I’ve you’ve got this tingling under your skin 
that tells you: “hitchhiking’s the thing for 
you!” , but you’re still a bit afraid to give 
it a try, don’t worry. The easiest way to 
combat your fear is to take part in one of 
the hitchhiking events. Most of them take 
the form of contests, in which the winner 
is the person who first gets to a designated 
point. Competition’s one thing, but the 
essence of this and the greatest reward 
are the adventures and experiences of the 
participants. For the 18th time this year, 
Tricity was the starting point of the Interna-
tional Hitchhiking Championships. Last 
year, almost 500 people participated in the 
contest. About 800 participants enrolled 
in this year’s edition of Hitchhike Race in 
Poznań. However, the most popular event 
like this is the student “Auto Stop Race”. 
The number of participants was limited to 
1000 this year, and there were no free places 
literally within minutes.

BETTER ORGANISED
There’s no problem with finding web pages 
that are supposed to make it easier for you 
to find company for your travels. Each 
form of support like this makes hitchhik-
ing come dangerously close to carpooling. 
Carpooling is nothing more but arranging 
shared car transport to minimise the costs. 
There’s nothing in it from the spontaneity 
and unpredictability, two main charac-
teristics of hitchhiking. As a rule, when 
hitchhiking you also participate in at least 
part of the costs. For the last couple of 
years carpooling has had strong support in 
form of BlaBlaCar and although it doesn’t 
promote hitchhiking as such, it has strong 
influence on the increased mutual trust 
between the drivers and passengers, the 
key to this way of travelling.

It’s never too late to hitchhike. 
Remember, though, that it’s extremely 
addictive, despite all its discomforts and 
unpredictability. 

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
• Kompleksowe usługi logistyczne
• Najwyższe standardy obsługi
• Obsługa na terenie całej Polski i Europy
• Najnowocześniejsze zaplecze transportowo-logistyczne i spedycyjne
• 1000 pracowników
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Cieszanów Rock Festiwal zbliża się wielkimi krokami. Warto się na niego porządnie przygotować, 
bo impreza po sześciu edycjach plasuje się w czołówce najciekawszych wakacyjnych eventów.

 TEKST : MATEUSZ KOŁOS     FOT.:  JAKUB MILSZEWSKI 

J
eśli na dźwięk słowa „riff” 
kręci się wam łza w oku, a za 
prawdziwy rockowy zespół 
wciąż uważacie konfigurację 
gitara-bas-perkusja, będziecie 
się poważnie zastanawiać, czy 

pod koniec sierpnia nie wyprawiać się na 
wschód. W podkarpackim Cieszanowie 
od sześciu lat dba się o wielbicieli szeroko 
pojętego rocka. Nie inaczej będzie i w tym 
roku. Trzy dni mocnego grania z całego 
świata za całkiem przystępną cenę przycią-
gają coraz większe tłumy. Wiele wskazuje 
na to, że może pęknąć ubiegłoroczny 
rekord 17 tysięcy odwiedzających.

WSPOMNIEŃ CZAR
Patrząc na line-up tegorocznego CRF, nie 
sposób nie znaleźć analogii do innych 
wielkich rockowych imprez nad Wisłą. Już 
teraz wydarzenie jest nazywane „podkar-
packim Woodstockiem”. Jak w każdym 
evencie z ambicjami, nie może tu zabrak-
nąć rozmaitych smaczków. Edycja 2015 
hołduje zasadzie „stare ale jare”. Wydarze-
niu towarzyszyć będzie aż pięć koncer-
tów retrospektywnych. Pidżama Porno 
wystąpi z jedną ze swoich najlepszych płyt 
„Marchew w butonierce”, a Coma, jak 
czytamy na stronie festiwalu, z pierwszym 
i ostatnim koncertem zawierającym całą 

płytę „Zaprzepaszczone siły wielkiej armii 
świętych znaków”. Sporo wspomnień 
przywołają również koncerty Dezertera, 
Vavamuffin i Elektrycznych Gitar. Do 
tego wszystkiego organizatorzy serwują 
takich tuzów jak The Animals, Helloween 
czy Kreator. Czego chcieć więcej? Chyba 
tylko lekkich powiewów świeżości. Na 
szczęście na CRF i tego nie zabraknie.

KILKA PETARD
Wycieczki w stronę egzotycznych wibracji 
to częste zjawisko na cieszanowskim 
festiwalu i nie mogło ich zabraknąć także 
w tym roku. Organizatorzy chwalą się 

WSCHODNIA ŚCIANA 
DŹWIĘKU



przede wszystkim słowackim Polemic, 
który opisują jako „petardę ska/reggae/
punk”. Ze sceny popłyną również ener-
getyczne dźwięki Pablopavo i November 
Project. Co ważne, wybuchowo zapo-
wiadają się także koncerty najmłodszych 
zespołów w zestawieniu – Heroes Get Re-
membered, Berlińska Dróha i Rotengeist. 
To pokłosie ubiegłorocznego przeglądu 
muzycznego, który na stałe wpisał się już 
do programu festiwalu i wyraźnie odmła-
dza imprezę. Zainteresowanie konkursem 
wzrasta z roku na rok, nie tylko w grani-
cach kraju. Nic dziwnego – możliwość 
zagrania na głównej scenie festiwalowej 
to porządna trampolina do kariery. Do 
tegorocznego przeglądu zakwalifikowano 
11 kapel. Warto im się przysłuchać, bo 
kto wie, gdzie będą za kilka lat?

KLIMAT NADE WSZYSTKO
Za Cieszanowem stoi kilka niekwestio-
nowanych atutów. Ci, którzy zdążyli 

już odwiedzić festiwal, z pewnością są 
pod wrażeniem klimatu, który unosi 
się nad całą imprezą. Sprzyjają temu 
sielska atmosfera kresów i szereg imprez 
towarzyszących. Równie dużo, co pod 
sceną, dzieje się tu w okolicach pola 
namiotowego. Strefa twórcza tworzona 
przez organizację CITY NGO oferuje 
warsztaty, prelekcje i otwarte wykłady. 
Do Cieszanowa rokrocznie przybywają 
również bractwa rycerskie z pokazami 
walk i strojów. Parę lat pokazało, że 
impreza staje się solidnym mostem łączą-
cym słuchaczy z miejscowymi. Nie ma 
chyba drugiego takiego festiwalu, gdzie 
panie z koła gospodyń wiejskich serwują 
w stołówce swojskie jadło. Najlepiej 
zresztą samemu się o tym przekonać. Na 
wschód zatem! 

 IN ENGLISH  

EASTERN SOUND WALL 

Cieszanów Rock Festival is ap-
proaching rapidly. It is worth 
preparing for it carefully because, 
after its six editions, the festival is 
counted among the most interest-
ing summer events.

If the word “riff” brings tears to your eyes 
and if you still consider the guitar-bass-per-
cussion configuration to be the real rock 
band, you will seriously wonder whether 

you should go to the east towards the end  
of August. Cieszanów, a city in the Subcar-
pathian region, has been caring for broadly 
understood rock lovers for six years. And it 
is going to be the same also this year. Three 

W PODKARPACKIM 
CIESZANOWIE OD 
SZEŚCIU LAT DBA 
SIĘ O WIELBICIELI 
SZEROKO POJĘTEGO 
ROCKA. NIE INACZEJ 
BĘDZIE I W TYM 
ROKU. TRZY DNI 
MOCNEGO GRANIA 
Z CAŁEGO ŚWIATA ZA 
CAŁKIEM PRZYSTĘP-
NĄ CENĘ PRZYCIĄ-
GAJĄ CORAZ WIĘK-
SZE TŁUMY. 
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days of heavy music from the whole world 
for a reasonable price attract bigger and 
bigger crowds every time. There is much 
to suggest that last year’s record of 17,000 
visitors will be broken in 2015.

THE MAGIC OF MEMORIES
To look at this year’s CRF line-up, it is 
impossible to overlook analogy to other 

great rock events organized in Poland. 
The festival is called “the Subcarpathian 
Woodstock” already today. As befits 
every ambitious event, it is full of various 
attractions. The 2015 edition follows the 
“hale and hearty” rule, and the event will 
feature as many as five retrospective con-
certs. Pidżama Porno will give a concert 
of one of their best albums, Marchew 
w butonierce, and Coma, as we can read 
on the festival’s website, will play the first 
and the last concert performing the whole 
album Zaprzepaszczone siły wielkiej 
armii świętych znaków. Performances by 
Dezerter, Vavamuffin and Elektryczne 
Gitary will evoke good memories as well. 
And on top of all that, the organizers 
have invited such aces as The Animals, 
Helloween or Kreator. What more could 
we wish for? Perhaps only a breath of fresh 
air. Fortunately, CRF offers that too.

A FEW KNOCKOUTS
Trips to exotic vibrations are a very 
common phenomenon at the Cieszanów 
festival. We will have a chance to take 
one this year too. The organizers boast 
mainly the Slovak Polemic, described by 
them as “a ska/reggae/punk knockout”. 
We will also hear the energetic sounds of 
Pablopavo and November Project. What 
is important is that concerts of Heroes 
Get Remembered, Berlińska Dróha and 
Rotengeist, which are the youngest bands 
in the line-up, promise to be extremely 

explosive as well. It is the aftermath of the 
last year’s music review, which has already 
become an inherent part of the festival’s 
programme and rejuvenates the whole 
event. Year by year the competition is be-
coming more and more popular, not only 
in our country. And no wonder, a chance 
to play on the main festival stage is a true 
launching pad for one’s career. 11 bands 
were qualified for this year’s review. It is 
worth observing them because who knows 
where they will be in a several years’ time?

ATMOSPHERE ABOVE ALL
Cieszanów has several indisputable assets. 
Those who have already had a chance to 
visit the festival are surely impressed by 
the atmosphere that prevails the whole 
event. It is influenced by its borderland 
character and a series of additional 
events. Just like on the stage, there is 
much going on near the campsite. The 
artistic zone prepared by CITY NGO 
offers workshops, talks and open lectures. 
Every year, Cieszanów is also visited by 
fraternities of knights, who prepare battle 
and costume shows. Those several years 
have shown that the event is becoming 
a solid bridge between listeners and 
locals. There is probably no other festival 
like that where women from farmers’ 
wives’ associations serve their home-made 
food in a canteen. In any case, it will be 
best to see all that with our own eyes. So 
let’s head for the east! 

CIESZANÓW  
ROCK FESTIWAL 

BILETY
PRZEDSPRZEDAŻ (DO 17 SIERPNIA):  
KARNET – 100 ZŁ,  
BILET JEDNODNIOWY – 40 ZŁ,  
KARNET NA POLE NAMIOTOWE – 20 ZŁ/OS.

SPRZEDAŻ NORMALNA (OD 18 SIERPNIA):  
KARNET – 110 ZŁ,  
BILET JEDNODNIOWY – 50 ZŁ,  
KARNET NA POLE NAMIOTOWE – 30 ZŁ/OS.

TICKETS
PRE-SALES (UNTIL 17 AUGUST):  
PASS – PLN 100,  
ONE-DAY TICKET – PLN 40,  
CAMPSITE PASS – PLN 20 PER PERSON.

REGULAR SALES (FROM 18 AUGUST): 
PASS – PLN 110,  
ONE-DAY TICKET – PLN 50,  
CAMPSITE PASS – PLN 30 PER PERSON.
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TAXI TEHERAN 
REŻ. DŻAFAR PANAHI

N
ajnowszy z „niefilmów” Dża-
fara Panahiego jest dowodem 
w sprawie chwalebnego wpływu 
rygorów na twórczy potencjał 
wybitnych artystów. Panahi, 

obok Abbasa Kiarostamiego i najmłod-
szego w tym gronie Asgara Farhadiego 
najwybitniejszy twórca kina irańskiego, 
zalazł za skórę reżimowi ajatollahów tak 
bardzo, że zakazali mu uprawiania zawodu 
na 20 lat, jak również odebrali paszport. 
Reżyser, który już w swoich wcześniej-
szych, legalnych dziełach świetnie bawił 
się konwencją filmu w filmie (tnp. wielo-
krotnie nagradzane „Lustro” w połowie 
zmienia się z fabuły w dokument, kiedy 
znużona odtwórczyni roli głównej buntuje 
się i ucieka z planu), znalazł w nowych 
okolicznościach doskonałą okazję do tego, 
by zagrać na nosie swoim prześladowcom. 
Jego kolejne utwory są przemycane na 
Zachód w ukrytych pendrive’ach, zaś 
pierwszy z nich nosił genialny w swej 
bezczelności Magritte’owski tytuł „To nie 
jest film”. Próba gatunkowego określenia 
„Taxi” może się okazać nazbyt karkołom-
na – jest to fabuła udająca, że udaje doku-
ment. Panahi prowadzi taksówkę, której 
pasażerowie w większości go rozpoznają 
i nie wierzą w to, że autor zatrudnił się 
jako kierowca (zwłaszcza, że nie każe sobie 
płacić za kurs i kiepsko zna topografię Te-
heranu). Ani przez chwilę nie opuszczamy 
wnętrza samochodu, choć „Taxi” nie do 
końca jest „słuchowiskiem filmowym” na 
podobieństwo wybitnych skądinąd „Loc-
ke” Knighta, czy „Baby są jakieś inne” 

Koterskiego – u Panahiego zwycięża ży-
wioł kina, aktorzy i dramaturgia są w tym 
utworze nieporównanie bardziej dyna-
miczne. Wszyscy tu coś kręcą:  Panahi 
kręci, twierdząc, że nie robi filmu (wszak 
wszystko rejestruje mała kamera na desce 
rozdzielczej), poturbowany w wypadku 
mężczyzna każe „nakręcić” komórką swoje 
słowa zmieniające testament, młodociana 
siostrzenica reżysera własną kamerą chce 
kręcić film na szkolne zaliczenie. Mamy 
tu pyszną drwinę z obwarowań kinemato-
graficznych w Iranie: dziewczynka próbuje 
nakłonić młodego żebraka, żeby oddał 
właścicielowi ukradziony banknot, bo 
zepsuł jej film „niemoralnym” zachowa-
niem. A filmów, które grzeszą „plugawym 
realizmem”, szkalują dobre imię narodu 
i nie są kierowane do dystrybucji. Pop 
jesiennych wyborach może nam nie być do 
śmiechu na takie dictum. 

Kiedy Panahi wygrał tegoroczne 
Berlinale, bałem się, że to gest politycz-
ny, nagroda przyznana niejako z litości 
– nic bardziej mylącego. To wspaniały, 
inteligentny i nadzwyczaj dowcipny film, 
zasługujący na najwyższe laury. Wsiądźcie 
do tej taksówki. 

 IN ENGLISH  

TAXI DIRECTED BY JAFAR PANAHI 

The latest Jafar Panahi’s “non-film” is 
evidence in the case concerning the glorious 
influence of rigour on the creative potential 

of outstanding artists. Panahi, who is the 
most eminent Iranian filmmaker (apart 
from Abbas Kiarostami and Asghar 
Farhadi, the youngest of the three), became 
such a nuisance to the Ayatollah regime 
that they banned him from practising his 
profession for 20 years and took away his 
passport. The director, who successfully 
played with the film-within-a-film conven-
tion in his earlier, legal works (for example 
The Mirror, for which he received many 
awards and which changes from a feature 
film into a documentary in the middle, 
when the tired lead actress rebels against 
the film and flees the set), turned these 
new circumstances into a perfect chance 
to thumb his nose at his persecutors. His 
subsequent works are smuggled to the West 
in hidden flash drives, and the first of them 
had a brilliantly insolent Magritte-like title, 
This Is Not a Film. Attempts at classifying 
Taxi as a specific genre may turn out to 
be too risky. It is a feature that pretends to 
pretend to be a documentary. Panahi drives 
a taxi, and most of his passengers do not 
recognize him and do not believe that the 
author got a job as a driver (all the more so 
because he does not order money for the 
rides and barely knows the topography of 
Teheran). We do not get out of the car for 
a minute, even though Taxi is not entirely 
a “film audio drama” like for example the 
otherwise outstanding Locke by Knight 
or Baby są jakieś inne by Koterski. It is 
the cinema that wins in Panahi’s film; the 
actors and dramaturgy are incomparably 
more dynamic here. Everyone is fibbing 
in the movie: Panahi is fibbing when he 
claims that he is not making a film (indeed, 
everything is recorded by a small camera 
on the control panel), a man battered in 
an accident wants to make others “shoot” 
his own words changing his last will and 
testament, and the director’s juvenile niece 
wants to shoot a final work for school with 
her own camera. What we get here is an 
excellent mockery of filmmaking stipula-
tions in Iran: a girl tries to induce a young 
beggar to give a stolen banknote back to 
the owner because he spoiled her film with 
his “immoral” behaviour. And films that 
are accused of “filthy realism” besmirch 
the nation’s good name and cannot be 
distributed. After the autumn elections, 
Poles can find nothing to laugh about in 
such a dictum.

When Panahi won this year’s Berlinale, 
I was afraid that it was a political gesture 
and that the prize was awarded to him as if 
out of pity. But I couldn’t be more wrong. 
It is an excellent, intelligent and unusually 
witty film that deserves the greatest lau-
rels. I recommend taking this taxi. 

 TEKST : WOJCIECH KUCZOK     FOT.:  MAT. PRASOWE



REKLAMA



 SPRZĘT EQUIPMENT

36 

SAMSUNG 
GALAXY TAB A
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  TEKST: MARCIN KĘDRYNA

ŹRÓDŁO FOT.: MATERIAŁY PRASOWE  

Do 
czego służy tablet? 
To zależy. Od 
czego? Od tego, 
do czego chce się 
go używać. A tak 
naprawdę tablet to 

zazwyczaj służy do czytania. A skoro słu-
ży do czytania, to dobrze by było, żeby 
jego ekran był do tego jak najbardziej 
dostosowany. Czyli miał odpowiednie 
proporcje. 4 do 3. Bo wtedy czyta się 
najlepiej. Galaxy Tab A ma więcej plusów. 
Jest lekki. Nawet super lekki. Cienki 

–7,5 mm grubości. Dobrze leży w ręce. 
Bateria gwarantuje nam to, że nawet 
w długiej podróży tablet nie padnie nam 
w najmniej odpowiednim momencie, 
choć wsiadając do kolei transsyberyjskiej 
warto pamiętać o jakimś źródle zasilania.

you buy a Galaxy Tab A, you receive 
Galaxy Gifts, that is free access to digital 
versions of the following Polish maga-
zines until the end of the year: Chip, Elle, 
Focus, Glamour and National Geograph-
ic. Plus The Economist and NY Times 
Breaking News. And several various 
games and applications. And everything 
for a really reasonable price. 

To wszystko ważne, lecz chyba ważniej-
sze jest, że kupując Galaxy Tab A dosta-
jemy pakiet Galaxy Gifts, czyli bezpłatny 
do końca roku dostęp do elektronicznych 
edycji polskich magazynów: „Chip”, 

„Elle”, „Focus”, „Glamour” i „National 
Geographic”. Do tego „The Economist” 
i „NY Times Breaking News”. I jeszcze 
kilkanaście przeróżnych gier i aplikacji. 
A wszystko za naprawdę rozsądną cenę. 

 IN ENGLISH

SAMSUNG GALAXY TAB A 

What is a tablet for? It depends. On 
what? On the things you want to use it 
for. But in actual fact a tablet is usual-
ly used to read. And since it’s used to 
read, it would be good if its screen was 
as well-adapted for it as possible. For 
example if it had appropriate proportions. 
Of 4 to 3. Because this is when reading is 
the most pleasant. The Galaxy Tab A has 
more advantages. It’s light. Even super 
light. It’s also thin – just 7.5 mm thick. It 
fits the hand quite well. The battery guar-
antees that the tablet won’t go dead in the 
least suitable moment even during a long 
journey, but you’d better remember about 
some power supply when you want to 
travel on the Trans-Siberian Railway.

It’s all very important, but I think that 
the most important thing is that when 
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GALAXY TAB A MA 
WIĘCEJ PLUSÓW. 
JEST LEKKI. NA-
WET SUPER LEK-
KI. CIENKI –7,5 MM 
GRUBOŚCI. DOBRZE 
LEŻY W RĘCE. BA-
TERIA GWARANTUJE 
NAM TO, ŻE NAWET 
W DŁUGIEJ PO-
DRÓŻY TABLET NIE 
PADNIE NAM W NAJ-
MNIEJ ODPOWIED-
NIM MOMENCIE...
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NA LĄDZIE  
I NA MORZU
Jeżeli się wypłynie za daleko w morze to człowiek nie bardzo 
wie gdzie jest i jak wrócić.

 TEKST: MARCIN KĘDRYNA    ŹRÓDŁO FOT.: MAT. PRASOWE  
    



D
ziś ten problem rozwiązuje sys-
tem GPS. Człowiek patrzy na 
ekran i wie, że do Szwecji to na 
lewo. Wcześniej były radiola-
tarnie. Korzystanie z nich było 
bardziej skomplikowane, choć 

i tak prostsze, niż wcześniejszy sposób, 
zdecydowanie analogowy. Jeżeli ktoś nie 
pamięta, to pozycję określa się dwiema 
wartościami: szerokością i długością geo-
graficzną. Szerokość ustala się w stosun-
kowo prosty sposób. Wynika ona z kąta 
pomiędzy horyzontem a np. gwiazdą 
północną. Gorzej z długością. Wiadomo, 
że w południe słońce jest najwyżej nad 
horyzontem. Więc jeżeli wiemy, że w da-
nym momencie jest najwyżej, to tylko 
musimy sprawdzić, która godzina jest 
w Greenwich. Jeżeli południe – to znaczy, 
że niekoniecznie jesteśmy w Greenwich. 

Ale na pewno na przechodzącym przez 
Greenwich południku zero.

Uwaga, teraz będzie tzw. disclaimer: 
To, co napisano powyżej jest wolną 
twórczością autora, jeżeli ktoś użyje tej 
historii w szkole i zaowocuje to oceną 
niedostateczną – redakcja nie bierze na 
siebie za to odpowiedzialności. 

Ale o co chodzi – można zapytać. 
Otóż chodzi o to, że zanim powstały no-
woczesne systemy do ustalania pozycji, 
konieczna była wiedza o tym, która jest 
dokładnie godzina. A tę nauczyliśmy się 
określać w 1761 roku, kiedy to John Har-
rison zbudował swój chronometr – zegar 
odporny na działanie morza w wielu 
postaciach: fal, wody, soli i innych, na 
jakie teraz nie jestem w stanie wpaść.

Pan Harrison wygrał swoim wyna-
lazkiem konkurs, który 47 lat wcześniej 

ogłosił brytyjski rząd. Był to konkurs 
na rozwiązanie problemu precyzyjnego 
wyznaczania długości geograficznej. Na-
groda – 20 000 funtów. Nomen-omen 

– astronomiczna. 
Przenieśmy się teraz z bezkresnej toni 

mórz i oceanów w góry do miejscowości 
Le Locie, jednej ze stolic szwajcarskiego 
(czytaj: światowego) zegarmistrzostwa. 
Piszę „jednej ze stolic”, bo kilka innych 
miast też się za taką ma. W roku 1846 
Ulysse Nardin założył tam zegarmi-
strzowską manufakturę. Ulysse, Ulisses, 
czy jak kto woli – Odyseusz. Czyli ktoś, 
kto miał pewne problemy z dopłynię-
ciem do domu. Nie wiadomo, czy imię 
zegarmistrza Nardina miało jakieś 
znaczenie, w każdym razie jego zakład 
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PRZENIEŚMY SIĘ 
TERAZ Z BEZKRE-
SNEJ TONI MÓRZ 
I OCEANÓW W GÓRY 
DO MIEJSCOWOŚCI 
LE LOCIE, JEDNEJ 
ZE STOLIC SZWAJ-
CARSKIEGO (CZYTAJ: 
ŚWIATOWEGO) ZE-
GARMISTRZOSTWA. 
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zaczął się specjalizować w produkcji 
morskich chronometrów. I robił to 
z takim zaangażowaniem, że w 1904 
firma została ich dostawcą dla mary-
narek Japonii i Rosji. Czyli w bitwie 
pod Cuszimą okręty z chronometrami 
Ulysse Nardin zatopiły okręty z chrono-
metrami Ulysse Nardin.

Firma przez lata zdobyła niezliczoną 
liczbę nagród na wystawach. Ale waż-
niejsze, że między 1846 a 1975 rokiem 
dostała 4324 certyfikaty dokładno-
ści chodu. Wydające te certyfikaty 

Neuenburger Obserwatorium w sumie 
zrobiło to 4504 razy. Czyli konkurencji 
udało się zrobić tylko 180 tak precyzyj-
nych instrumentów.

Dziś Ulysse Nardin morskich chro-
nometrów już nie robi. Robi „normalne” 
zegarki. Znaczy może nie tyle normalne, 
bo pewne standardy z „morskich” czasów 
jej do dziś pozostały. Przede wszystkim 
dokładność, która może nie jest tak 
ważna jak wtedy, gdy zależało od niej czy 
dopłynie się na Alaskę czy na Kamczatkę, 
ale mimo wszystko ma znaczenie. 

FIRMA PRZEZ LATA 
ZDOBYŁA NIEZLICZO-
NĄ LICZBĘ NAGRÓD 
NA WYSTAWACH. 
ALE WAŻNIEJSZE, ŻE 
MIĘDZY 1846 A 1975 
ROKIEM DOSTAŁA 
4324 CERTYFIKATY 
DOKŁADNOŚCI CHODU. 
WYDAJĄCE TE CER-
TYFIKATY NEUENBUR-
GER OBSERWATORIUM 
W SUMIE ZROBIŁO TO 
4504 RAZY.
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 IN ENGLISH

ASHORE AND ON THE SEA

If you go too far to the sea, you don’t 
really know where you are and how to 
come back.

The problem is today solved by GPS. You 
look at the screen and know you have 
to turn left to reach Sweden. There used 
to be radio beacons before, which were 
quite difficult to use but still simpler than 
the earlier method, the analogue one. For 
those who don’t remember, one’s position 
is described by longitude and latitude. 
Latitude is determined quite easily. It 
results from the angle between the hori-
zon and for example the pole star. With 
longitude, it’s not that simple. We know 
that the Sun is highest above the horizon 
at noon. So if we know that it is highest 
above the horizon at a given moment, we 

should check what time it is in Green-
wich. If it’s noon, it doesn’t have to mean 
that we’re in Greenwich. But it certainly 
means that we’re on the prime meridian, 
which crosses through Greenwich.

Caution, now there’s going to be 
a disclaimer: What’s written above is 
the author’s work. If someone uses this 
knowledge at school and as a result gets 
a fail, the editorial staff shall take no 
responsibility for that.

But you could actually ask what it is all 
about. Well, before the modern posi-
tioning systems were invented, one had 
to know what precisely time it was. We 
learned to measure time in 1761, when 
John Harrison built his chronometer, 
a clock resistant to sea activity in various 
forms: waves, salt and others I’m not able 
to come up with at the moment.

With his equipment, Mr Harrison won 
a competition announced by the British 
government 47 years before. He received 

the Longitude Prize for precise determi-
nation of longitude. It was worth 20,000 
pounds, quite an astronomical sum.

Let’s now move from the endless seas and 
oceans to the mountains, and specifically 
to the town of Le Locle, one of the capitals 
of Swiss (or rather world) watchmak-
ing. It is only one of the capitals because 
there are several other cities that claim to 
be capitals too. In 1846, Ulysse Nardin 
opened a watchmaking manufactory there. 
Ulysse, Ulysses or Odysseus, whichever one 
prefers, meaning someone who had some 
problems with returning home. Nobody 
knows whether the watchmaker’s name 
was of any importance. Anyway, his factory 
started specializing in the production of 
marine chronometers. And he was doing 
it with such commitment that in 1904 the 
company became a supplier to Japanese 
and Russian navies. Which means that at 
the Battle of Tsushima vessels with Ulysse 
Nardin chronometers sank vessels with 
Ulysse Nardin chronometers.

For years the company has won 
a countless number of awards at various 
exhibitions. More importantly, it 
received 4324 certificates of performance 
between 1846 and 1975. The Neuenburg-
er Observatory, which issues the certifi-
cates, has done it 4504 times in total. So 
the competitors managed to produce 
only 180 such precise instruments.

Ulysse Nardin doesn’t produce marine 
chronometers today. It produces “normal” 
watches. Or perhaps not that normal 
because it still keeps certain standards 
from the “marine” times, meaning mainly 
precision, which isn’t perhaps as important 
as when it determined whether someone 
would reach Alaska or the Kamchatka Pen-
insula but is still of great significance. 
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IN BEAUTY
Pi ę k n o    w    l e tn i e j    o d s ł o n i e



Cera zdrowsza i oczyszczona dokładniej 
niż kiedykolwiek wcześniej? Tak, to 
możliwe dzięki Sonic System Purifying 
Cleansing Brush – innowacyjnej 
szczoteczce sonicznej. Dwa różne 
rodzaje włosia odpowiadają za łagodne, 
a  jednocześnie wyjątkowo skuteczne 
oczyszczenie i  wygładzenie skóry. 
Specjalnie zaprojektowana głowica 
umożliwia usunięcie zanieczyszczeń 
z  trudno dostępnych miejsc twarzy. 
Użycie kremu oczyszczającego z  dużą 
zawartością substancji wygładzających 
pomoże zachować naturalną warstwę 
hydrol ipidową skór y. Napięcie 
i  szorstkość cery wrażliwej doskonale 
złagodzi nawilżająca maseczka na noc 
z wyciągiem z aloesu.

1. CLINIQUE Sonic System 
Purifying Cleansing Brush, urządzenie 
oczyszczające, 489 zł, nr 817247

2. CLINIQUE Foaming Sonic Facial 
Soap, mydło  
do twarzy stworzone do używania wraz 
ze szczoteczką soniczną Sonic Cleansing 
Brush,  
30 ml – 39 zł, nr 849674

3. CLINIQUE Moisture Surge 
Overnight Mask, nawilżająca i ochronna 
maseczka do twarzy,  
100 ml – 165 zł, nr 720437

WRAŻLIWA
Skóra

Rewolucyjne wodoodporne urządzenie 
do oczyszczania cery. Technologia Du-
alMotion, łącząca ruchy obrotowe i wi-
bracyjne, oraz innowacyjna konstrukcja 
włosia, sprawiają, że szczoteczka usuwa 
nadmiar sebum i martwe komórki na-
skórka, odblokowując pory. Dzięki temu 
cera staje się zdrowa, promienna i wolna 
od niedoskonałości. W zestawie z Visa-
Pure sprawdzi się mydełko do twarzy 
i maseczka błotna w jednym. Nieskazi-
telny wygląd i efekt orzeźwienia zapewni 
skórze krem matujący. 

1. PHILIPS VisaPure Anti-
Blemish, elektryczna szczoteczka 
oczyszczająca  
do cery z niedoskonałościami,  
679 zł, nr 882371

2. SENSAI Mud Soap, mydełko  
do twarzy i maseczka błotna 
w jednym, 125 ml – 220 zł,  
nr 812275

3. DOUGLAS BEAUTY 
SYSTEM Recover Balance, 
matujący krem do twarzy,  
50 ml – 119 zł, nr 721605Z 
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Na szczęście dla zabieganych kobiet oraz zwolenniczek 
dbania o  urodę w  domowym zaciszu, dla których 
ważny jest nienaganny wygląd, bezpowrotnie minęły 
czasy, kiedy profesjonalne zabiegi były dostępne tylko 
w  gabinetach kosmetycznych. Codzienną pielęgnację 
ułatwiają dziś urządzenia wykorzystujące innowacyjne 
technologie. Elektryczne szczoteczki do mycia twarzy 
– bezpieczne i  intuicyjne w  obsłudze – gwarantują 
poziom oczyszczenia skóry, którego nie można osiągnąć 
podczas manualnego wykonywania zabiegu. Dogłębnie  
usuwają zanieczyszczenia, co poprawia kondycję skóry 
i  przygotowuje ją na przyjęcie substancji czynnych 
zawartych w kosmetykach.
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* Marka dostępna w wybranych perfumeriach

SENS
UALdotyk

OCZYSZCZENIE TO PODSTAWA 
SKUTECZNEJ PIELĘGNACJI SKÓRY. 
PERFEKCYJNE WYKONANIE ZABIEGU 
UMOŻLIWIAJĄ NAM URZĄDZENIA 
ZAPROJEKTOWANE W OPARCIU 
O DERMATOLOGICZNĄ WIEDZĘ 
I ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĘ.      

Perfekcyjne
OCZYSZCZANIE

Dwie minuty – tyle czasu potrzeba codziennie rano i wieczo-
rem, by zapewnić sobie zdrowy i piękny wygląd cery. Luna 
to zaawansowane technologicznie urządzenie do oczyszcza-
nia twarzy z funkcją opóźniania procesu starzenia się skóry. 
Szczoteczka usuwa martwy naskórek i dogłębnie oczysz-
cza pory. Jej stosowanie redukuje także zmarszczki i linie 
mimiczne oraz usprawnia proces wchłaniania kosmetyków. 
Luksusowa pianka oczyszczająca dodatkowo nawilży skórę. 
Falista powierzchnia Luny służy do wcierania preparatów 
pielęgnacyjnych. Natychmiastowy efekt liftingu i regenera-
cji skóry da zastosowanie odpowiedniego kremu pod oczy 
i na powieki do cery dojrzałej.

1. FOREO Luna, urządzenie oczyszczające do cery 
wrażliwej i normalnej, 719 zł, nr 796036

2. LA PRAIRIE Foam Cleanser, pianka 
oczyszczająca do twarzy, 125 ml – 299 zł,  
nr 755942*

3. YONELLE Biofusion, krem naprawczy pod oczy,  
15 ml – 179 zł, nr 867401; H2O Infusion, krem 
infuzyjny pod oczy i na powieki, 15 ml – 159 zł,  
nr 790726; Infusion, krem infuzyjny pod oczy  
i na powieki na noc,  
15 ml – 149 zł, nr 813701

DOJRZAŁA
Skóra



Wakacyjne 
MUST  HAVE

GDY ROŚNIE TEMPERATURA, ROSNĄ TEŻ 
WYMAGANIA SKÓRY. ABY ZADBAĆ O NIĄ 
WŁAŚCIWIE, SKORZYSTAJ Z NASZYCH WSKAZÓWEK. 
OTO WYBRANE PRZEZ NAS KOSMETYKI NA LATO. 

Rozpieszczające skórę kosmetyki stworzone na bazie 
organicznych składników – idealne dla wszystkich 
tych, którzy preferują łagodną pielęgnację. Ekologiczny 
aloes, bogaty w  witaminy C i  E, działa na skórę jak 
balsam. Łagodzi istniejące podrażnienia i chroni przed 
powstawaniem kolejnych. 

BIOALOES
BEAUTY

TRENDSof

BIOALOES
Olejek do kąpieli 
i masażu rozpuszczalny 
w wodzie  
z ekstraktem z aloesu,  
300 ml – 29 zł, nr 
875693

BIOALOES
Cukrowy peeling do 
ciała  
z olejem sojowym, 
zawierający wyciąg  
z awokado i olej jojoba, 
300 ml – 39 zł,  
nr 875694

Delikatny 
łańcuszek  
z trans- 
parentnymi 
koralikami 

BIOALOES
Mus do kąpieli i pod prysznic 
zawierający 20% soku 
z aloesu bio, 
300 ml – 24 zł,  
nr 875692



* Marka dostępna w wybranych perfumeriach
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Delikatne, ale bardzo skuteczne panaceum na 
zaczerwienioną skórę po opalaniu. Stosowane 
przed opalaniem zmniejsza ryzyko poparzeń. 
Otulająca skórę antyseptyczna mgiełka przynosi 
ulgę natychmiast po aplikacji. Dzięki obecnemu 
w składzie aloesowi działa na skórę regenerująco  
i zabezpieczająco. Dodatkowym atutem mgiełki 
jest długo utrzymujący się piękny zapach. 

AFTER SUN ALOE VERA MIST 
Mgiełka do twarzy (Sensitive Line),  
200 ml – 29 zł, nr 872687

CLARENA

Wybierając kosmetyki, które za-
gwarantują piękną i zdrową opa-
leniznę, należy dostosować je do 
karnacji oraz czasu spędzonego 
na słońcu. Im twoja opalenizna 
jest ciemniejsza, tym niższego fil-
tru możesz używać.

 SUPER SOIN 
SOLAIRE 
PROTECTEUR DE 
JEUNESSE HUILE 
SOYEUSE CORPS 
SPF 15 Jedwabisty olejek  
w sprayu nawilżający skórę,  
150 ml – 450 zł, nr 855164*

SUPER SOIN 
SOLAIRE VISAGE 
PROTECTEUR DE 
JEUNESSE SPF 50+ 
Uelastyczniający skórę krem  
do opalania, 40 ml – 570 zł,  
nr 855162*SI

SL
EY

Masz jasną i delikatną skórę, a nie chcesz 
spędzić lata, chowając się w  cieniu? Oto 
mleczko do ciała, dzięki któremu kąpiel 
słoneczna będzie nie tylko przyjemna, 
ale przede wszystkim bezpieczna. 
Zawartość organicznego a loesu  
w  mleczku gwarantuje bowiem nie tylko 
wzrost nawilżenia skóry, ale również 
natychmiast po aplikacji tworzy na skórze 
długotrwały film chroniący ją przed 
niekorzystnym działaniem promieni UV. 

LATTE SOLARE 
Mleczko do opalania SPF 30,  
75 ml – 59,90 zł, nr 866328

GEOMAR

Produkt, który sprawdza 
się jako krem na dzień, 
serum oraz rozświetlająca 
baza pod makijaż. Eliksir 
nawilża, odżywia, niweluje 
zmarszczki i  rozświetla 
skórę. Idealny dla skóry 
dojrzałej, gdyż działa li-
ftingująco, poprawia owal 
i  zabezpiecza cerę przed 
niekorzystnym działaniem 
czynników zewnętrznych. 
Rozprowadzony cienką 
warstwą na skórze tworzy 
rodzaj tarczy antyoksyda-
cyjnej. 

LIFTING ELIXIR 
Serum i baza pod makijaż 
dla cery dojrzałej, 40 ml – 
149 zł, nr 813693

YONELLE
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wierciadło
       duszyZ

B E AU T Y  COACH

Oczy są zwierciadłem duszy. Wystarczy w odpowiedni  

             
 sposób nadać oczom wyrazu, a powiekom koloru,  

żeby przekazać spojrzeniem  

więcej niż
 słowem

.

Douglas,
Make-up Quattro 
Eyeshadow Be 
smockey – Brown

64 ZŁ

Douglas  
Make-up Devil Eyes

69 ZŁ

Douglas  
Make Up Błyszczyk Lip 
Shine Nr. 2 - Flush 
Fuchsia

45 ZŁ

Douglas  
Make-up 

Ultralight 
Foundation  

nr.3 Sable Moyen

81 ZŁ

Douglas  
Make Up Precise 
Eyeliner Dark Ligh

39 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
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akijaż rozpoczynamy od wyrów-
nania twarzy przy pomocy lekkiego 
podkładu Douglas Make-up Ultra-

light Foundation nr.3 Sable Moyen, pod oczy 
nakładamy korektor YSL Touch Eclat. Utrwa-
lamy makijaż przy pomocy sypkiego pudru 
transparentnego marki Sensai. Aby uwy-
datnić kości policzkowe, stosujemy bronzer 
marki Clarins (Bronzing duo 02). Linie brwi 
podkreślamy kredką Dior Sourcils Poudre 
Powder (nr 093 black).

Makijaż powiek wykonujemy używając 
paletki cieni Douglas Make-up Quattro Eyesha-
dow Be smockey – Brown – na wewnętrzny ką-
cik oka nakładamy najjaśniejszy, jasnobeżowy 

MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Karolina Russak 

Perfumeria Dougls
Alfa Centrum Gdańsk

MODELKA
Kamila Węglarz 

ZDJĘCIA
Magdalena Czajka odcień, dalej cieniujemy w kierunku 

kącika zewnętrznego oka poruszając 
się zgodnie z kolorystyką na palecie 

– przez pośredni odcień beżu po czeko-
ladowy brąz, który dodatkowo wzmac-
niamy czarnym cieniem Collistar 
(odcień Lava nr 09). Środek powieki 
akcentujemy brzoskwiniowym cieniem 
Collistar (Paprika nr 05). Następnie 
rysujemy czarną kreskę eyelinerem 
Douglas Make Up Precise Eyeliner 
Dark Light. Linie przy dolnej powiece 
najpierw pokrywamy szarą kredką NYX 
(912 Charcoal), a następnie używamy 
czekoladowego brązu, którego używa-
liśmy do górnej powieki. Linię wodną 
oka obrysowujemy kajalem marki 
Douglas w kolorze czarnym. Kolejnym 
etapem makijażu są delikatnie zazna-
czone usta  błyszczykiem Douglas 
Make Up Lip Shine Nr. 2 - Flush Fuch-
sia. Na koniec tuszujemy rzęsy czarną 
maskarą Douglas Make-up Devil Eyes. 
Kości jarzmowe akcentujemy różem 
Clarins (nr 03 Miami Pink).

7
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Podkarpacie 
rowerami stanie

„T
rasy rowerowe w  Polsce Wschodniej” to inicjatywa 
łącząca pięć pomniejszych projektów regionalnych, 
które wspólnie utworzą jeden szlak rowerowy prze-
biegający przez województwo warmińsko-mazurskie, 

podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. W sumie po-
wstanie prawie 2 tys. km połączonych ze sobą ścieżek dla rowe-
rów, których trasa będzie „zahaczać” o  atrakcyjne turystycznie 
miejsca – zabytki, pomniki przyrody czy węzły komunikacyjne. 
Szlak ma swój początek na Warmii – w Kępinach Wielkich koło 
Elbląga, a koniec na południu Polski – w Gatnikach koło Sielpi 
Wielkiej (woj. świętokrzyskie). Na swojej trasie rowerzyści będą 
mogli zobaczyć aż 477 atrakcji turystycznych. Szlak będzie prze-
biegał przez 5 parków narodowych i 15 parków krajobrazowych.

Tekst: Katarzyna Szewczyk 
Źródło: podkarpackie.pl, greenvelo.pl

Turystyka rowerowa w Polsce 
ostatnimi czasy rozwija się coraz 
prężniej. Właśnie dlatego powstaje 
masa projektów, które mają na celu 
ułatwić życie wielbicielom wycieczek 
na dwóch kółkach.



W  ramach projektu zmodernizowane zostaną istniejące już 
odcinki tras rowerowych oraz wybudowane nowe. Do tego celu 
planowane jest wykorzystanie dróg regionalnych o  niewielkim 
natężeniu ruchu. Rowerzyści będą mogli więc cieszyć się porząd-
nymi, dobrze oznakowanymi ścieżkami, a co jakiś czas przysta-
nąć i  odpocząć na specjalnie utworzonych miejscach postojo-
wych (co 5-10 km). Cała trasa funkcjonować będzie pod nazwą 

„Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo”.
Biorąc przykład zza zachodniej granicy około 300 obiektom 

turystycznym – hotelom, hostelom i pensjonatom, nadane zosta-
ną statusy kwater przyjaznych rowerzystom. Dla zainteresowa-
nych powstanie strona www oraz aplikacja, dzięki której turyści 
będą mogli zaplanować wyprawę, wybrać trasę, którą chcą poko-
nać, miejsca, które zechcą zobaczyć czy w których będą mogli od-
począć. Docelowo powstanie międzyregionalna organizacja, która 
po 2015 roku będzie pełnić funkcję operatora i koordynatora trasy.

Celem projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” jest 
utworzenie z  tych obszarów centrów turystycznych dla tych, 
którzy zainteresowani są aktywnym wypoczynkiem, oczywi-
ście przede wszystkim turystyką rowerową. Dzięki niemu tury-
ści będą mogli zobaczyć miejsca, które większość z nich ominę-
łaby celowo bądź przez przypadek, a które warte są obejrzenia. 
Trasy rowerowe na wschodzie Polski staną się tym samym pro-
duktem turystycznym, który zachęci turystów do odwiedzania 
regionów, przez które będą przebiegać.

W inicjatywie bierze udział także województwo podkarpackie. 
Przebiegający tędy odcinek będzie liczył około 430 km, a koszt jego 
budowy to mniej więcej 65 mln zł, z czego 85% pochodzi z projek-
tu Rozwój Polski Wschodniej. W 10% budowę dofinansowuje bu-
dżet państwa, a w 5% - samorząd wojewódzki. Realizacją zajmuje 
się Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Szlak łączy 38 powiatów oraz 144 miasta i gminy. Na Pod-
karpaciu szlak będzie przebiegał na trasie: Narol – Horyniec-

-Zdrój – Lubaczów – Wielkie Oczy – Radymno – Przemyśl – 
Dynów – Błażowa – Rzeszów – Łańcut – Leżajsk – Rudnik nad 
Sanem – Radomyśl nad Sanem – Zaleszany – Trześń.

Nic, tylko wsiadać na rower!
 

IN ENGLISH  

Podkarpacie, the cycling stronghold

Cycling tourism in Poland has recently begun gaining momentum in 
Poland. That’s why lots of projects that are supposed to make cyclists’ 
lives easier spring up like mushrooms.

“Eastern Poland Cycling Paths” is an initiative that combines 
five smaller regional initiatives, which, when combined, will 
make one cycling path that will pass through Wrmińsko-Ma-
zurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie and Świętkorzysk-
ie provinces. In total, almost 2000 km of combined bike paths 
will be made available. They will pass places of particular tour-
ist value: places of historical value, monuments of nature or 
transportation hubs. The route begins in the town of Kepiny 
Wielkie, near Elbląg, in the Warmia region and ends far to the 
south in Gatniki, near Sielpia Wielka (Świętokrzyskie province). 
An amazing number of 477 tourist attractions will be available 
for cyclist to see along the route that will go through 5 nation-
al parks and 15 landscape parks.

Project assumes modernisation ofr already existing fragments 
of bike paths as well as creating new ones. Low traffic local roads 
are considered a viable option in reaching this goal, which would 
allow cyclists to enjoy sturdy, well marked roads, as well as re-
lax on especially set up parking spots (each 5-10 km). The whole 
route will be called “Green Velo Eastern Cycling Route”.

Like in Western Europe, about 300 tourist buildings - hotels, 
hostels and guesthouses - will receive the status of cycle-friendly. 
Those interested will be able to download a special mobile ap-
plication that will allow to plan the journey, select a route, the 
destination and stops. The aim is to create an interregional or-
ganisation that will serve as operating and coordinating body 
for the route.

The goal of the project is transforming these localisations 
into tourist centres for those who seek active leisure, with par-
ticular stress on cycling, of course. The project will allow tour-
ists to experience places that most of them would intentional-
ly or accidentally avoid, which are really worth seeing. Cycling 
paths in Eastern Poland will thus become a tourist product that 
will encourage people to visit the regions through which the 
route will pass.

Podkarpackie province also takes part in the initiative. The 
fragment leading through the region will be 430 km in length 
with building cost of about 65 million PLN, 85% of which 
will be covered from the Development of Eastern Poland pro-
gramme. 10% will come from the federal budget and 5% from 
the provincial government. The whole enterprise will be operat-
ed by the Podkarpackie Province Road Management.

The route connects 38 counties and 144 towns, cities and mu-
nicipalities. The Podkarpacie part of the route will go as follows: 
Narol – Horyniec-Zdrój – Lubaczów – Wielkie Oczy – Radymno 

– Przemyśl – Dynów – Błażowa – Rzeszów – Łańcut – Leżajsk – 
Rudnik nad Sanem – Radomyśl nad Sanem – Zaleszany – Trześń.

Don’t waste your time, hop on a bicycle!

Co dostaną rowerzyści?

• położenie – trasy na terenach 
atrakcyjnych turystycznie (ze 
względu na walory kulturowe oraz 
przyrodnicze)

• jakość – odpowiednia nawierzchnia, 
kompletna trasa i bezpieczna jazda

• infrastruktura – baza gastronomiczno-
noclegowa oraz Miejsca Obsługi 
Rowerzystów

• system obsługi turystów 
– certyfikowane obiekty 
gastronomiczne i noclegowe 
z możliwością odpowiedniej obsługi 
rowerzystów

• wielowariantowość – różne opcje 
trasy zróżnicowane tematycznie oraz 
pod względem stopnia trudności
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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

.....6. 17:20 21:00 FR7622 738

...4... 17:50 21:30 FR7622 738

.2..... 17:55 21:35 FR7622 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. 21:25 23:10 FR7623 738

...4... 21:55 23:40 FR7623 738

.2.... 22:00 23:45 FR7623 738
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Y

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.07.2015 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 05.07.2015 Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please contact 
a representative of the airlines to confirm current time of flights. 

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4... 05:55 10:10 FR862 738

.2...6. 17:20 21:35 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4... 10:55 13:00 FR863 738

.2...6. 22:00 00:05 FR863 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

123456. 06:10 07:55 LH1387 CR9

12345.7 13:15 15:00 LH1385 CR9

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.... 18:35 20:40 FR3122 738

.....6.  19:45 21:50 FR3122 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. 15:20 16:55 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.... 10:20 12:10 FR3203 738

.......7 10:35 12:25 FR3203 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 6. 05:55 06:45 LO3804 E170/E175

.....6. 05:55 06:50 LO3804 E170/E175

1234567 08:55 09:45 LO3806 DH4/E170

1234567 15:10 16:00 LO3802 DH4/E195 / E175

12345.7 18:00 18:50 LO3808 DH4/E170/E175

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

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

12.45.7 20:55 22:30 LH1386 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

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 16:05 18:10 FR3121 738

.....6.  17T:15 19:20 FR3121 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. 11:20 14:55 FR2136 738

1.3.5.7 18:00 21:35 FR2136 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 07:30 08:25 LO3805 DH4

1234567 13:35 14:30 LO3801 E175/E195

1234567 16:35 17:30 LO3807 DH4/E170

12345.7 22:40 23:35 LO3803 E170

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 06:10 09:55 FR3202 738

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

Edinburgh | Czech Airlines

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. (Od 14.07.2015) 10:10 14:10 OK0785 A319

Edinburgh | Czech Airlines

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. (Od 14.07.2015) 14:50 16:45 OK0784 A319














