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NAJGĘSTSZE PERFUMY
MARIETA ŻUKOWSKA PRZYCHODZI NIECO ROZDYGOTANA (BOI SIĘ ZOSTAWIĆ 
NA KILKA GODZIN CÓRKĘ), ALE MIMO TEGO WCIĄŻ WYGLĄDA JAK PROMIEŃ 
SŁOŃCA. NIE WIEM JAK TO ROBI. KELNER JEST TAK ONIEŚMIELONY,  
ŻE ZAPOMINA DO NAS PODEJŚĆ. KIEDY MARIETA OPOWIADA MI 
O SWOJEJ CÓRECZCE ZDAJĘ SOBIE SPRAWĘ, ŻE PRZECIEŻ POWINIENEM 
BYĆ SKRĘPOWANY, A NIE JESTEM. UKRADKOWE I PEŁNE ZAZDROŚCI 
SPOJRZENIA INNYCH GOŚCI RESTAURACJI DODAJĄ MI PEWNOŚCI SIEBIE.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ŹRÓDŁO FOT.: MONIKA SZAŁEK



MÓWISZ, ŻE TWOJA CÓRKA JEST ŁOBUZIARĄ.  
MA TO PO MATCE?
Myślę, że jestem zupełnie normalnym 

człowiekiem, Kuba. Takim z krwi i kości, 

z zaletami i wadami normalnego człowieka. 

Mam też momenty, w których przekraczam 

jakieś granice, np. podczas podróży po Azji. 

Wtedy nie jestem typem człowieka, który 

bukuje sobie pięciogwiazdkowy hotel. Jak 

jadę do Kambodży czy Tajlandii – a teraz 

mam wielką ochotę, żeby zwiedzić Wiet-

nam – to kupuję po prostu bilet lotniczy, 

a potem niesie mnie wiatr. Jest coś takiego 

w środku, taki niepokój, który napędza. 

Pamiętam, jak podróżowałam promem z ty-

siącami ludzi. To był taki prom, do którego 

wchodziło się do ładowni, nie było żadnych 

kajut ani niczego w tym stylu, spało się na 

słomiankach. Jedyną moją normalnością 

w tym wszystkim był taki płócienny śpiwór, 

który wzięłam do Azji. Takie rzeczy nie 

są mi obce. Nie wiem, czy przez to można 

mnie nazwać łobuzem. To bardziej chęć 

przygody i umiejętność znoszenia różnych 

warunków. Spałam w pięciogwiazdkowych 

hotelach, ale i w takich za grosze. Czuję się 

w nich równie dobrze.

CZYLI DIABEŁKA ZA SKÓRĄ NIE MASZ?
Nie, jestem bardzo spokojną kobietą.

ZAWSZE TAK BYŁO?
Tak, byłam wzorową uczennicą. 12 lat 

grałam na skrzypcach. W wieku 13 lat 

wysłano mnie do szkoły z internatem 

prowadzonym przez siostry zakonne. Nie 

miałam już wtedy nad sobą rodziców. Sama 

stałam się dla siebie rodzicem. To był przy-

spieszony kurs dorosłości. Odbył się wła-

ściwie w miesiąc. Do tej pory zadaję sobie 

pytanie, jak to mi się wszystko udało, że nie 

miałam w sobie buntu, nie protestowałam, 

że chcę do domu. Grałam jeszcze na tych 

skrzypcach, więc musiałam narzucić sobie 

rygor ćwiczeń. Popatrz, jak młody człowiek 

potrafi się odnaleźć w danej sytuacji. Potem 

dostałam się do szkoły filmowej. Zawód 

aktora to chęć przekroczenia granic, chęć 

przeżycia wielu różnych żyć w jednym. 

Mogę zagrać bardzo złe osoby, mogę zagrać 

wspaniałe i niezwykłe. Mogę w tych złych 

szukać ich motywacji, mogę próbować 

pokazać je od drugiej strony.

CO MIAŁAŚ NA EGZAMINACH WSTĘPNYCH?
Nie miałam takich historii z odcinaniem 

krawata albo „zaskocz komisję”. Nie mu-

siałam grać zsiadłego mleka ani kamienia, 

tylko słyszałam te historie. Wydaje mi się, 

że to tylko naddawanie znaczenia tym 

egzaminom i potwierdzanie w ten sposób 

tezy, że tak trudno się do filmówki dostać. 

Wiesz czym się zdaje egzaminy do szkoły 

filmowej? Swoją prawdą. Elastycznością 

i umiejętnością dostosowania swojego ciała 

do emocji, do wydobywania ich z siebie. Na 

egzaminie mówiłam Fredrę, w dodatku 

męski tekst ze „Świętoszka”. Mówiłam 

też tekst Wisławy Szymborskiej „Jestem 

tabletką na uspokojenie”. Takie wybory na-

stolatki. Mówiłam też kilka innych rzeczy, 

ale nie pamiętam już dokładnie. Miałam też 

piosenkę do tekstu Osieckiej, „Czarne per-

fumy”. W następnym etapie komisja daje 

już zadania aktorskie. Teksty potrzebne są 

na pierwszym etapie, potem są już małe 

etiudy. Komisja sprawdza jak jesteś ela-

styczny, jak pomysłowo potrafisz rozwiązać 

sytuację, jaki po prostu jesteś. No i jaki pan, 

taki kram, członkowie komisji wybierają 

według swoich gustów, a o gustach się nie 

dyskutuje. Mnie wybrał Jan Machulski. 

Pewnie gdzieś tam czuł, że będę w jakiś 

sposób predysponowana do tego zawodu.

PYTAM O TE RZECZY, BO SZUKAM W TOBIE CAŁY 
CZAS GENEZY TEGO AKTORSTWA. TERAZ MUSZĘ 
SIŁĄ RZECZY SPYTAĆ DLACZEGO ZDECYDOWA-
ŁAŚ SIĘ NA FREDRĘ I SZYMBORSKĄ. 
Wzięłam to na czuja, intuicją. Jak masz te 

kilkanaście lat, to nie kalkulujesz. A mnie 

nikt nie przygotowywał przecież do egza-

minów. Ja po prostu zawsze chciałam być 

aktorką. Kontakt ze sceną, koncerty, to mi 

na pewno pomogło, ale gdzieś wewnętrz-

nie czułam, że aktorstwo to moje miejsce. 

Czułam, że w tym będzie mi dobrze. A gdzie 

jest ta geneza? Może w tym, że z moim ojcem 

czytaliśmy dużo książek, wierszy. Dużo mi 

mówił, dużo sam recytował, oglądał ze mną 

dużo spektakli Teatru Telewizji. Oglądaliśmy 

też takie wieczorne programy z Bogusławem 

Kaczyńskim. Oglądaliśmy opery. Kontakt ze 

sztuką w moim domu był cały czas. A moja 

mama czytała ze mną – uważam to dzisiaj 

trochę za fiśnięcie mojej mamy – „Przewod-

nik operowy”. Każdego wieczora tylko na to 

czekałam. A wiesz, to nie są takie normalne 

bajki. Operetki to jeszcze, ale opery już są 

przecież pełne tragicznych wydarzeń. Słu-

chałam tego w napięciu, jak przy najlepszych 

thrillerach. Rodzice czasami pozwalali nam 

oglądać „Miasteczko Twin Peaks” i przy 

„Przewodniku” tak samo się czułam. On 

otwierał ten niedozwolony, tajemny świat. 

Więc to wszystko chyba dzięki moim rodzi-

com. Chociaż mój tata obraził się na mnie, 

kiedy dostałam się do szkoły filmowej. Obra-

ził się, że nie zostałam muzykiem. 12 lat pracy 

ze skrzypcami na nic! Później oczywiście mu 

przeszło i mnie wspierał, ale jego pierwsza 

reakcja była właśnie taka. Zresztą, do szkoły 

filmowej zdawałam po kryjomu...

CZYLI MASZ JEDNAK DIABEŁKA POD SKÓRĄ.
Buntownika bardziej.

FREDRO TEŻ NIE JEST TAKI ZNOWU GRZECZNY.
Zdecydowanie. Jest nawet niegrzeczny.

CO CZUJESZ JAK WYCHODZISZ NA SCENĘ? 
ŚWIATŁO, GORĄC OD REFLEKTORÓW...?
Gorąc od reflektorów uwielbiam. Teraz mam 

to szczęście, że wszystkie spektakle, które 

gram, zaczynają się ode mnie. Ja zaczynam. 

Muszę skupić energię na temacie, na swojej 

postaci, żeby zacząć przedstawienie!

I CO? JAK TO WYGLĄDA? WCHODZISZ NA TĘ 
DZIEWICZĄ SCENĘ, NA KTÓREJ TEGO WIECZORA 
JESZCZE NIE BYŁO ŻADNEGO AKTORA. SĄ TAM 
TYLKO ELEMENTY SCENOGRAFII I REKWIZYTY. 
PUBLICZNOŚĆ CZEKA. I WCHODZISZ TY.
To jest mieszanka adrenaliny, radości, stresu, 

niewiadomego. Jak takie najgęstsze perfumy, 

które pachniałyby drewnem, benzyną, la-

sem, morzem, sopockim wiatrem, bo on jest 

specyficzny. To rodzaj napięcia, energetycz-

nej kuli. Moment niewiadomego, który jest 

otwarciem, a jednocześnie panowaniem nad 

innymi. Wiesz, że teraz ty skupiasz na sobie 

ten moment uwagi, zaczynasz spektakl, ma-

gię. Uwielbiam to. W ogóle się nie denerwuję.

JAK SIĘ ZMIENIŁAŚ JAKO AKTORKA PO NARODZI-
NACH CÓRKI?
W moim życiu wszystko się akurat w tam-

tym czasie wywróciło do góry nogami. Cór-

ka dała mi totalny luz do zawodu. Kiedyś 

zawód był moim dzieckiem. Kiedy szłam 
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GRAŁAM JESZCZE NA 
TYCH SKRZYPCACH, WIĘC 
MUSIAŁAM NARZUCIĆ SOBIE 
RYGOR ĆWICZEŃ. POPATRZ, 
JAK MŁODY CZŁOWIEK 
POTRAFI SIĘ ODNALEŹĆ 
W DANEJ SYTUACJI. POTEM 
DOSTAŁAM SIĘ DO SZKOŁY 
FILMOWEJ. ZAWÓD AKTORA 
TO CHĘĆ PRZEKROCZENIA 
GRANIC, CHĘĆ PRZEŻYCIA 
WIELU RÓŻNYCH ŻYĆ 
W JEDNYM. MOGĘ ZAGRAĆ 
BARDZO ZŁE OSOBY, MOGĘ 
ZAGRAĆ WSPANIAŁE 
I NIEZWYKŁE.



 ROZMOWA TALK 

11 

SPECJALNE  PODZIĘKOWANIA  DLA SOFITEL GRAND SOPOT, 
MARCE BIŻUTERII LILOU ORAZ PANI ANI PONIEWIERSKIEJ
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na plan zdjęciowy w kinie, teatrze czy 

serialu, to zawsze byłam oddana tym rolom 

bezgranicznie. Żyłam tylko nimi. A teraz 

granie jest dla mnie przygodą, szansą na 

spotkanie fascynujących ludzi, z czego 

może powstać magia, ale też nie musi. Para-

doksalnie ta magia się wydarza, bo nie ma 

takiego ścisku i oczekiwania.

POMYŚLAŁEM SOBIE, ŻE SKORO KREOWANIE 
ROLI POLEGA NA BRANIU RÓŻNYCH ELEMENTÓW 
Z RZECZYWISTOŚCI I LEPIENIU ICH ZE SOBĄ, TO 
NARODZINY DZIECKA MOGĄ SPOWODOWAĆ, ŻE 
KOBIETA BĘDZIE JESZCZE BARDZIEJ CHŁONNA 
NA TE WSZYSTKIE EMOCJE.
Masz totalną rację. Robi się taka wielka, 

niestworzona przestrzeń, że czuję się lepsza, 

szczęśliwsza, mam większy power do tego 

zawodu i nie mam ograniczeń. Poród dla 

mnie był jednym z najpiękniejszych, najbar-

dziej mistycznych wydarzeń, jakich można 

doświadczyć w życiu. Serio. To było coś 

niezwykłego. Pamiętam, że podczas porodu 

następuje taki moment, w którym zdajesz 

sobie sprawę, że cholera, nie możesz się już 

poddać. To ta chwila, kiedy już nie mogą 

zrobić cesarki i kobieta nie może odpuścić. 

A często właśnie wtedy kobiety się poddają. 

Jest więc ten moment, w którym jesteś pew-

nego rodzaju stwórcą. Rodzisz i od ciebie 

zależy, czy twoje dziecko przeżyje, czy nie.

PIERWSZY MOMENT, W KTÓRYM MATKA JEST 
NAPRAWDĘ ODPOWIEDZIALNA ZA DZIECKO.
Dokładnie. I wtedy wiesz, że nie ma już 

ucieczki. To już sprawa zbyt wielkiej wagi. 

To nie jest rola, która nie wyszła czy man-

dat za złe parkowanie. To jest nowe życie. 

Nie możesz skapitulować, powiedzieć: 

„Przepraszam, nie dam rady, do widzenia”. 

Jak się przejdzie ten moment, to dostaje się 

siłę do życia, do pracy, do wszystkiego. To 

wartościuje kobietę. Wyciąga na wierzch 

ukrytą siłę kobiecości.

JAKO AKTORKA, A BYĆ MOŻE JESZCZE JAKO STU-
DENTKA, PEWNIE WYMARZYŁAŚ SOBIE JAKĄŚ 
ROLĘ, O KTÓREJ MYŚLISZ, ŻE JEST TOBIE PRZE-
ZNACZONA, ŻE BYŁABYŚ W NIEJ IDEALNA. CZY TA 
ROLA SIĘ ZMIENIŁA PO NARODZINACH CÓRKI?
Mam tak z Isobel w „Lwie na ulicy”. To 

jest rola, która ewoluuje wraz ze mną od 

czasów studiów. Gram to już dziewiąty rok 

I, o dziwo, ludzie dalej chcą to oglądać i dalej 

KIEDYŚ ZAWÓD BYŁ MOIM 
DZIECKIEM. KIEDY SZŁAM NA 
PLAN ZDJĘCIOWY W KINIE, 
TEATRZE CZY SERIALU, TO 
ZAWSZE BYŁAM ODDANA 
TYM ROLOM BEZGRANICZ-
NIE. ŻYŁAM TYLKO NIMI. 
A TERAZ GRANIE JEST DLA 
MNIE PRZYGODĄ, SZANSĄ 
NA SPOTKANIE FASCYNUJĄ-
CYCH LUDZI, Z CZEGO MOŻE 
POWSTAĆ MAGIA, ALE TEŻ 
NIE MUSI. PARADOKSALNIE 
TA MAGIA SIĘ WYDARZA, 
BO NIE MA TAKIEGO ŚCISKU 
I OCZEKIWANIA.
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jest full na widowni. To sukces całego 

zespołu. Myślę, że Isobel się zmieniła. 

Wszystko się zmieniło! Pamiętam pierwszy 

spektakl po narodzinach córki – miała 

chyba wtedy pięć czy sześć miesięcy. Była 

w pokoju teatralnym dla artystów, karmi-

łam ją jeszcze. Była takim cudem, życiem, 

które patrzyło na mnie i oczami mówiło: 

„Mamo, nie idź, zostań, powinnaś być tu ze 

mną cały czas”. Była z nią tam moja mama. 

Wychodziłam na scenę i myślałam: „Jezu, 

jak mam zagrać teraz tę postać? Ja nie 

wiem! Jaką inną motywację mam teraz 

znaleźć dla tych decyzji mojej bohaterki 

jako matka, jako inna kobieta?”. Zadawałam 

sobie dużo pytań o to, jak mam ją zagrać, 

jak mam ją zmienić. I pewnie się zmieniła, 

ale to już widzowie muszą rozgryźć jak. 

 IN ENGLISH

THE THICKEST PERFUME

MARIETA ŻUKOWSKA RUSHES IN A BIT 
SHAKEN (SHE’S AFRAID TO LEAVE HER BABY 
DAUGHTER FOR A COUPLE OF HOURS), BUT 
SHE STILL LOOKS LIKE SUNSHINE. I DON’T 
KNOW HOW SHE DOES IT. THE WAITER IS SO 
MUCH IN AWE THAT HE FORGETS TO COME TO 
OUR TABLE. WHEN SHE TELLS ME ABOUT HER 
DAUGHTER I REALISE THAT I SHOULD FEEL 
UNEASY, BUT I DON’T. OTHER GUESTS PEEK AT 
US JEALOUSLY, BOOSTING MY SELF-ESTEEM. 

SO, YOU’RE SAYING YOUR DAUGHTER IS 
A LITTLE TROUBLEMAKER. LIKE MOTHER, LIKE 
DAUGHTER?
I think that I’m a perfectly normal human 

being. Flesh and bones, with virtues and 

vices of an average person. I’ve also mo-

ments when I cross some boundaries, like 

during my trips through Asia. Then, I’m 

not a kind of person that books a five-star 

hotel. When I go to Cambodia or Thailand 

- and right now I’d really like to go and 

see Vietnam - I just buy a plane ticket and 

then go with the flow. There’s something 

inside of me, uneasiness of some sort, that 

pushes me forward. I remember travelling 

on a ferry with thousands of passengers 

of board. It was a kind of ship where you’d 

travel in a cargo hold, there were no com-

partments whatsoever, you’d sleep on hay. 

The only normal thing in all this was my 

linen sleeping bag that I had taken with me. 

I’m no stranger to such things. I don’t know 

if it makes me a troublemaker. It’s rather 

a sense of adventure and the ability to 

survive under different conditions. I stayed 

in five-star hotels, as well as budget ones. 

I feel equally comfortable in either of these.

SO, YOU’RE NOT A DEVIL INCARNATE?
No, I’m a very calm person.

WAS IT ALWAYS THIS WAY?
Yes, I always was a good student. I played 

violin for 12 years, and when I was 13 I was 

sent to a boarding school run by nuns. 

I didn’t have parents watching over me, I be-

came my own parent. It was a crash course 

in adulthood that lasted a month, basically. 

I still ask myself, how did I make it through 

all this without a need to rebel. I didn’t want 

to go back home. I was still playing the 

violin, so I needed to set myself an exercise 

schedule. Look at how a young person can 

adapt. Later, I was accepted to film school. 

The profession of an actor involves crossing 

boundaries, the will to live several lives 

during one lifetime. I can turn into evil char-

acters, as well as I can turn into marvelous, 

amazing ones. I can search for motivation 

in these evil characters, I can try and show 

them from a different perspective.

WHAT DID YOU HAVE TO DO DURING YOUR 
ENTRY EXAMS?
There wasn’t anything like cutting the 

tie in half or “surprise the commission”. 

I didn’t have to turn into milk or stone, 

I only heard these stories. I think that 

their only purpose is to overestimate these 

exams and confirm the theory that it’s 

really hard to be admitted to film school. 

You know what gets you into the film 

school? Your own truth. Flexibility and 

ability to adapt your body to emotions, to 

releasing them. During the exam, I recited 

a male part from “Świętoszek” by Fredro. 

I also had a text by Wisława Szymborska, 

“Jestem tabletką na uspokojenie”. Teenag-

er’s choices. I also prepared several few 

things, though I don’t remember what it 

was. I also sang a song to the text by Ag-

nieszka Osiecka, “Black perfume” (“Czarne 

perfumy”). In the next stage, the commis-

sion gives acting tasks. Texts are required 

in the first stage, later there are only 

small forms. Your flexibility  and problem 

solving skills are assessed. They just check 

who you are. And this is the key to their 

later choices. Members of the commission 

choose new students according to their 

liking. I was chosen by Jan Machulski, 

I suppose he felt deep inside that I was fit 

to become an actress.

I’VE ASKED ABOUT ALL THESE THINGS 
BECAUSE I’M STILL TRYING TO FIND THE BEGIN-
NINGS OF YOUR ACTING. SO, I HAVE TO ASK WHY 
DID YOU CHOOSE FREDRA AND SZYMBORSKA.
It was intuitive. There’s no room for 

calculations when you’re a teenager. No 

one prepared me for these exams, I just 

always wanted to be an actress. Being on 

stage, concerts helped me, that’s for sure, 

but deep inside I felt that acting is where 

I was supposed to be. I felt it’s going to 

suit me. And the beginnings? When I was 

young, I used to read a lot of books and 

poems with my father. He used to talk 

a lot, recite, watched TV Theatre spec-

tacles with me. We also used to watch 

evening programmes with Bogusław 

Kaczyński, and operas. Art was present 

in our home all the time. And my mother 

also read “Opera guide” to me - I still 

think of it as my mother’s little crazi-

ness. Every evening I used to wait for 

this moment. But you know, these aren’t 

ordinary tales. Operas are full of tragic 

events. I listened to it as it were the best 

thrillers. My parents sometimes let me 

watch “Twin Peaks” , and “Guide” made 

me feel the same way. It opened this 

forbidden, mysterious world. So I guess 

I owe it to my parents. Although my dad 

got angry with me when I was accepted 

to film school. He was angry that I didn’t 

become a musician. 12 years of learning 

to play the violin and all for nothing! Lat-

er, of course, he got over it and supported 

me, but his first reaction was like that. 

Did I mention that I took the entry exams 

in complete secrecy?

SO YOU’RE A DEVIL AFTER ALL.
More like a rebel.

FREDRO ISN’T AN ANGEL, EITHER.
Definitely. He’s naughty.

WHAT DO YOU FEEL WHEN YOU GET ON STAGE? 
HEAT FROM THE LIGHTS...?
I love this heat. I’m lucky,all spectacles 

that I begin all the spectacles I’m in. I need 

to focus my energy on the topic, on my 

character, to begin the show!

AND? HOW DOES IT LOOK LIKE? YOU ENTER 
THE STAGE, WHICH JUST WAS EMPTY MINUTES 
BEFORE. THERE ARE ONLY DECORATIONS AND 
SOME PROPS. THE AUDIENCE IS WAITING. AND 
THEN YOU ENTER.
It’s a mix of adrenaline, happiness, stress 

and the unknown. Like the thickest per-

fume, the scent of wood, gasoline, woods, 

sea, the wind in Sopot, which is unlike any 

other. It’s a kind of tension, a sphere of en-

ergy. A moment of unknown, which is the 

opening and at the same time controlling 

others. You realise that at that moment 

you focus the attention of everyone, you 

start your magic. I love it and I’m not 

stressed at all.

HOW DID YOU CHANGE AS AN ACTRESS AFTER 
your daughter was born?

Actually, my life at that moment turned 

upside down. My daughter gave me distance 
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to my profession. Acting used to be my 

child. When I went to a movie set or theatre 

rehearsal, I dedicated myself completely to 

the role. They were my life. Now, acting is 

an adventure to me, chance of meeting fas-

cinating people, which can be magical, but 

not necessarily. The magic happens, because 

there’s no anxiety or waiting. It’s a paradox.

I WAS THINKING, IF BUILDING A CHARACTER 
IS ABOUT PIECING TOGETHER DIFFERENT 
PARTS OF REALITY THEN BIRTH OF A CHILD 
MAY CAUSE A WOMAN TO BECOME EVEN MORE 
SUSCEPTIBLE TO ALL THESE EMOTIONS.
You’re right. It creates an unshaped 

space, which makes me feel better, hap-

pier and gives me power to do what I do 

without any limitations. The birth of my 

child was one of the most beautiful and 

mystical events that a person could ex-

perience in life. Really, it was something 

truly amazing. I remember that when 

I was in labour there was a moment in 

which I realised that, dammit, I couldn’t 

give up. It’s the moment when it’s too 

late for caesarean section and a woman 

can’t give up. And very often that’s the 

exact moment that women do give up. 

This moment turns you into sort of a cre-

ator. You give birth and it’s up to you if 

the child survives, or not.

THE FIRST MOMENT OF TRUE RESPONSIBILITY 
FOR THE CHILD.
Exactly. You then know there’s no escape, 

it’s too important. It’s not an unsuccess-

ful role or a parking ticket. It’s new life. 

You can’t just give up and say: “I’m sorry, 

I won’t make it, good bye”. Getting past 

this moment gives you strength to live, 

work, do anything. It brings out the hid-

den, inner strength of womanhood.

AS AN ACTRESS, OR PERHAPS MAYBE AS 
A STUDENT, YOU MUST HAVE HAD A DREAM 
ROLE, ONE THAT YOU KNEW HAD BEEN CRE-
ATED ESPECIALLY FOR YOU. DID THAT CHANGE 
AFTER YOUR DAUGHTER WAS BORN?
In my case, it’s Isobel in “Lew ulicy” (“Lion 

in the street”). It’s a role that has been 

evolving with me since film school. I’ve 

been in this role for nine years now and, 

what’s surprising, people still want to 

watch it and the tickets are always sold 

out. It’s team effort that pays off. I think 

Isobel has changed. Everything’s changed! 

I remember the first spectacle after my 

daughter was born - she was five or 

six months back then. I was backstage, 

feeding her. She was such a miracle, life 

that observed me and said with its eyes: 

“Mom, don’t go, stay, you should be here 

with me all the time”. My mom was there 

with her. I got on stage thinking: “Jesus, 

how am I supposed to play this charac-

ter? I don’t know! What other motivation 

for my character’s decisions do I find as 

a mother, as a totally different woman?”. 

I asked myself a lot of questions about the 

way I should have played the role, how to 

change her. And she probably has, and it’s 

up to the audience to figure out how. 
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PODRÓŻE TRAVEL

Nie dalej jak rok temu Szkoci wpadli 

na karkołomny pomysł przeprowa-

dzenia referendum niepodległościo-

wego i przerwania długiego (ponad 

300 lat) „małżeństwa z rozsądku” z Anglią. 

Najwyraźniej niewiele przyniosła rozsze-

rzana od końca lat 90. autonomia – własny 

parlament, służba zdrowia i wymiar 

sprawiedliwości to za mało, żeby przekonać 

do siebie upartych mieszkańców północnej 

WSZYSTKO W KRATKĘ
PODRÓŻ PRZEZ SZKOCJĘ MOŻE PRZYPOMINAĆ PRÓBĘ ODRÓŻNIENIA 
JEDNEGO KLANOWEGO WZORU OD DRUGIEGO – NIBY WSZYSTKO W PODOBNĄ 
KRATKĘ, A JAKŻE RÓŻNE. DLATEGO NIE DZIWCIE SIĘ ZA BARDZO, JEŚLI 
W SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ DOLINACH ZASTANIECIE DWA RÓŻNE OBRAZKI. 
NIGDZIE CHYBA CIĘŻAR KULTUROWEGO PARADOKSU NIE JEST TAK DUŻY.

 TEKST: MATEUSZ KOŁOS      ŹRÓDŁO FOT.: WWW.FLICKR.COM
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Brytanii. Pomijając fakt, że secesja spaliła 

na panewce, warto spojrzeć na Szkocję wła-

śnie z tej perspektywy. Bo w Szkocji bardzo 

dużo rzeczy jest wewnętrznie sprzecznych.

KOLEŚ Z NIZIN
W Szkocji cała zabawa zaczyna się, gdy 

wyjeżdżasz poza miasto. Nie jest to trudne, 

bo termin „poza miastem” odnosi się do 

znacznej większości tutejszych przestrzeni. 

Nie odmawiając miastom  niczego (w istocie, 

na Edynburgu i Glasgow warto zawiesić oko 

na dłużej), całą esencję szkockości znajduje 

się na prowincji. Jeśli coś nie ma tu długiej 

i skomplikowanej historii, nie jest szkockie. 

Innymi słowy – być Szkotem, to w jakiś 

sposób wciąż zmagać się z przeszłością. Na 

tej zasadzie wciąż wyraźnie zaznacza się po-

dział na mieszkańców Highlands i Lowlands. 

Highlands – to z oczywistych względów 

tereny położone wyżej, skąd z góry patrzy 

się na ludzi z nizin. Szkoccy „górale” mają ku 

temu solidne podstawy – nie dość, że różnice 

w językowych korzeniach są znaczne (w Hi-

ghlands mówi się dialektami z grupy celtyc-

kiej, w Lowlands germańskim lallans scots), to 

jeszcze niziny, jako centrum administracyjne 

kraju, są nagminnie uważane za „pupilków 

Londynu”. Co ciekawe, taka etykietka każe 

Lowlandczykom traktować mieszkańców 

wyżyn jako nieokrzesanych, skorych do bitki 

i porywczych. Cóż, według legend zamek 

Makbeta mieścił się w Inverness – dzisiejszej 

stolicy Highlands. W wypadku konfron-

tacji przedstawicieli tych dwóch obszarów 

wypadałoby więc uważać. Zwłaszcza, jeśli 

rozmowa toczyłaby się o (i przy) whisky.

WHISKY Z GÓR
Narodowy trunek Szkotów jest równie 

często powodem do dumy, co do sporów. 

Wszystko przez historyczny podział, 
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uwzględniający oczywiście wymienione 

wcześniej różnice. Wytyczono go już 

w XIX wieku, gdy tylko zalegalizowano 

produkcję whisky. Podział miał swoje 

odzwierciedlenie głównie w wysokości 

podatku, płaconego od produkowanego 

trunku. Nietrudno się domyślić, że kwe-

stie pieniężne tylko zaogniały sytuację. 

Dziś zaognia ją głównie bukiet produko-

wanych napitków – dla mieszkańca gór 

whisky z nizin, uważana za delikatniejszą 

i lżejszą, jest po prostu mdła. Na nic zda 

się fakt, że tradycyjnie przeprowadzaną 

na niej potrójną destylację stosuje się dziś 

tylko w gorzelni Auchentoshan. Pełnię 

trunku górale odkrywają za to w rodzi-

mych whisky, takich jak Glenmorangie 

czy Ebradour – szczycą się ich bogatym 

kwiatowym aromatem i smakiem oraz 

licznymi akcentami morskimi. Sporu nie 

ratuje fakt, że najbardziej legendarne 

whisky produkowane są w dwóch innych 

historycznych regionach – Speyside (znaj-

duje się tu połowa szkockich destylarni 

produkujących single malty) oraz Islay, 

gdzie do dziś działają legendarne zakłady 

Ardbeg, Bowmore czy Caol Ila. Łyżką 

dziegciu w beczce miodu jest w tym 

wypadku niezależność produkcji trunku. 

Z działających dziś na terenie Szkocji 101 

destylarni tylko 5 nie podlega wielkim 

koncernom. I to jest akurat powód do 

wstydu dla jednych i drugich.

POTWÓR Z JEZIORA
Jeśli z czegoś można się wyśmiewać na 

szkockich nizinach, to z pewnością z Nessie. 

Potwór z Loch Ness, najbardziej znana 

kryptyda w dziejach, dla wielu mieszkań-

ców północnej Szkocji jest czymś absolutnie 

realnym. Z pewnością przynosi realne 

zyski – tereny wokół jeziora są oblegane 

niemal przez cały sezon. Zresztą, nie tylko 

na legendach mieszkańcy Highlands bu-

dują swój status. Atrakcją ostatnich lat jest 

m.in. dolina Glencoe, gdzie kręcono znacz-

ną większość scen z serii filmów o Harrym 

Potterze. Okazją do żartów są również osła-
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AUTONOMIA – WŁASNY 
PARLAMENT, SŁUŻBA 
ZDROWIA I WYMIAR 
SPRAWIEDLIWOŚCI TO ZA 
MAŁO, ŻEBY PRZEKONAĆ 
DO SIEBIE UPARTYCH 
MIESZKAŃCÓW PÓŁNOCNEJ 
BRYTANII. POMIJAJĄC FAKT, 
ŻE SECESJA SPALIŁA NA 
PANEWCE, WARTO SPOJRZEĆ 
NA SZKOCJĘ WŁAŚNIE 
Z TEJ PERSPEKTYWY. BO 
W SZKOCJI BARDZO DUŻO 
RZECZY JEST WEWNĘTRZNIE 
SPRZECZNYCH.
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wione Highland Games. Niegdyś średnio-

wieczny sprawdzian siły, dziś wielu patrzy 

na nie jak na rozrywkę dla turystów. Nie 

zmienia to faktu, że mieszkańcy wyżyn 

są dumni z ciągłości tradycji – zwłaszcza 

z konkurencji zwanej „caber toss” czyli 

rzutu sosnowym balem. Geneza dyscypliny 

jest oczywiście zawiła – i jak najbardziej 

praktyczna. W skrócie można powiedzieć, 

że caber toss wywodzi się z transportowa-

nia sosen z górskich lasów do wiosek. Naj-

szybszym sposobem było ich rzucanie raz 

za razem w dół zbocza. Stąd w dzisiejszej 

odsłonie tego osobliwego sportu nie chodzi 

o odległość ale o precyzję rzutu. Kłoda po-

winna obrócić się w powietrzu o 180 stopni, 

a następnie upaść dokładnie w linii. Tylko 

kogo stać na taki wyczyn? Zapewne nikogo 

ze szkockich nizin. 

POTWÓR Z LOCH NESS, 
NAJBARDZIEJ ZNANA 
KRYPTYDA W DZIEJACH, 
DLA WIELU MIESZKAŃCÓW 
PÓŁNOCNEJ SZKOCJI 
JEST CZYMŚ ABSOLUTNIE 
REALNYM. Z PEWNOŚCIĄ 
PRZYNOSI REALNE ZYSKI – 
TERENY WOKÓŁ JEZIORA SĄ 
OBLEGANE NIEMAL PRZEZ 
CAŁY SEZON. ZRESZTĄ, 
NIE TYLKO NA LEGENDACH 
MIESZKAŃCY HIGHLANDS 
BUDUJĄ SWÓJ STATUS. 
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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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 IN ENGLISH

LIQUOR, MONSTERS AND PINES

A JOURNEY THROUGH SCOTLAND MAY SEEM 
LIKE TRYING TO DISTINGUISH ONE CLAN 
TARTAN FROM ANOTHER. THEY SEEM THE 
SAME, BUT IN REALITY THEY ARE DIFFER-
ENT. DON’T BE SURPRISED IF YOU FIND TWO 
DIFFERENT LANDSCAPES IN TWO NEIGBOUR-
ING VALLEYS. IT’S SAFE TO SAY THAT UPON 
NO OTHER PLACE DOES THE BURDEN OF 
CULTURAL PARADOX WEIGH SO HEAVILY. 

About a year ago, the Scots came up with 

a mad idea of independence referendum 

that would end a long, over 300-year-long, 

“marriage of convenience” with England. 

The country’s autonomy, consistently 

broadened sine the late 1990s, seems to 

have had little or no effect: autonomous 

parliament, health care and judicial system 

wasn’t enough to convince stubborn 

Scots to stay. Although secession failed, 

it’s worth to take a look at Scotland from 

this perspective, as it’s a country of many 

contradictions.

A BLOKE FROM THE LOWLANDS
The whole fun in Scotland begins when 

you leave the city limits. It’s not difficult 

as the term “out of town” can be used in 

reference to most of the country. Not to 

take away from the Scottish cities (indeed, 

Edinburgh and Glasgow are worth the time 

spent there), the essence of the country can 

be found in the countryside. If something 

doesn’t have long and complicated history, 

it basically means it’s not Scottish. In other 

words - to be a Scotsman means to face 

the past in one way or the other. This is 

how the division between inhabitants of 

Highlands and Lowlands works. Scottish 

“Highlanders” have solid reasons for looking 

down at the inhabitants of Lowlands - for 

one thing, their dialects differ signifi-

cantly (Highlands speak in Celtic dialects, 

whereas Lowlands use the Germanic 

Lallans). Also, Lowlands, being the admin-

istrative centre of the country is treated 

as “London’s pet”. What’s interesting, this 

let Lowlander to treating inhabitants of 

Highlands as uncouth, prone to violence 

and hotheaded. Well, according to legends, 

Macbeth’s castle was located in Inverness - 

today’s capital of Highlands. So, be careful 

if you see reprepsentatives of these two 

regions confront each other. Especially, 

when their conversation is about (and 

accompanied by) whisky.

MOUNTAIN WHISKY
The national Scottish beverage is their 

reason for pride, as well as it is for quarrels. 

All because of the historical division, 

including the differences mentioned before. 

The division was made in the 19th century, 

when whisky manufacturing was legalised 

and it was reflected mainly by tax rate that 

was applied to the beverage production 

process. It’s not difficult to imagine that the 

question of money only made things worse. 

Today, the conflict is fueled mainly by the 

characteristics of whisky - for a Highlander, 

the Lowlands whisky, which is considered 

to be milder and lighter, will be plain flat. 

And there will be no use in explaining that 

the traditional, triple distillation process 

is currently used only in Auchentoshan 

distillery. The fullness of the liquor is 

discovered by Highlanders in their own 

whisky’s, such as Glenmorangie or Ebra-

dour - they boast of their rich, floral alroma 

and taste, as well as numerous sea accents. 

The fact that the most legendary whisky 

is produced in two other historical regions 

- Speyside, where half of single malt distill-

eries is located, and Islay, where legendary 

Ardbeg, Bowmore or Caol Ila distilleries 

still function, doesn’t help the debate. The 

question of independence of production 

is a fly in the ointment in this case. Only 5 

out of 101 distilleries operating in Scotland 

aren’t subject to any corporations. And this 

is a reason for shame for both sides.

THE MONSTER FROM THE LAKE
If there’s something to laugh about in 

Scottish Lowlands, it’s Nessie. The Loch 

Ness monster, the most notorious cryptid 

in the history of mankind, is something 

real for many inhabitants of northern 

Scotland. It surely provides tangible 
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FOT.: ŹRÓDŁO PIXABAY.COM

REKLAMA

profit - the area around the lake is under 

tourist siege all year round. However, the 

Highlanders build their status not only 

around legends and myths. In a past few 

years, Glencoe valley has become a real 

attraction. Most of the scenes from “Harry 

Potter” movies was filmed there. Another 

subject of jokes is the famous Highland 

Games, once a Medieval test of might, now 

considered by many to be just a tourist 

attraction. This doesn’t change the fact 

that locals are proud of the continuity 

of tradition, especially when it comes to 

“caber toss” - which is tossing a pine log. 

The origins of this discipline is, of course, 

complex. And extremely practical at the 

same time. To put it simply, caber toss 

comes from the times when pines had to 

be transported from mountain forests to 

villages. The quickest way to do that was, 

of course, to each time throw them down 

the hill. This is why, the contemporary 

version requires precision, not distance. 

The log should make a 180-degree turn in 

the air and then land precisely on the line. 

But who is capable of doing such a thing? 

Definitely no one from the Lowlands. 
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i legendy muzyki metalowej – thrashowy 

Kreator dowodzony przez charyzmatycz-

nego Mille Petrozzę oraz jeden z pionierów 

europejskiego metalu, zespół Helloween.

Pod sceną główną festiwalu warto będzie 

się jednak pojawić także wcześniej. Trzy 

dni wypełnione zostały bowiem wystę-

pami również krajowych zespołów. A że 

Cieszanów Rock Festiwal lubi serwować 

uczestnikom występy specjalne, to w 2015 

roku takich właśnie koncertów będzie za-

trzęsienie. Ze specjalnymi setami wystąpią: 

Elektryczne Gitary (zagrają cały debiutanc-

ki album „Wielka radość”), Coma (z materia-

łem z płyty „Zaprzepaszczone Siły Wielkiej 

Armii Świętych Znaków”), Pidżama Porno 

(zagra wybrany przez fanów w inter-

netowym głosowaniu album „Marchef 

w butonierce”) oraz Dezerter (zaprezentuje 

materiał z albumu „Ile procent duszy?”). 

Na pewno jednym z najważniejszych 

wydarzeń tegorocznej edycji będzie także 

koncert The Animals & Friends, wykonują-

cego repertuar legendarnych The Animals 

i założonego przez jego członków po 

rozpadzie macierzystego zespołu. Ponadto 

wystąpią także śląska industrialowa rewe-

lacja Oberschlesien, niedawny kandydat 

na stanowisko Prezydenta RP z zespołem, 

czyli Kukiz & Piersi, nowy projekt znanego 

z Łąki Łan Paprodziada – November Pro-

ject, kolejna legenda polskiego punk rocka 

Cela nr 3, słowacka rewelacja ska, czyli Po-

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL NABRAŁ OSTATECZNYCH KSZTAŁTÓW.  
KUSZĄCYCH KSZTAŁTÓW, DODAJMY.

 TEKST: MATEUSZ KOŁOS    

CIESZANÓW 
ROCK FESTIWAL 2015

W przyrodzie nic nie ginie. Kiedy 

swoje problemy mają zasłużone 

festiwale w Jarocinie i w Węgo-

rzewie, coraz prężniej rozwija 

się Cieszanów Rock Festiwal. W tym roku 

już po raz piąty w niewielkiej podkarpackiej 

miejscowości zbiorą się miłośnicy gitarowej 

muzyki. A na dwóch scenach pojawią się re-

prezentanci nie tylko polskiej muzycznej elity.

Rozpiętość stylistyczna, jaką w tym roku 

uczestnikom zaoferowali organizatorzy 

CRF, jest naprawdę duża. Największymi 

gwiazdami na głównej scenie festiwalu 

w tym roku zostały dwie niemieckie potęgi 

FOT.: JULIA ŁOBODZIŃSKA
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lemic, ich rodacy grający celtic punk, czyli 

Happy Ol’McWeasel oraz przemyski Arlon, 

grający progresywnego rocka.

Każdego dnia koncerty na dużej scenie 

rozpoczynać będzie także laureat konkursu 

kapel z zeszłej edycji festiwalu – w tym 

roku rolę tę pełnić będą Rotengeist, Heroes 

Get Remembered i Berlinska Dróha.

Ale czy to koniec atrakcji? Nie, bo jakże 

nie wspomnieć o tegorocznej odsłonie kon-

certu monograficznego? Tradycją Cieszanów 

Rock Festiwalu stało się, że podczas każdej 

edycji doceniony jest dorobek jednego 

wyjątkowego artysty, który na imprezie 

prezentuje się w trzech odsłonach. Tym ra-

zem bohaterem „3x” stał się Pablopavo, który 

zagra na dużej scenie festiwalu pierwszego 

dnia ze swoim macierzystym zespołem Va-

vamuffin, drugiego jako Pablopavo i Ludziki, 

a na scenie alternatywnej zaprezentuje się 

z grupą Zjednoczenie Sound System.

Scena alternatywna Cieszanów Rock 

Festiwalu to w ogóle odrębna historia. 

Gwiazdami tejże, poza wspomnianym 

Zjednoczeniem Sound System, będą kolejne 

legendy punk rocka – TZN Xenna i The Bill, 

uznana metalowa grupa Totem, wrocławski 

BHP oraz Studium Instrumentów Etnicz-

nych ze Skarżyska Kamiennej. Przed nimi 

zaprezentują się uczestnicy tegorocznego 

przeglądu zespołów. W ramach jego podkar-

packiej części zagrają Hysteria, Sacrifer, Still 

Life, The Future Caravan, The Sabała Bacała 

i Heart Attack. W części ogólnopolskiej: 

33 Trzysta, Dollz, Lej Mi Pół, Mel Tripson, 

Sielska i Spring Rolls.

To wciąż nie koniec atrakcji zaplanowa-

nych na okoliczność 5. edycji Cieszanów 

Rock Festiwalu. Imprezę na głównej scenie 

poprowadzi bowiem nie kto inny, jak sama 

Anja Orthodox, charyzmatyczna liderka 

grupy Closterkeller i legenda polskiego 

gotyckiego rocka. Co Anja przygotuje na tę 

imprezę? Najlepiej przekonajcie się sami.

Każdego roku festiwalowi w Ciesza-

nowie towarzyszą także wydarzenia 

pozamuzyczne. W tym roku także nie 

zabraknie tętniącego życiem miasteczka 

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL
20-23 SIERPNIA 2015
CIESZANÓW, PODKARPACKIE 

BILETY
– OD 1 LIPCA DO 17 SIERPNIA:  
KARNET – 100 ZŁ, BILET JEDNODNIOWY – 40 ZŁ,  
KARNET NA POLE NAMIOTOWE – 20 ZŁ/OS.

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

TICKETS
FROM 1 JULY TO 17 AUGUST:  
PASS – PLN 100, ONE-DAY TICKET – PLN 40,  
CAMPSITE PASS – PLN 20 PER PERSON.

FROM 18 AUGUST: 
PASS – PLN 110, ONE-DAY TICKET – PLN 50,  
CAMPSITE PASS – PLN 30 PER PERSON.
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NGO, w którym można będzie wziąć udział 

w dużym wyborze warsztatów (od kulinar-

nych, przez rękodzielnicze, po interperso-

nalne). Działać będzie także kino nocne, 

gdzie wyświetlane będą intrygujące filmy, 

ale pojawią się także ich autorzy. Swoją 

działalność zaprezentują także grupy NGO, 

między innymi te promujące ekologię oraz 

idee przyjaźni, tolerancji i integracji.

A stałych bywalców zapewne ucieszy fakt, 

że na polu namiotowym nie zabraknie ani 

pań z Koła Gospodyń Wiejskich, serwujących 

najlepsze na świecie pierogi, ani legendarne-

go trabanta, na którym koniecznie podpisać 

się muszą wszyscy uczestnicy festiwalu. 

 IN ENGLISH

CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2015

CIESZANÓW ROCK FESTIVAL HAS TAKEN ON 
ITS FINAL SHAPE. AND LET’S ADD THAT THE 
SHAPE IS QUITE ATTRACTIVE. 

Things don’t just disappear. When distin-

guished festivals in Jarocin and Węgorze-

wo face problems, Cieszanów Rock Festival 

keeps developing more and more dynam-

ically. This year, the small Subcarpathian 

town will be visited by guitar music lovers 

already for the fifth time. And its two stag-

es will be taken by representatives of not 

only Polish music elite.

The stylistic diversity offered this year 

by the organizers of CRF is really remark-

able. Two German powers and legends 

of metal music have become the biggest 

stars of this year’s main festival stage: 

the thrash Kreator, led by the charismatic 

Mille Petrozza, and Helloween, one of the 

pioneers of European metal.

But it is worth coming to the main stage 

even before because all three festival days 

are filled with concerts given by Polish 

bands. And because Cieszanów Rock 

Festival likes to serve special performances 

to its visitors, there will be a lot of such 

concerts in 2015. The following bands will 

appear on the stage with special sets: Ele-

ktryczne Gitary (who will play their whole 

debut album Wielka radość), Coma (with 

material from the album Zaprzepaszczone 

Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków), 

Pidżama Porno (who will perform the album 

Marchef w butonierce chosen by their fans 

in an on-line poll) and Dezerter (who will 

present material from the album Ile procent 

duszy?). The concert given by The Animals 

& Friends will certainly be one of the most 

important events of this year’s edition as 

well. The band plays the repertoire of the 

legendary The Animals and was established 

by one of its members after the parent band 

had broken up. Moreover, we will hear 

Oberschlesien, an industrial sensation from 

Silesia; Kukiz & Piersi, that is the recent 

candidate for president with his band; 

November Project, a new band established 

by Paprodziad from Łąki Łan; Cela nr 3, 

another legend of Polish punk rock; Polemic, 

a Slovak ska band; their countrymen playing 

Celtic punk Happy Ol’McWeasel; and Arlon, 

a progressive rock band from Przemyśl.

Concerts on the main stage will begin 

every day with performances given by the 

winners of the last year’s festival competi-

tion. This year, they include Rotengeist, He-

roes Get Remembered and Berlinska Dróha.

But is it the end of attractions? No, 

it’s not. How could we not mention 

this year’s monographic concert? It has 

already become a tradition of Cieszanów 

Rock Festival that each year it focuses on 

achievements of one unique artist, who 

presents himself in three versions during 

the event. This time, the organizers of 

“3x” have chosen Pablopavo, who will 

appear on the main festival stage on each 

day of the festival: he will play with his 

band Vavamuffin on the first day, with 

Pablopavo i Ludziki on the second day 

and with Zjednoczenie Sound System on 

the third day.

As regards the alternative stage of 

Cieszanów Rock Festival, it is yet another 

story. Apart from the already mentioned 

Zjednoczenie Sound System, it will be 

dominated this year by the legends of 

punk rock: TZN Xenna and The Bill, the 

recognized metal group Totem, BHP from 

Wrocław and Studium Instrumentów 

Etnicznych from Skarżysko-Kamienna. 

Before that, we will hear participants of 

this year’s bands’ review. Its Subcarpathian 

part will include performances by Hysteria, 

Sacrifer, Still Life, The Future Caravan, 

The Sabała Bacała and Heart Attack, and 

the all-Poland part will feature concerts by 

33 Trzysta, Dollz, Lej Mi Pół, Mel Tripson, 

Sielska and Spring Rolls.

It is still not the end of attractions 

planned for the 5th edition of Cieszanów 

Rock Festival because events on the main 

stage will be led by Anja Orthodox herself, 

the charismatic leader of Closterkeller and 

the legend of Polish gothic rock. What does 

Anja plan for the festival? You should see 

for yourselves.

Every year the festival in Cieszanów is 

additionally accompanied by non-music 

events. This time, we will once again have 

a chance to visit the thriving NGO town 

offering a wide choice of workshops (from 

cooking through handicraft to interper-

sonal ones). There will be also a night 

cinema, which will screen intriguing films 

and offer a chance t o meet their authors. 

Various NGO groups will present their ac-

tivities during the festival as well, includ-

ing those which promote ecology and ideas 

of friendship, tolerance and integration.

Regulars at the festival will be certainly 

happy that on the campsite they will again 

meet ladies from farmers’ wives’ associ-

ations serving the best dumplings in the 

world and see the legendary Trabant, a car 

which every visitor to the festival just has 

to write their name on. 

MIASTO CITY
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Czas wypełniony jest od rana do wieczora 

pięćdziesięcioma osiemnastominutowymi 

prezentacjami dotyczącymi nowych trendów, 

zjawisk, jak i osobistych historii. Oprócz 

głównej konferencji na poziomie międzyna-

rodowym organizowany jest TEDxWomen, 

promujący wyjątkowe kobiety i realizowane 

przez nie projekty. Pierwsza konferencja 

zorganizowana została w pierwszej połowie 

lat 80-tych, jednak jako coroczne wydarzenie 

zaistniała w 1990 roku. Na widowni zasiada 

obecnie blisko półtora tysiąca osób. Cena bile-

tu na organizowaną w Vancouver konferen-

cję TED w 2016 wynosi 8,500 dolarów. Kwota 

astronomiczna, lecz warto mieć na uwadze, 

że ze zgromadzonych w ten sposób środków 

organizator konferencji nie tylko pokrywa 

koszty wydarzenia lecz także wiele innych 

realizowanych przez siebie działań.

5 FAKTÓW O IDEACH WARTYCH  
ROZPOWSZECHNIANIA
TED TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ KONFERENCJA. TO PRZESTRZEŃ DO WYJĄTKOWYCH 
SPOTKAŃ, MOŻLIWOŚĆ OPOWIADANIA I SŁUCHANIA O WIZJI PRZYSZŁOŚCI 
I PODEJMOWANIE PRÓB PRZEWIDZENIA, CO ZREWOLUCJONIZUJE NASZĄ 
RZECZYWISTOŚĆ. TED TO CZYSTA PASJA. WSZYSCY NIEZAZNAJOMIENI Z IDEĄ 
WYDARZENIA POWINNI PAMIĘTAĆ, ŻE PIERWSZE ZAUROCZENIE TED SZYBKO 
PRZERADZA SIĘ W PRAWDZIWĄ I DŁUGOTRWAŁĄ MIŁOŚĆ. 

  TEKST: AGNIESZKA MRÓZ      FOT.:  KEVIN MONKO

TED jest organizowany z roz-

machem, zarówno pod 

względem logistycznym 

i promocyjnym, jak i prezentowanych idei. 

W związku z tym dajemy kilka punktów 

zaczepienia dla tych, którzy z tematem 

spotykają się po raz pierwszy.

FAKT 1.
Konferencji TED przyświeca hasło „Idee 

warte rozpowszechniania”. Sama nazwa jest 

skrótem od wyrazów Technologia, Roz-

rywka i Design. (ang. Technology, Enterta-

inment and Design). Główna konferencja 

organizowana jest raz w roku i trwa 4 dni. 
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FAKT 2. 
TED to międzynarodowe wydarzenie. 

Co roku w kilkuset miastach na całym 

świecie organizowane są  lokalne odsłony 

konferencji pod nazwą TEDx. Spotkania 

organizowane są przez entuzjastów – 

wolontariuszy. Ich cel jest zbieżny z główną 

ideą konferencji. Program wypełniają tym 

samym wystąpienia prezentujące nowator-

skie pomysły i prezentujące mechanizmy, 

pozwalające spojrzeć na często znane tema-

ty przez nowe pryzmaty, z tym zastrzeże-

niem, że uwzględniają lokalny koloryt. Na 

przestrzeni ostatnich 6 lat zorganizowa-

nych zostało ponad 13 tysięcy spotkań, a na 

najbliższe miesiące zaplanowanych jest 

kolejny tysiąc. Grupy chcące zorganizować 

wydarzenie w swoim mieście muszą otrzy-

mać licencję od Sapling Foundation, właści-

ciela marki TED, i spełnić jasno określone 

kryteria. W Polsce o tej pory konferencje 

TEDx odbyły się w Poznaniu, Warszawie, 

Krakowie, Gdyni, Gdańsku, Katowicach, 

Bydgoszczy, Bielsko-Białej i Lublinie.

FAKT 3.
Wszystkie wystąpienia z konferencji TED 

oraz część z wydarzeń TEDx dostępne są na 

platformie internetowej. Nagrania wystąpień 

znane są jako TEDtalks. Nie dość, że mamy 

dostęp do ponad 2000 nagrań, czyli ponad 

600 godzin, to jeszcze istnieje olbrzymia 

szansa, że znajdziemy przetłumaczenie 

wypowiedzi na nasz ojczysty język. Jedną 

z inicjatyw dookoła TED jest bowiem Open 

Translation Project. W jej ramach ponad 21 

tysięcy osób ze 104 krajów przygotowało 

ponad 76 tysięcy tłumaczeń. 

FAKT 4.
Najpopularniejszym filmem TEDtalks jest 

wystąpienie sir Kena Robinsona z 2009 

roku, w którym stawia tezę, że nasza 

kreatywność zabijana jest przez system 

edukacji. Ken Robinson zaznacza w swojej 

wypowiedzi między innymi, że system po-

chodzi z zupełnie innych czasów, prezentuje 

także liczne przykłady na to, że dzieci myślą 

w sposób niesztampowy. Wypowiedź nie 

dość, że ze względu na podejmowaną tema-

tykę jest bliska każdemu, to jeszcze nie tylko 

jest pełna faktów, lecz także anegdot. Ken 

Robinson jest światowej sławy specjalistą 

w dziedzinie rozwoju kreatywności.

FAKT 5.
Wśród prelegentów konferencji TED znaleźli 

się przedstawiciele świata kultury, nauki, 

biznesu, jak i polityki. Wielu z nich to 

światowi liderzy i uznani na całym świecie 

przedstawiciele danych sektorów. Temat 

biedy na świecie podczas swojego wystąpie-

nia poruszył wokalista zespołu U2 – Bono. 

Miechelle Obama opowiadała o roli edukacji. 

Temat dostępu do zdobywania wiedzy 

poruszył także Bill Gates. James Cameron, 

reżyser „Avatara”, podzielił się swoją reflek-

sją na temat ciekawości, wskazując, że jest 

najcenniejszym, co posiadamy. Do historii 

przeszło wystąpienie byłego wiceprezyden-

ta Ala Gore’a o zmianach klimatycznych. 

O tym, jak poradzić sobie z publicznym upo-

korzeniem, mówiła Monica Lewinsky. 
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 IN ENGLISH

5 FACTS ABOUT IDEAS  
WORTH SPREADING

TED IS MUCH MORE THAN JUST A CONFER-
ENCE. IT’S AN ARENA OF UNIQUE ENCOUN-
TERS, THE ABILITY TO TALK ABOUT AND 
LISTEN TO THE VISION OF THE FUTURE. IT’S 
ALSO AN OPPORTUNITY TO TRY AND FORE-
SEE THINGS THAT WILL REVOLUTIONISE 
OUR REALITY. TED IS PASSION INCARNATE. 
ALL THESE UNFAMILIAR WITH THE IDEA 
SHOULD REMEMBER THAT THE FIRST CRUSH 
ON TED QUICKLY EVOLVES INTO DEEP AND 
LONG-LASTING LOVE. 

TED is a grand-scale event in terms of logis-

tics and promotion, as well as the ideas it 

presents. So, here are a few most important 

things you need to remember if you’ve 

never heard of it.

FACT NO. 1
The idea behind TED is: “Ideas worth spread-

ing”. The name itself is an acronym of words 

Technology, Entertainment and Design. The 

main conference takes place once a year 

and lasts 4 days, during which the daily 

agenda is filled with fifty, eighteen-minute 

speeches/presentation about new trends 

and phenomena, as well as personal insights. 

Apart from the international conference 

TEDxWomen, event that promotes unique 

women and their projects takes place. The 

first conference took place in the 1980s and 

became the recurring event it is today in 

1990. Each year, there are 1,500 people in 

the audience - tickets for the 2016 TED con-

ference are available at $8,500, which may 

seem an astronomical amount of money. 

Keep in mind, though, that collected money 

not only allows the organisers to cover the 

expenses of the event, but also finance many 

other activities.

FACT NO. 2
TED is an international event. Each year, 

several hundred cities around the world 

host local editions of the conference, 

TEDx. People responsible for them are 

enthusiasts and volunteers. Their goal is 

similar to the main idea of the conference, 

the agenda is filled with talks about inno-

vative ideas and mechanisms that allow to 

take a different approach to known topics. 

They have to, however, include local char-

acteristics. In the past 6 years more than 

13,000 meetings have been organised and 

several more thousand are planned for the 

near future. Groups wishing to organise 

a TEDx event need to apply for special 

license from the Sapling Foundation, 

owner of the TED brand, and meet certain 

requirements. So far, TEDx conferences 
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in Poland took place in: Poznań, Warsaw, 

Kraków, Gdynia, Gdańsk, Katowice, By-

dgoszcz, Bielsko-Biała and Lublin.

FACT NO. 3
All talks from TED conference, and some of 

TEDx, are available at TED website. These 

recordings are known as TEDtalks. Not 

only does the website grant you access 

to over 2,000 recordings (more than 600 

hours), but also there’s a good chance that 

you’ll find the talks translated into your 

native tongue. This is because one of the 

initiatives accompanying TED is Open 

Translation Project, which gathered over 

21,000 people from 104 countries who pre-

pared more than 76,000 translations.

FACT NO. 4
The most popular TEDtalks clip is the 

speech of Sir Ken Robinson from 2009, 

in which he claims that our creativity is 

thwarted by the system of education. He 

stresses the fact that it is an idea that was 

born in different era and summons exam-

ples of uncommon thought patterns and be-

haviours displayed by children. Because of 

its topic, anyone can relate to Sir Robinson’s 

speech. It’s also full of facts as well as capti-

vating stories. Ken Robinson is a world-fa-

mous expert on creativity development.

FACT NO. 5
TED conference speakers include mem-

bers of the worlds of culture, science, 

business and politics. Many of them are 

world leaders and widely acclaimed rep-

resentatives of particular sectors. Leader 

of U2, Bono, talked about poverty around 

the world, Michelle Obama - about the 

role of education. Knowledge was also 

the subject of speech given by Bill Gates. 

James Cameron, director of “Avatar”, 

shared his thoughts on curiosity, pointing 

out that it’s the most precious thing we 

have. A historical speech was given by 

former US vice-president, Al Gore, who 

talked about climate change. Monica 

Lewinsky talked about how to deal with 

public humiliation. 

REKLAMA
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JAK PAUL PICOT  
OSWOIŁ CZAS  
PAN OPPENHEIMER BYŁ JEDNYM Z NAJBOGATSZYCH W CAŁEJ KRAINIE. WOKÓŁ DOMU UPRAWIAŁ RÓŻE. MIAŁ KOLEKCJĘ NA 
ŚWIATOWYM POZIOMIE. BYŁA TO SŁAWNA KOLEKCJA. KAŻDEGO RANKA WIDZIAŁ SWOJE KWIATY, KIEDY SZEDŁ NA SPACER. 
I KAŻDEGO RANKA MIJAŁ DOM PEWNEJ WDOWY. RÓŻ PRZED JEJ DOMEM BYŁO TYLKO KILKA, ALE BYŁY PIĘKNIEJSZE OD 
WSZYSTKICH, JAKIE ZNAŁ. KIEDYŚ PRZYSTANĄŁ I ZAPYTAŁ: „JAK PANI TO ROBI, ŻE SĄ NAJPIĘKNIEJSZE?” „TO BARDZO PROSTE 

– UŚMIECHNĘŁA SIĘ – TYLKO TO, CO KOCHASZ, MOŻE BYĆ NAPRAWDĘ PIĘKNE”. TĘ OPOWIEŚĆ  ZNALAZŁEM W KSIĄŻCE, KTÓRĄ 
PAUL PICOT PRZYGOTOWAŁ DLA TYCH, KTÓRYCH CENI. WYJĄTKOWA KSIĄŻKA. TYSIĄC NUMEROWANYCH EGZEMPLARZY.

 TEKST: MARCIN KĘDRYNA      FOT.: MATERIAŁY PRASOWE  

WWW.PRACOWNIACZASU.PL
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Coraz trudniej nadążyć za tweetami i za 

żółtym paskiem na dole ekranu. Świat 

kręci się coraz szybciej, ale też coraz 

bardziej powierzchownie. W takim 

biegu łatwo przegapić to, co istotne. A prze-

cież liczy się tylko to, co trwałe i wieczne. 

Na przykład czas. Gdyby nie jego praca, 

nie istniałyby doskonałe sery. Albo whisky, 

która potrzebuje nawet dwudziestu pięciu lat, 

żeby stać się naprawdę sobą. Albo miłość. To 

przecież czas sprawdza jakiej jest próby. Dziś 

można oblecieć świat dookoła w dwa dni, ale 

czy taka podróż może się równać z osiemdzie-

sięcioma dniami, które przeżył Phileas Fogg. 

Nie da się tego porównać, tak jak nie sposób 

porównać niektórych wytworów sztuki 

współczesnej z obrazami wielkich mistrzów.

Przywykliśmy do tego, żeby wiedzieć 

szybko i żeby szybko mieć. Ale podświado-

mie wiemy, że nie można stworzyć niczego 

wartościowego, ani nie da się niczego 

naprawdę przeżyć albo zrozumieć, jeśli nie 

poświęci się czasu. I nie nauczy go szano-

wać. I nie osiągnie mistrzostwa we własnej 

dziedzinie. I nie dopracuje się wszelkich 

szczegółów do perfekcji. Szczegóły decydują 

o jakości. O szlachetności. A szlachectwo 

zobowiązuje do tego, żeby szczegóły miały 

znaczenie. „Noblesse du détail”. Maksyma, 

którą Mario Boiocchi uznał za swoje credo. 

Była połowa lat siedemdziesiątych. Nie 

najlepszy czas dla Europy, która łapała 

zadyszkę, bo formuła Unii Europej-

skiej przestawała być wystarczającym 

motorem wzrostu i w gospodarczym 

wyścigu z USA i Japonią zostawała w tyle. 

Japońskie wynalazki, samochody, zegarki 

elektroniczne, których nie trzeba było 

nakręcać, japońskie filmy.

Pan Boiocchi wiedział, że są interesują-

ce, ale czuł, że brak im czegoś, co stanowi 

o wartościach – nikt nie włożył serca 

w to, żeby powstały. Nikt nie spędził setek 

godzin nad warsztatem, żeby tchnąć w nie 

życie unikalne i niepowtarzalne. Każdy był 

taki sam jak tysiące innych.

A unifikacja nie jest z gruntu europejską 

ideą. Naszą wartością jest niepowtarzal-

ność. Unikatowość. Tradycja.

Postanowił w tym najmniej sprzyjającym 

czasie zebrać najbieglejszych w swoim 

fachu rzemieślników, właściwie artystów, 

i uruchomić manufakturę, która będzie 

traktowała czas z należytym szacunkiem. 

Chciał stworzyć markę, która stanie się 

synonimem perfekcji, piękna i dbałości 

o szczegóły. Która będzie produkowała 

najbardziej skomplikowane mechaniczne 

zegarki swojej epoki. Takie jakie Paul Picot 

produkował w swoim warsztacie na przeło-

mie XVI i XVII wieku.

Pracowało wówczas wielu mistrzów. Byli 

celebrytami swojej epoki, choć przecież pro-

dukowali po pięć, sześć sztuk rocznie. Czas 

ich zweryfikował. Minęły stulecia i tylko 

kilka z tych nazwisk wciąż świeci dawnym 

blaskiem, bo tylko nieliczne zegarki były 

tak doskonałe, żeby wygrać z czasem.

Paul Picot należy do najsławniejszych. 

Podpisywał swoje prace jak Leonardo DaVin-

ci, pewien, że przyniosą mu nieśmiertelność.

Dlatego właśnie imię Paula Picota pan 

Boiocchi wybrał na nazwę swojej marki.

Jeśli zajrzeć do wnętrza zegarka Paul Pi-

cot, trudno uwierzyć, że człowiek potrafił 

zaprojektować i wykonać mechanizm 

o takim stopniu skomplikowania. Każdy 

detal, nawet najmniejszy, jest odsłonię-

ty. Czas nie ma dla tej marki żadnych 

sekretów. Ludzie instynktownie poszukują 

prawdy i piękna, miłości i pasji. Z tej pasji 

i z tej miłości do prawdy i piękna powstał 

każdy z zegarków zbudowanych w ciągu 

minionych lat. I właśnie dlatego, mimo że 

czasy były niesprzyjające, marka odniosła 

natychmiastowy sukces.

I choć kosztuje znacząco mniej, to do 

budowy mechanizmów stosuje tę samą 

stal, co Longines. Stosuje to samo szafiro-

we szkło, co Rolex, potrafi odliczać split 

seconds, potrafi wybijać minuty, potrafi 

obliczać czas pozostały do kolejnego nakrę-

cenia. Potrafi wszystko, co umieją koledzy. 

Potrafi więcej – umie przekonać,  

że jest wyjątkowy. Jak dzieło sztuki z cza-

sów, w których żył Picot. 

 IN ENGLISH

HOW PAUL PICOT TAMED TIME 

MR OPPENHEIMER WAS ONE OF THE RICHEST 
MAN IN THE COUNTRY. HE WAS GROWING 
ROSES. HE HAD A COLLECTION OF WORLD 
STANDARDS. IT WAS A FAMOUS COLLECTION. 
EVERY MORNING HE ADMIRED HIS FLOWERS 
WHEN HE WAS TAKING A WALK. AND EVERY 
MORNING HE WENT PAST A WIDOW’S HOUSE. 
THERE WERE ONLY SEVERAL ROSES IN 
FRONT OF HER HOUSE, BUT THEY WERE 
MORE BEAUTIFUL THAN ANY ROSE HE KNEW. 
ONE DAY HE STOPPED BY AND ASKED, “WHAT 
DO YOU DO TO MAKE THEM SO BEAUTIFUL?”. 
“IT’S VERY SIMPLE,” SHE SMILED. “ONLY 
THE THINGS YOU LOVE CAN BE TRULY 

NA PRZYKŁAD CZAS. GDYBY 
NIE JEGO PRACA, NIE ISTNIA-
ŁYBY DOSKONAŁE SERY. ALBO 
WHISKY, KTÓRA POTRZEBUJE 
NAWET DWUDZIESTU PIĘCIU 
LAT, ŻEBY STAĆ SIĘ NAPRAW-
DĘ SOBĄ. ALBO MIŁOŚĆ. TO 
PRZECIEŻ CZAS SPRAWDZA 
JAKIEJ JEST PRÓBY. DZIŚ 
MOŻNA OBLECIEĆ ŚWIAT 
DOOKOŁA W DWA DNI, ALE 
CZY TAKA PODRÓŻ MOŻE SIĘ 
RÓWNAĆ Z OSIEMDZIESIĘCIO-
MA DNIAMI, KTÓRE PRZEŻYŁ 
PHILEAS FOGG. 
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BEAUTIFUL.” I FOUND THIS STORY IN A BOOK 
PREPARED BY PAUL PICOT FOR THOSE HE 
VALUED. A UNIQUE BOOK. ONE THOUSAND 
NUMBERED COPIES.  
It becomes more and more difficult to keep 

up with tweets and yellow text at the 

bottom of the screen. The world is turning 

faster and faster but more and more superfi-

cially. Such a rush makes it easy to overlook 

what is important. And the truth is that only 

permanent and everlasting things count.

For example time. If it was not for its 

presence, we would not have excellent 

cheese. Or whisky, which needs even twen-

ty five years to become its true self. Or love. 

Because it is time that proves its quality. 

We can nowadays fly round the world in 

two days, but can such a journey equal the 

eighty days experienced by Phileas Fogg? 

The two cannot be compared, just like we 

cannot compare some pieces of contempo-

rary art with paintings by great masters.

We got accustomed to gaining knowl-

edge quickly and getting things immedi-

ately. But we subconsciously know that we 

cannot create anything valuable or survive 

or understand anything completely if we 

do not devote our time, if we do not learn 

how to respect it, if we do not become 

masters in our field and if we do not bring 

details to perfection. Because quality 

depends on details. Nobility does too. And 

nobility obliges to attach significance to de-

tails. “Noblesse du détail”. The phrase Mario 

Boiocchi used as his credo.

It was the middle of the seventies, 

not the best time for Europe, which 

was getting short of breath because the 

European Union was no longer a sufficient 

driving force and falling behind the USA 

and Japan in the economic race. Japanese 

inventions, cars, films and digital watches 

that didn’t need winding up.

Mr Boiocchi knew they were all inter-

esting but felt they lacked something that 

determined a thing’s value: no one put his 

heart into their production. No one spent 

hundreds of hours in his workshop to 

breathe unique and unrepeatable life into 

them. Each of them was exactly like the rest.

And unification is not a thoroughly 

European idea. What is valuable about us is 

individuality. Uniqueness. Tradition.

So in this least favourable time Boiocchi 

decided to gather together craftsmen who 

were real experts and who were actually 

artists. And he decided to open a manufac-

tory that would treat time with due respect. 

He wanted to establish a brand that would 

become a synonym for perfection, beauty 

and attention to detail. That would produce 

the most complicated mechanical watches 

in its era, like the ones produced by Paul 

Picot in his workshop at the turn of the 

16th and 17th centuries.

Many masters were working at that 

time. They were celebrities of their era even 

though they produced five or six watches a 

year. Time vetted them. Centuries passed 

and names of only several of them are still 

up in lights because few watches were 

perfect enough to win with time.

Paul Picot belongs to the most famous 

ones. He signed his works “Leonardo DaV-

inci” because we was sure they would give 

him immortality.

This is why Boiocchi chose Paul Picot’s 

name for his brand.

To look inside a Paul Picot watch, it is 

hard to believe that a man could design 

and produce such a complicated mecha-

nism. Every detail, even the tiniest one, is 

exposed. Time hides no secrets from this 

brand. People instinctively look for truth 

and beauty, love and passion. It is precisely 

out of this passion and love for truth and 

beauty that the brand created each watch 

it produced in the past years. And it is 

because the times were unfavourable that 

it achieved immediate success.

And although it costs a lot less, it uses 

the same steel Longines does to build its 

mechanisms. It uses the same sapphire 

glass Rolex does and is able to count split 

seconds, strike minutes and count time left 

to the next winding up. It can do everything 

its colleagues can. And much more: it can 

convince others that it is unique. Like a work 

of art from the times of Paul Picot. 
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nologii filmowej. Ufff! To już koniec teorii! 

Dzięki tej rewolucji dzisiejsze kamery są 

coraz mniejsze, lżejsze, bardziej światłoczu-

łe, bardziej rozdzielcze i w gruncie rzeczy 

sprzęt filmowy rozwija się dziś tak szybko 

jak komputery czy telefony komórkowe.

TRZYDZIEŚCI LAT TEMU TELEWIZOR BYŁ 
NIEZBYT DUŻY, PROPORCJE MIAŁ 4X3, DO TEGO 
TRUDNO MÓWIĆ O POKAZYWANIU KOLORÓW. 
ŻEBY OGLĄDAĆ NAPRAWDĘ DOBRY OBRAZ 
LUDZIE CHODZILI DO KIN. JAK TO, ŻE DZIŚ 
W WIELU DOMACH MOŻNA FILMY OGLĄDAĆ 
W LEPSZEJ NIŻ W KINIE JAKOŚCI, ZMIENIŁO 
PRACĘ OPERATORA?
Technika telewizyjna zmienia się równie 

dynamicznie, współczesne telewizory są 

coraz większe, cieńsze, lżejsze i doskonal-

sze. Stanowią coraz częściej alternatywę 

dla projekcji kinowej. Do niedawna robiąc 

filmy telewizyjne stosowaliśmy inne, mniej 

rozdzielcze kamery, ale też nieco inne 

środki wyrazu. Kiedyś mówiliśmy o filmach 

telewizyjnych „kino gadających głów”, a to 

dla tego, że bliskie plany aktorów najlepiej 

wyglądały na niedoskonałych ekranach te-

lewizorów. Dziś duże produkcje telewizyjne 

stosują ten sam „kinowy” sprzęt i w sensie 

technologicznym można je z powodzeniem 

pokazywać na ekranach kin.

CZY PAN TEŻ OGLĄDA FILMY NA TELEWIZORZE 
CZY JEDNAK CHODZI DO KINA? JEŚLI JEDNAK 
NA TELEWIZORZE, TO NA JAKIM?
Oczywiście ciągle chodzę do kina, ale mu-

szę przyznać, że nie tak często jak kiedyś. 

Może trochę brakuje mi dobrych filmów 

W PIERWSZYM  
RZĘDZIE
CZY KINO NADĄŻA ZA ROZWOJEM TECHNOLOGII? JAK BARDZO W CIĄGU 
OSTATNICH TRZECH DEKAD ZMIENIŁ SIĘ WARSZTAT OPERATORA FILMOWEGO? 
NA TE PYTANIA POSZUKUJEMY ODPOWIEDZI WRAZ Z WYBITNYM OPERATOREM 
FILMOWYM PAWŁEM EDELMANEM.

  ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE  

MOŻNA ODNIEŚĆ WRAŻENIE, ŻE PRZEZ LATA 
PAŃSKIEJ PRACY DOSZŁO DO NAJWIĘKSZEJ 
CHYBA REWOLUCJI W SPOSOBIE ZAPISY-
WANIA OBRAZU. JAK ZMIENIŁY SIĘ PANA 
NARZĘDZIA PRACY?
Wyjątkowość filmu, który jest najmłodszą 

ze sztuk, polega na tym, że zawsze związa-

ny był z technologią. Istotą filmu jest zapis 

ruchomego obrazu, a sposoby tego zapisu, 

od chwili kiedy bracia Lumière wymyślili 

kinematograf, ulegają ciągłemu doskonale-

niu. Myślę, że dzięki tej otwartości filmu na 

nowe technologie widzowie ciągle z zainte-

resowaniem i coraz liczniej oglądają filmy. 

Literatura, malarstwo, rzeźba czy nawet 

teatr nie mają aż takich zdolności ewolucyj-

nych i pewnie dla tego ich popularności nie 

da się dzisiaj z kinem porównać.

Rewolucją technologiczną, której jeste-

śmy ciągle świadkami, jest digitalizacja 

sposobów zapisu obrazu. Jeszcze do nie-

dawna obrazy rejestrowało się analogowo 

na taśmie filmowej; obraz skierowany 

przez obiektyw na taśmę światłoczułą 

zapisywany był z częstotliwością 24 klatek 

na sekundę i tak też odtwarzany w ki-

nach. Dzisiaj obraz jest analizowany przez 

cyfrowe matryce, zamieniany na pakiet 

zero-jedynkowych ciągów, które mogą 

ulegać dowolnym komputerowym manipu-

lacjom, a potem rzutowany na ekran przez 

cyfrowy projektor albo telewizor.

Wyeliminowany został fizyczny, mate-

rialny nośnik jakim był film, a tym samym 

fizyczne ograniczenia, które limitowały 

rozwój kamer filmowych i ogólniej tech-
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w kinach, może dlatego, że w domu mogę 

oglądać te filmy, na które mam ochotę, ale 

na pewno dlatego, że mam znakomity tele-

wizor, na którym oglądanie dobrych wyso-

korozdzielczych kopii filmowych jest czystą 

przyjemnością. Ten telewizor to Samsung 

SUHD JS9500 o przekątnej ekranu 65 cali.

W UBIEGŁYM ROKU POJAWIŁY SIĘ W SKLE-
PACH WYGIĘTE EKRANY W TELEWIZORACH. 
PANA ZDANIEM JEST TO TYLKO ZABIEG 
DESIGNERÓW, CZY TEŻ WIDZ W JAKIŚ SPOSÓB 
Z TEGO KORZYSTA?
Wygięty ekran Samsunga SUHD przy-

pomina mi wielkie panoramiczne ekrany 

kinowe, co jest dobrym skojarzeniem. Mu-

szę się tu przyznać do pewnej słabości, od 

zawsze lubiłem oglądać filmy z pierwszych 

rzędów. Daje mi to poczucie pełniejszego 

uczestniczenia w widowisku, fakt że nie 

ogarniam spojrzeniem całego obrazu, 

a muszę sam wybierać jaki element kadru 

mnie interesuje bardziej, też mnie angażuje 

emocjonalnie. Duży ekran Samsunga daje 

w domu podobny efekt, znakomita roz-

dzielczość 4K sprawia, że obraz w żadnym 

stopniu nie jest ziarnisty a wygięcie ekranu 

wciąga jeszcze bardziej w akcję.

ZGODZI SIĘ PAN Z TYM, ŻE SERIAL TELEWIZYJNY 
ZACZYNA DOGANIAĆ PRODUKCJE KINOWE? 
Seriale telewizyjne wzbudzają w moim 

domu niekończące się kontrowersje. Ja 

reprezentuję w tej sprawie bardzo niepo-

pularny pogląd: niezależnie od ich jakości 

artystycznej czy profesjonalnej nie lubię 

uczucia zniewolenia, które seriale we mnie 

wywołują. Oglądając kolejne odcinki trochę 

mi zawsze wstyd przed sobą, że dałem się 

nabrać na te same sztuczki, że pozwalam 

sobą manipulować i że tracę czas, zamiast 

poczytać dobrą książkę. Oczywiście w sen-

sie produkcyjnym, warsztatowym, aktor-

skim seriale bywają pierwszą ligą, ja jednak 

wolę zwartą opowieść utrzymaną w czaso-

wych rygorach spektaklu kinowego.

PYTANIE, KTÓREGO SOBIE NIE MOGĘ DAROWAĆ: 
JAK TO SIĘ DZIEJE, ŻE Z PUNKTU WIDZENIA 
NORMALNEGO WIDZA KINO HOLLYWOODZKIE 
JEST FAJNIEJSZE NIŻ EUROPEJSKIE? NA CZYM 
POLEGAJĄ RÓŻNICE W CZASIE PRODUKCJI?
Powiedzmy sobie szczerze, ze poruszamy się 

w sferze daleko idących uogólnień i uprosz-

czeń, ale niech tak na chwilę zostanie. 

Filmy hollywoodzkie są robione dla widza, 

a filmy europejskie są wypowiedzią autorską 

reżysera. Filmy hollywoodzkie są produktem 

przemysłu filmowego, stoi za nimi producent/

studio, który wyłożył pieniądze i liczy na to, 

że za 200 mln dolarów zarobi 1 mld 400 mln 

dolarów, jak ostatni „Jurassic World”, czyli 

że zrobi interes życia. Filmy europejskie są 

w części subsydiowane przez państwo, wielu 

producentom zależy głównie na samym 

kręceniu następnych filmów, bo ich zarobek 

to procent od przerobionego budżetu – to jest 

domena kina artystycznego i autorskiego. 

Nielicznym producentom komercyjnym zale-

ży na obniżeniu budżetu do minimum, które 

umożliwi zyski przy małej lokalnej/krajowej 

publiczności, a to oznacza, że film musi być 

współczesny, śmieszny i o miłości. Czyli filmy 

hollywoodzkie mają wysokie budżety, piękne 

aktorki, wartką akcję, facetów wylatujących 

przez okna, trzęsienia ziemi, gwiezdne wojny 

i te same sprawdzone wielokrotnie fabuły 

– czyli wszystko to, co uwielbiają normalni 

widzowie z pana pytania. Filmy europejskie 

mają niskie budżety, facetów wychodzących 

drzwiami i fabuły, których nie da się streścić.

MOŻNA ODNIEŚĆ WRAŻENIE, ŻE POLSCY OPERA-
TORZY ROBIĄ WIELKIE KARIERY ZA OCEANEM. 
Z CZEGO TO MOŻE WYNIKAĆ?
Sukcesy polskich operatorów są przede 

wszystkim ich indywidualnymi zasługami 

(moje wielkie wyrazy uszanowania dla 

Janusza Kamińskiego, Dariusza Wolskiego, 

Sławomira Idziaka, Ryśka Lenczewskiego 

i Łukasza Żala). Oczywiście mamy też 

znakomitą Szkołę Filmową w Łodzi, która 

tradycyjnie dostarcza na rynek świetnych 

fachowców. Myślę, ze inne uogólnienia 

byłyby trochę naciągane.

NA KONIEC NIEŚMIERTELNE PYTANIE O PLANY – 
NAD CZYM PAN TERAZ PRACUJE?
Jestem aktualnie w zdjęciach do musicalu 

w reżyserii Agnieszki Glińskiej i jednocze-

śnie przygotowuję film Andrzeja Wajdy 

o Władysławie Strzemińskim. 

 IN ENGLISH

IN FIRST ROW

DOES THE CINEMA KEEP UP WITH 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT? HOW MUCH 
HAS THE WORK OF CINEMATOGRAPHERS 
CHANGED DURING THE LAST THREE 
DECADES? WE LOOK FOR ANSWERS TO THE 
ABOVE QUESTIONS WITH PAWEŁ EDELMAN, 
AN OUTSTANDING CINEMATOGRAPHER. 

IT MAY SEEM THAT PROBABLY THE BIGGEST 
REVOLUTION IN THE WAY IMAGE IS RECORDED 
HAS TAKEN PLACE DURING THE TIME OF YOUR 
WORK. HOW HAVE YOUR TOOLS CHANGED?
The uniqueness of the cinema, which is the 

youngest form of art, consists in the fact that 

it has always been connected with technology. 

Recording moving images is the essence of 

the cinema, and since the Lumière brothers 

PAWEŁ EDELMAN
JEDEN Z NAJBARDZIEJ UZNANYCH POLSKICH 
OPERATORÓW FILMOWYCH. WSPÓŁPRACOWAŁ 
M.IN. Z ANDRZEJEM WAJDĄ, ROMANEM 
POLAŃSKIM CZY DAVIDEM FINCHEREM. PRACA 
PRZY „PIANIŚCIE” PRZYNIOSŁA MU NOMINACJĘ 
DO OSCARA. NA SWOIM KONCIE MA TEŻ NAGRODĘ 
HOLLYWOOD FILM FESTIVAL W KATEGORII 
OPERATOR ROKU 2015, NOMINACJĘ DO NAGRÓD 
BAFTA CZY AMERYKAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA 
OPERATORÓW. OD NIEDAWNA JEST TAKŻE 
AMBASADOREM TELEWIZORÓW SAMSUNG SUHD.

ONE OF THE MOST RECOGNIZED POLISH 
CINEMATOGRAPHERS. AMONG OTHERS, HE 
COOPERATED WITH ANDRZEJ WAJDA, ROMAN 
POLAŃSKI AND DAVID FINCHER. HE WAS 
NOMINATED FOR AN OSCAR FOR HIS WORK ON THE 
PIANIST. HE ALSO RECEIVED THE HOLLYWOOD 
FILM FESTIVAL AWARD CINEMATOGRAPHER OF 
THE YEAR 2015, A NOMINATION FOR A BAFTA AND 
A NOMINATION FROM THE AMERICAN SOCIETY OF 
CINEMATOGRAPHERS. HE HAS RECENTLY BECOME 
THE AMBASSADOR OF SAMSUNG SUHD TVS.
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invented the cinematograph, recording tech-

niques have been experiencing constant im-

provement. I think that, thanks to the cinema’s 

openness to new technologies, more and more 

people are watching films, and they do it with 

interest. Literature, painting, carving or even 

the theatre do not have such evolutionary 

skills, which is perhaps why their popularity 

cannot be compared to the one of the cinema.

We keep witnessing a technological revolu-

tion in the digitalization of the way images are 

recorded. They were recorded in an analogue 

way on a film stock until quite recently; the 

image was pointed through a lens at a photo-

sensitive film stock and recorded at the rate of 

24 frames per second, which is also how it was 

screened in cinemas. Today, images are ana-

lysed by digital matrices, changed into a set of 

zero-one sequences, which can undergo any 

computer manipulation, and then projected on 

a screen by a digital projector or a TV set.

We have eliminated the film, which 

was the physical, material carrier and thus 

removed physical restrictions, which limited 

the development of film cameras and film 

technology in general. Phew! Enough of this 

theory! Thanks to the revolution, today’s 

cameras are smaller, lighter, more photosen-

sitive and more resolving. In fact, nowadays 

film equipment develops as quickly as com-

puters or mobile phones.

TELEVISIONS WERE QUITE SMALL EVEN THIRTY 
YEARS AGO, WITH PROPORTIONS 4:3, PLUS IT 
WAS HARD TO TALK ABOUT COLOURS. PEOPLE 
WERE GOING TO THE CINEMA TO SEE TRULY 
GOOD PICTURES. HOW HAS THE FACT THAT WE 
CAN TODAY SEE BETTER-QUALITY FILMS IN 
OUR HOUSES THAN IN THE CINEMA CHANGED 
CINEMATOGRAPHERS’ WORK?
Television technology changes equally 

dynamically. Modern TV sets are increasing-

ly bigger, thinner, lighter and more perfect. 

They are more and more often an alternative 

to cinema screening. Until recently, we would 

use different, less resolving cameras and a bit 

different techniques when we were making 

TV films. We used to call them “the cinema 

of talking heads” because close-ups of actors 

looked better on imperfect TV screens. Today, 

large TV productions use the same “cinema” 

equipment and, in technological sense, can be 

successfully screened in cinemas.

DO YOU WATCH FILMS ON THE TV SCREEN TOO 
OR GO TO THE CINEMA? AND IF YOU CHOOSE TV, 
WHAT SET DO YOU USE?
I obviously go to the cinema, but I have to 

admit that I don’t do it as often as some time 

ago. Perhaps it’s because there aren’t enough 

good films in cinemas or because I can see all 

the films I’d like to at home. But it’s definitely 

also because I have an excellent television, 

which makes watching high-resolution film 

copies sheer pleasure. The TV set I’m talking 

about is the Samsung SUHD JS9500 with 

a 65-inch screen.

CURVED TV SCREENS APPEARED IN SHOPS 
LAST YEAR. DO YOU THINK IT IS ONLY A TRICK 
OF DESIGNERS OR ARE THEY ACTUALLY BENE-
FICIAL FOR THE VIEWER?
The Samsung SUHD curved screen resem-

bles huge panoramic cinema screens to me, 

which is a good association. I have to admit 

to one weakness: I’ve always liked watching 

films from first rows. It makes me feel as if 

I took part in a huge show, and the fact that 

I can’t grasp the whole image but have to 

choose which element of the frame I’m more 

interested in makes me more emotionally in-

volved as well. The large screen by Samsung 

gives a similar effect at home, the excellent 

4k resolution guarantees that the image isn’t 

grainy at all, and the curved screen draws me 

into the action even more intensively.

WILL YOU AGREE WITH THE STATEMENT THAT 
TV SERIES START CATCHING UP WITH CINEMA 
PRODUCTIONS?
TV series are a source of continued controversy 

in my house. I represent a very unpopular view 

in this discussion: regardless of their artistic 

or professional value, I don’t like the feeling of 

enslavement they leave me with. When I watch 

next episodes, I’m always ashamed that I fell 

for the same tricks, that I let them manipulate 

me and that I lose time watching them instead 

of reading a good book. Of course, as far as 

production, techniques and acting is concerned, 

TV series are sometimes in the premier league, 

but I prefer a compact story contained within 

the temporal limits of a cinema show.

A QUESTION I CANNOT SKIP: HOW DOES IT 
HAPPEN THAT, FROM AN ORDINARY VIEWER’S 
POINT OF VIEW, THE HOLLYWOOD CINEMA IS 
BETTER THAN THE EUROPEAN ONE? WHAT DO 
THE DIFFERENCES IN THE TIME OF PRODUC-
TION CONSIST IN?
To be honest, we will now use far-reaching 

generalizations and simplifications, but let’s 

leave it like that for a moment. Hollywood 

films are made for the audience, while 

European ones are a way of expression for 

the director. Hollywood films are a product of 

a film industry, backed by producers/studios 

that give money for films believing they would 

earn 1bn 400m dollars for 200m dollars they 

have invested, like in the case of the last Juras-

sic World; they believe they’ll make a bundle. 

European films, on the other hand, are 

partially funded by the state. Many producers 

mainly care about shooting next films because 

their earn only a percent of the overall budget. 

It is the domain of artistic and auteur cinema. 

Few commercial producers want to reduce the 

budget to the minimum, which would make it 

easier to gain profit with small local/national 

audiences, which means that films have to be 

contemporary, funny and about love. In other 

words, Hollywood films have huge budgets, 

beautiful actresses, fast-paced plots, men 

rushing out of the windows, earthquakes, 

star wars and the same, well-tried storylines, 

that is everything regular viewers from your 

question like. European films have modest 

budgets, men using doors and storylines that 

can’t be summarised.

IT WOULD SEEM THAT POLISH CINEMATOGRA-
PHERS MAKE BRILLIANT CAREERS IN AMERICA. 
WHY IS THAT?
The credit for the achievements of Polish 

cinematographers goes most of all to them 

(my greatest respects to Janusz Kamiński, 

Dariusz Wolski, Sławomir Idziak, Ryszard 

Lenczewski and Łukasz Żal). We obviously 

have the brilliant Lodz Film School, which 

as usual provides the market witch excellent 

professionals. I think that other generaliza-

tions would be a bit too far-fetched.

I WOULD LIKE TO END WITH THE IMMORTAL 
QUESTION ABOUT PLANS: WHAT ARE YOU 
CURRENTLY WORKING ON?
I currently take part in the filming of a mu-

sical directed by Agnieszka Glińska and at 

the same time prepare Andrzej Wajda’s film 

about Władysław Strzemiński. 
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KOSMETYKI Z KUCHNI
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JAK POWSZECHNIE WIADOMO KOBIECA KREATYWNOŚĆ NIE ZNA GRANIC, 
A POTRZEBA JEST MATKĄ WYNALAZKÓW.  NIE DZIWI WIĘC, ŻE INSTRUKCJI, JAK 
PRZYGOTOWAĆ KOSMETYKI ZE SKŁADNIKÓW ZNALEZIONYCH W KUCHNI, JEST 
CO NIEMIARA. W OSTATNIM CZASIE ILOŚĆ CORAZ TO BARDZIEJ WYMYŚLNYCH 
RECEPTUR ROŚNIE W LAWINOWYM TEMPIE. 

 TEKST: AGNIESZKA MRÓZ      ŹRÓDŁO FOT.:PIXABAY.COM

 W PRZYPADKU 
KUCHENNYCH SPECJAŁÓW 
TESTY DERMATOLOGICZNE 
ZASTĄPIONE ZOSTAŁY 
MĄDROŚCIĄ NASZYCH 
BABĆ. Z JEDNEJ STRONY  
TE DWA RODZAJE ŚRODKÓW 
UPIĘKSZAJĄCYCH DZIELI 
PRZEPAŚĆ, Z DRUGIEJ 
ZAŚ BARDZO CZĘSTO 
ŁĄCZY JE RÓWNIE DUŻA 
SKUTECZNOŚĆ.

Najkrócej rzecz ujmując, kosmetyki 

prosto z kuchni są co do zasady do-

bre. Najlepszym dowodem tego niech 

będzie ilość specyfików w droge-

riach, które oparte są na składnikach, które 

kojarzymy raczej z gotowaniem niż dbaniem 

o urodę. Przewagą samodzielnie wykona-

nych mikstur jest z pewnością ich koszt. 

Dodatkowo dają nam pewność, że powstały 

wyłącznie z naturalnych składników. 

W ramach wprowadzenia należy roz-

różnić kosmetyki nazywane powszechnie 

ekologicznymi, od specyfików przygotowy-

wanych w domowym zaciszu (które z funda-

mentu także są eko). Ekologiczne kosmetyki 

dostępne są w drogeriach i, co kluczowe, 

mają specjalne certyfikaty potwierdzające 

fakt, że wykonane zostały z naturalnych 

składników oraz że są bezpieczne dla naszej 

skóry. Charakteryzują się także zdecydo-

wanie większą trwałością niże te wyko-

nane w domu. W przypadku kuchennych 

specjałów testy dermatologiczne zastąpione 

zostały mądrością naszych babć. Z jednej 

strony te dwa rodzaje środków upiększają-

cych dzieli przepaść, z drugiej zaś bardzo 

często łączy je równie duża skuteczność.

W WERSJI FAST I SLOW
Domowe kosmetyki możemy zrobić niedba-

le i na szybko, po linii najmniejszego oporu. 

Możemy również do ich przygotowania 

podejść bardziej profesjonalnie i produkty 

spożywcze uzupełnić o specjalne olejki. 

Jako peeling na szybko sprawdzi się połą-

czenie gruboziarnistej soli i oliwy (w wersji 

anytcellulitowej sól zastępujemy kawą) lub 

skrupulatnie wybranych składników, jak 

np. żurawiny, płatków owsianych, cytryny 

itd. Wszystko zależy od czasu, jakim 

dysponujemy i gotowości do eksperymento-

wania. W praktyce osoby, które zaczynają 

od najprostszych przepisów, bardzo szybko  

zamieniają je na bardziej wyrafinowane, 

by w końcu samemu zacząć komponować 

unikatowe kompozycje.

DLA CIAŁA
Jeśli chcemy być przygotowani na każdą 

okoliczność i nie wiemy, kiedy potrze-
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bować będziemy peelingu, maseczki 

nawilżającej, a kiedy niezbędne okaże się 

antidotum na podkrążone oczy, warto 

mieć zawsze w kuchni kilka składników, 

które w różnych kombinacjach pozwolą 

wyjść obronną ręką z sytuacji kryzysowej. 

Potrzebna będzie nam z pewnością bardzo 

dobra oliwa z oliwek, gruboziarnista sól 

(zamiennie z cukrem), miód, jaja, cytryna. 

Oprócz podstawowego zestawu składni-

ków przydadzą się także suszone owoce, 

aromatyczne przyprawy (na ogół korzenne) 

i olejki. Samodzielnie wykonać możemy 

w zasadzie każdy potrzebny kosmetyk. 

Krem do rąk, szampon, odżywkę do wło-

sów, a nawet musujące granulki do kąpieli. 

Prawdziwą kreatywnością można wykazać 

się przy okazji maseczek: z winogron na 

trądzik, z miodu nawilżająca, wybielająca 

z ogórka. To zaś dopiero początek zdającej 

się nie mieć końca listy. Zanim zaczniemy 

pracę nad naszymi kosmetykami sprawdź-

my koniecznie, czy nie jesteśmy uczuleni 

na żaden ze składników.

DLA DUCHA
Samodzielne wykonywanie kosmetyków 

dla wielu to znacznie więcej niż sposób na 

zdecydowanie tańsze specyfiki, które są 

przynajmniej równie skuteczne jak wiele 

z tych dostępnych w sklepach. To także 

kwestia etyki. Po pierwsze, rezygnujemy 

z jednorazowych opakowań. Po drugie, 

nie przyczyniamy się do zwiększenia ilość 

SAMODZIELNE WYKO-
NYWANIE KOSMETYKÓW 
DLA WIELU TO ZNACZNIE 
WIĘCEJ NIŻ SPOSÓB NA 
ZDECYDOWANIE TAŃSZE 
SPECYFIKI, KTÓRE SĄ 
PRZYNAJMNIEJ RÓWNIE 
SKUTECZNE JAK WIELE 
Z TYCH DOSTĘPNYCH 
W SKLEPACH. 
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REKLAMA

nienaturalnych detergentów w ekosyste-

mie. Jeśli chcemy pozostać w konwencji, 

że nasze domowe kosmetyki nie tylko są 

ekologiczne, lecz także nie mamy im nic 

do zarzucenia w kwestiach moralnych, 

koniecznie musimy sprawdzić nie tylko po-

chodzenie poszczególnych składników, lecz 

także sposób ich wytworzenia. Szczególnie 

czujni musimy być względem kawy i kakao.

Wytwarzanie kosmetyków to nie tylko 

ulga dla portfela, lecz także doskonała 

zabawa. Możliwość odprężenia po ciężkim 

dniu i poczucie, że udało nam się zrobić 

coś dla siebie. Samodzielnie przygotowane 

kosmetyki mogą być także doskonałym 

prezentem. Wystarczy pięknie zapakować 

i zyskujemy pewność, że nasz prezent bę-

dzie równie oryginalny co przydatny. 

PODNOSZENIE KOMPETENCJI
Jeśli porady w dostępne w Internecie 

nas nie przekonują, większą pewność 

w robieniu domowych kosmetyków zyskać 

możemy biorąc udział w specjalnych 

warsztatach. Znajdziemy je bez większych 

problemów w każdym większym mie-

ście. Wybierać możemy spośród kursów 

weekendowych,  kilkumiesięcznych, 

stacjonarnych i wyjazdowych. Uczestnicy 

warsztatów mogą nauczyć się m.in. jak 

samodzielnie wykonać krem, peeling, 

odżywkę do włosów, a nawet jak zrobić 

naturalną szminkę. 

 IN ENGLISH

KITCHEN COSMETICS

EVERYONE KNOWS THAT A WOMAN’S CRE-
ATIVITY HAS NO LIMITS AND THAT NECES-
SITY IS THE MOTHER OF INVENTION. IT ’S 
NO SURPRISE THAT THERE IS AN INFINITE 
NUMBER OF RECIPES FOR COSMETICS 
MADE OUT OF INGREDIENTS COMMONLY 
FOUND IN THE KITCHEN, AND THE NUMBER 
OF MORE AND MORE SOPHISTICATED ONES 
HAS BEEN INCREASING EXPONENTIALLY. 

To keep it simple: “kitchen cosmetics” are, in 

principle, good. The best proof for this claim 

is the amount of various specifics based on 

ingredients that are associated rather with 

cooking than with beauty that can be found 

in drugstores. The advantage of home-made 

concoctions is their cost. And in the fact that 

we can be sure they are made out only of 

natural ingredients.

For starters, we have to make a division 

between cosmetics popularly considered to 

be “ecological” and those prepared in comfy 

confines of your home (which, in principle, 

are ecological as well). Such cosmetics are 

available in drugstores and, what’s crucial, 

they have special certificates that prove 

they were produced using only natural 

ingredients, as well as that they are safe  

for our skin. They also last much longer 

than the ones prepared at home. In case 

of home-made cosmetics, dermatological 

tests were replaced by our grandmothers’ 
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wisdom. On the one hand, there is a gulf 

between the two kinds of cosmetics. On the 

other, they also tend to be equally effective.

FAST & SLOW
Home-made cosmetics can be prepared 

carelessly and hastily, or we can take a pro-

fessional approach and mix comestibles 

with special oils. For peeling, try mixing 

coarse salt with olive (or, for anti-cellulite 

treatment, replace salt with coffee), or 

with one of carefully selected ingredients 

like cranberry, oatmeal, lemons, etc. It all 

depends on how much time we have and 

if we want to experiment. Usually, people 

who start from most basic recipes quickly 

turn to more refined ones, to ultimately cre-

ate their own, unique compositions.

FOR THE BODY
We want to be prepared for any situation 

but we can’t foresee when the time comes 

to use peeling or moisturising mask, or 

when we’ll need an antidote for these 

nasty bags under our eyes. So, it’s good to 

have a few ingredients in our kitchen that, 

in different combinations, will allow us to 

come out unscathed from any beauty cri-

sis. We’ll definitely need good quality olive 

oil, coarse salt (or sugar), honey, eggs and 

lemon. Apart from the basic set of ingre-

dients, we could use dried fruit, aromatic 

herbs and spices and oils. It’s possible to 

prepare basically any required concoction: 

hand cream, shampoo, hair conditioner 

and even sparkling body salts. Facial 

masks are a real opportunity to release 

creativity: acne grape mask, moisturising 

honey mask or whitening cucumber mask, 

you name it. And it’s just the beginning of 

a seemingly infinite list. Before we start, 

it’s good to check if we’re not allergic to 

any of the ingredients.

FOR THE SOUL
Home-made concoctions can be some-

thing more than just a cheap way to obtain 

cosmetics that are at least as effective as the 

ones we can buy in stores. It’s also the mat-

ter of ethics. Firstly, we get rid of reusable 

packaging. Secondly, we don’t contribute to 

increasing the amount of artificial deter-

gents in the ecosystem. If we want to keep 

our home-made cosmetics not only ecologi-

cal, but also “morally sound” , we have to be 

sure to check the source of our ingredients 

and they way there were produced. Pay 

particular attention to coffee and cocoa.

Preparing cosmetics on our own isn’t only 

a relief to our wallets, but also great fun.  

It lets us relax after a long day at work and 

gives the feeling of fulfillment. Such products 

are also a great idea for a present, just wrap it 

up and we can be sure that the present we’re 

giving will be both original and useful.

IMPROVING THE SKILLS
If Internet tips aren’t reliable enough  

for you, there are always workshops ded-

icated especially to home-made cosmetics. 

There’s no problem in finding them in any 

major city. The choice is broad: weekend, 

full-time or away courses. Participants get 

the opportunity to learn how to, on their 

own, make hand cream, peeling, hair con-

ditioner or even a natural lipstick. 
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FOTOGRAF PHOTOGRAPHER: DOROTA CZOCH / WWW.DOROTACZOCH.COM 
MODELKA MODEL:KINGA ŁUKASIK
MAKIJAŻ MAKE-UP: SYLWIA SANDERA

MIEJSCE PLACE  STADNINA KONI SANTOS W ZABIERZOWIE.

TAMED
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YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Pe ł n ia    la ta     

w    w y śm i e n i ty c h    c e n ach!



BEAUTY
TRENDSof

Kosmetyczne 
PREMIERY
NIE TYLKO GARDEROBA 
PODLEGA SEZONOWYM 
TRENDOM. KOSMETYKI 
DO MAKIJAŻU 
RÓWNIEŻ. POZNAJ TRIO 
IDEALNE – NAJNOWSZE, 
NAJMODNIEJSZE, 
NIEZBĘDNE DLA 
PIĘKNEGO LOOKU. 

Unowocześniony brązer, który zdobędzie serce każdej 
kobiety. Lekka, żelowa struktura sprawia, że aplikacja 
kosmetyku jest dużo prostsza, a efekt szykownej opalenizny 
pojawia się natychmiast po nałożeniu. Wyjątkowa formuła 
sprawia, że puder może pełnić także funkcję samoopalacza. 
Dzięki obecności składników odżywczych skóra po 
nałożeniu brązera nie tylko piękniej wygląda, ale także jest 
rzeczywiście wypielęgnowana.   

Phyto-Touche Illusion d’Eté Delikatnie 
brązujący puder-żel, 11 g – 350 zł, nr 790661*

SISLEY
Dla tych, którym nie wystar-
cza upiększanie, zaprojekto-
wano mascarę, która działa 
na rzęsy niemal jak odżywka.  
W  jej skład wchodzą tak uni-
katowe składniki, jak komórki 
macierzyste róży oraz cząsteczki 
lateksu, dzięki którym rzęsy są 
wyjątkowo elastyczne, a  tusz się 
nie osypuje. Kaszmirowa mięk-
kość rzęs jest spełnioną obietnicą. 

Hypnôse Volume-à-
porter Dodający objętości 
i  wydłużający tusz do rzęs,  
6,5 ml – 149 zł, nr 867852

LA
NC

Ô
M

E

Jeśli twoim problemem są suche, niekiedy 
spierzchnięte usta – oto upiększające 
rozwiązanie. Błyszczyk, w  którego 
składzie jest głęboko nawilżający olejek 
jojoba, działa na skórę jak kompres. 
Uelastycznia, odżywia, zabezpiecza 
przed utratą wilgoci. Niejako przy 
okazji dodaje ustom barwy, zmysłowości, 
objętości.  

Moisturizing Lip Glos 
Sunshine 46 Błyszczyk z olejkiem 
jojoba, 7 ml, 54,90 zł, nr 851939

ISADORA

Elegancki 
naszyjnik 
w kolorze 
starego złota 

* Marka dostępna w wybranych perfumeriach
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TRUDNO O ROZKOSZE WIĘKSZE NIŻ ODPOCZYNEK 
W SŁOŃCU, DŁUGIE SPACERY WZDŁUŻ PLAŻY CZY 
ZAPACH KWITNĄCEGO OGRODU. MOŻNA JEDNAK 
TE PRZYJEMNOŚCI UCZYNIĆ PIĘKNIEJSZYMI.

Zadbaj o  opaloną skórę 
i  podkreśl wakacyjną 

zmysłowość  uwodzicielskim makijażem.
Po pierwsze, sięgnij po serum Estée Lauder  
– Advanced Night Repair Synchronized 
Recovery Complex II (5). Nałożone 
pod krem pielęgnacyjny, przed kąpielą 
słoneczną, ochroni skórę przed utratą wody. 
Nałożone po opalaniu złagodzi ewentualne 
podrażnienia. 
Jednocze śn ie n ie  zapominaj 
o  nakładaniu serum Advanced Night 
Repair Synchronized Recovery 
Complex II (5) na noc. Zwiększy ono 
naturalną, nocną regenerację skóry. 
Po dniu spędzonym na słońcu czas na 
letni makijaż. Podkreśl opaleniznę, 
nakładając podkład nawilżający Double 
Wear All Day Glow BB Moisture 
Makeup (3), aby zapewnić rozświetlony 
kolor skóry. Następnie muśnij ją pudrem 
brązującym Bronze Goddess (2).  
Nałóż go pod kości policzkowe, 
wykonując pędzlem ruch w  górę, 
w kierunku ucha, w ten sposób pięknie 
wymodelujesz rysy twarzy.
Tak przygotowaną cerę wystarczy 
podkreślić delikatnym makijażem oczu 
i ust z wykorzystaniem twoich ulubionych 
kosmetyków od Estée Lauder, np. mascary 
Sumptuous Extreme (4) lub pomadki Pure 
Color Envy Shine (1). Voilà!
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1. ESTÉE LAUDER 
Pure Color Envy Shine,  
3,1 g – 135 zł, nr 842420

2. ESTÉE LAUDER Bronze 
Goddess, 21 g – 190 zł, nr 723891

3. ESTÉE LAUDER  
Double Wear All Day Glow BB 
Moisture Makeup, 30 ml, nr 
798476
175 zł
139 zł
4. ESTÉE LAUDER  
Sumptuous Extreme, 8 ml – 140 
zł, 
 nr 569549

5. ESTÉE LAUDER  
Advanced Night Repair 
Synchronized Recovery Complex 
II, 50 ml – 439 zł, nr 759918

OFERTA OBOWIĄZUJE OD �. �� DO 3�.��.���5 LUB DO WYCZERPANIA 
ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE.



BEAUTY
TRENDSof

LA
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Jaśminowa wariacja na temat kultowego już zapachu Acqua 
di Gioia. Ujmująco świeża, wręcz dziewczęca kompozycja 
otwiera się silną nutą zielonego jabłka, którą intensyfikują 
akordy galbanum i  mrożonej herbaty. Sercem zapachu 
jest jednak wyjątkowy jaśmin. To ten składnik, wraz  
z towarzyszącym mu piżmem i brązowym cukrem,  sprawia, 
że pozornie lekki zapach w istocie jest nad wyraz zmysłowy. 

ACQUA DI GIOIA JASMINE Limitowana 
edycja wody perfumowanej, 30 ml – 199 zł, nr 847302

GIORGIO  
ARMANI

Zamknięty we flakonie unikatowy zapach zroszonego 
deszczem tropikalnego lasu. Przywodzi na myśl przygodę, 
niespotykane krajobrazy i  nieznane dotąd nuty. Duża  
w tym zasługa niebanalnych składników. Egzotyczne kwiaty, 
cytrusy i piżmo ambrowe tworzą kompozycję, wobec której 
nie sposób być obojętną. I choć stworzono je do noszenia 
wieczorem, doskonale sprawdzają się także w dzień – pod 
warunkiem zachowania umiaru podczas aplikacji. 

EAU TROPICALE Kwiatowo-tropikalna woda 
toaletowa, 30 ml – 245 zł, nr 852759

SISLEY

Zapach inspirowany łąką pełną 
dzikich kwiatów uwodzi już przy 
pierwszym kontakcie. Uzależnia, bo 
jest relaksujący jak wizyta na polanie 
rozgrzanej słońcem. Pachnąca opowieść 
rozpoczyna się odświeżającą nutą 
grejpfruta. Towarzyszą jej zielone liście, 
dojrzała gruszka i  soczysta malina.  
W  nucie serca do głosu dochodzi 
jaśmin przełamany fiołkiem i kwiatem 
jabłoni. Całości słodyczy dodaje liczi. 
Zapach wydaje się stworzony z  myślą 
o tych kobietach, które choć na chwilę 
chcą poczuć się jak w  zaczarowanym 
ogrodzie.  

DAISY EAU SO FRESH 
Kwiatowo-owocowa woda toaletowa, 
75 ml – 279 zł, nr 583362

MARC  JACOBS



W trakcie rozwijania się zapachu 
do głosu dochodzą akordy imbiru, 
pojawiają się też frezja i elemi.

SERCA
nuta

Za trwałość zapachu odpowiadają zaś 
drzewo cedrowe (uchodzące za źródło 
energii) oraz niezwykle zmysłowe 
piżmo.

BAZY
nuta

Zapachy Les Eaux to pachnąca 
kwintesencja lata. Emanują energią, wywołują 
dobre samopoczucie i  nieskrępowaną radość. 
Duża w  tym zasługa kompozycji opracowanych  
w  zgodzie z  f ilozof ią marki Biotherm.  
W  skład pielęgnujących wód toaletowych wchodzą 
naturalne składniki, nawiązujące do najwspanialszych sił 
przyrody. Obecne w nich olejki eteryczne stymulują zmysły 
do doznawania niemal hedonistycznych przyjemności. 
Klasyczne edycje wód Les Eaux teraz zostały uzupełnione 
o nowość. Eau D'Énergie dodająca energii, nadająca skórze 
miękkość i uczucie komfortu dzięki zawartości witaminy E. 
Eau Fraiche niezwykle orzeźwiająca, pozostawiająca na 
skórze wrażenie świeżego powietrza po deszczu i Eau Pure 
– przypominająca zapach górskiego potoku. Najnowszy 
zapach L'Eau to kaskada świeżości. Zapachowa kontynuacja 
kultowego mleczka do ciała Lait Corporel. Zaprojektowana, 
aby uszczęśliwić najbardziej wymagających.

BIOTHERM, Ĺ EAU Kwiatowa woda toaletowa 
z intensywną nutą pomarańczy, 100 ml – 139 zł, 
nr 845201

BIOTHERM
GAMA ZAPACHÓW LES EAUX TO 
WYJĄTKOWE WODY TOALETOWE 
INSPIROWANE NATURĄ. DODATKOWO 
WODY BIOTHERM MAJĄ RÓWNIEŻ 
WŁAŚCIWOŚCI AKTYWIZUJĄCE CIAŁO 
I UMYSŁ. TAK, TO MAGIA! 

NUTY
zapach

Zapach otwiera się intensywną 
bergamotką, słodką pomarańczą 
i lekką, ale orzeźwiającą mandarynką. 

GŁOWY
nuta
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letnim ogr
odzieW

B E AU T Y  COACH

Makijaż latem nie musi być stonowany. Na spacer po parku, na 

kawę, a nawet do pracy - nasze oczy mogą mienić się 

radosnymi
 barwami

       

     kwi
atów.

Sensai,
Puder transparentny  
Loose Powder

199 ZŁIsaDora Colorful Eyeliner   
Nr. 10 Black 

57,90 ZŁ

Yves Saint Laurent  
korektor Nr. 01 T 
ouche Eclat 

189 ZŁ

Collistar 
Art Design  
Pomadka

99 ZŁ

Shiseido Luminizing  
Satin Eye Color Trio (VI308 
Bouquet) cienie do powiek

170 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



akijaż rozpoczynamy od 
nałożenia podkładu Diorskin 

Nude. Pod oczy i na powieki aplikujemy 
niewielką ilość korektora YSL Touche Eclat. 
Utrwalamy makijaż przy pomocy sypkiego 
pudru transparentnego marki Sensai. Aby 

MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Karolina Russak-Galerczyk 

Perfumeria Dougls
Alfa Centrum Gdańsk

MODELKA
Mariola Cwintal 

ZDJĘCIA
Magdalena Czajka

podkreślić kości jarzmowe, aplikujemy 
róż marki Chanel . Linie brwi podkreśla-
my kredką Dior Sourcils Poudre Powder.

Makijaż powiek wykonujemy uży-
wając cieni Shiseido Luminizing Satin 
Eye Color Trio (VI308 Bouquet) – na 
wewnętrzny kącik oka nakładamy 
najjaśniejszy, jasnofioletowy odcień, 
dalej cieniujemy w kierunku kącika 
zewnętrznego, poruszając się zgodnie 
z kolorystyką na palecie – przez po-
średni odcień fioletu po najciemniejszy 
odcień z palety, który dodatkowo 
wzmacniamy czarnym cieniem Collistar 
(Nr 09 Lava). Środek powieki akcentu-
jemy złotym cieniem Estèe Lauder Pure 
Color Envy Eye Defining Singles (kolor 
Impulsive Blonde). Następnie rysujemy 
czarną kreskę eyelinerem IsaDora. 
Linie przy dolnej powiece pokrywamy 
czarna kredką, a następnie używamy 
fioletowego cienia, którego używaliśmy 
do górnej powieki. Kolejnym etapem 
makijażu są zaznaczone usta w kolorze 
różu pomadką Collistar Art Design 
(kolor Geranium).

M



miesiącafertaO
Lato w pełni, a w perfumeriach Douglas wyjątkowo 

orzeźwiające kosmetykiw okazyjnych  cenach!
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 31.07.2015 DO 31.08.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

1

2

139 zł
165 zł

1. BIOTHERM, 
Aquapower Peau 
Sèche, nawilżający 
krem do twarzy, 
75 ml, nr 172643
2. BIOTHERM, 
Aquapower, 
nawilżający żel  
do twarzy, 75 ml, 
nr 113375
3. COLLISTAR,  
Art Design, 
wodoodporny tusz  
do rzęs, 1 szt., 
nr 867774
4. CLARINS,  
Eclat Minute Lips, 
wyjątkowy błyszczyk 
do ust, 12 ml. Oferta 
obejmuje wszystkie 
dostępne odcienie
5. DOUGLAS 
BEAUTY SYSTEM, 
Perfect Complexion, 
rozświetlająca 
maseczka do twarzy, 
25 ml, nr 797696 
6. DOUGLAS 
BEAUTY SYSTEM, 
More Than Moisture, 
nawilżająca maseczka 
do twarzy, 25 ml,  
nr 797701
7. REVLON, Nearly 
Naked, podkład,  
1 szt.  Oferta 
obejmuje wszystkie 
dostępne odcienie
8. COLLISTAR, 
Nourishing Anti-Age 
Oil-Milk, odżywczy 
olejek do ciała, 
200 ml, nr  823076 

69 zł
99 zł

139 zł
165 zł

89 zł
159 zł

49 zł
75 zł

9 zł
12,90 zł 9 zł

12,90 zł

29 zł
49,90 zł
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. 139 zł
219 zł

99 zł
139 zł

149 zł
195 zł

199 zł
299 zł

119 zł
169 zł

199 zł
235 zł

119 zł
169 zł

99 zł
139 zł

159 zł
269 zł

1. MEXX, Ice Touch Woman, woda toaletowa, 50 ml, nr 817541 2. GIORGIO ARMANI, Acqua di Gioia, woda perfumowana, 30 ml, nr 530509 
3. KARL LAGERFELD, Karl Lagerfeld for Men, woda toaletowa, 30 ml, nr 797715 4. MEXX, Ice Touch Man, woda toaletowa, 75 ml, nr 817551 
5. ELIE SAAB, L'Eau Couture, woda toaletowa, 30 ml, nr 782421 6. KARL LAGERFELD, Karl Lagerfeld for Women, woda perfumowana, 25 ml, nr 797706 
7. LACOSTE, Pour Femme, woda perfumowana, 50 ml, nr 135016 8. CALVIN KLEIN, Forbidden Euphoria, woda perfumowana, 30 ml, nr 629807 
9. GUCCI, Made to Measure, woda toaletowa, 50 ml, nr 756992

9
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zarówno pod względem turystycznym, 

jak i biznesowym. – Liczymy także na 

to, że obłożenie rejsów Czech Airlines 

z Rzeszowa będzie z czasem rosło i być 

może w przyszłości zaowocuje ogłoszeniem 

nowych kierunków z czeskim przewoźni-

kiem – zakończył.

Czech Airlines uruchomiły już sprzedaż 

biletów na nowe połączenie, na które 

rezerwacji można dokonywać za pośred-

nictwem strony www.czechairlines.com, 

która funkcjonuje także w języku polskim 

i angielskim. Bilety można nabyć również 

u agentów sprzedaży oraz w biurach podró-

ży. Najtańsze taryfy zaczynają się od 180 

złotych w jedną stronę.

Pasażerowie korzystający z nowego 

połączenia bez dodatkowych opłat mają 

do dyspozycji wiele możliwości. Jedną 

z nich jest nadanie bagażu o wadze do 15 kg 

w klasie ekonomicznej, a w taryfie flexi aż 

dwóch walizek, do 23 kg każda. Członkowie 

programu lojalnościowego OK Plus, bez 

względu na rodzaj wykupionej taryfy i kla-

sy, uprawnieni są do darmowego nadania 

jednego bagażu do 23 kg.

Dodatkowo na pokładach samolotów 

lecących na trasie Rzeszów – Edynburg 

w cenie biletu oferowany będzie posiłek 

w postaci przekąsek oraz ciepłych i zim-

nych napojów (w tym alkoholi – czeskich 

piw Budvar i Budweiser oraz wysokiej 

Z CSA DO EDYNBURGA!

W porcie lotniczym na podróżnych 

czekały niespodzianki. Lotnisko-

wa Służba Ratowniczo-Gaśnicza 

przywitała ich salutem wodnym, 

każdy został przywitany tortem i skrom-

nymi upominkami ufundowanymi przez 

przewoźnika – Czech Airlines, rzeszowskie 

lotnisko oraz Urząd Marszałkowski i Urząd 

Miasta Rzeszowa. Z lotu z Edynburga 

skorzystało niemal 90 osób, a w podróż do 

Szkocji wyruszyło ponad 70 podróżnych.

– Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni fak-

tem, że - pomimo krótkiego czasu pomiędzy 

ogłoszeniem nowej trasy a pierwszym 

lotem - zainteresowanie pasażerów jest 

tak duże. To dobrze wróży połączeniu 

i potwierdza, że nasze zainteresowanie 

polskim rynkiem miało swoje uzasadnie-

nie – powiedział Jan Toth, dyrektor ds. 

komercyjnych Czech Airlines.

Stanisław Nowak, prezes rzeszowskiego 

portu lotniczego nie krył radości z urucho-

mienia nowego połączenia. – Ogromnie 

cieszymy się zainteresowaniem pasażerów 

trasą między Rzeszowem a Edynburgiem, 

które jednocześnie dowodzi, że nasze anali-

zy dotyczące potencjału tego kierunku były 

słuszne. Od dawna wiedzieliśmy, że Edyn-

burg i jego okolice są częstym celem podró-

ży mieszkańców południowo-wschodniej 

Polski, a także o tym, że mieszka i funk-

cjonuje tam duża polska społeczność. To 

nowe bezpośrednie połączenie z Rzeszowa 

do Edynburga z pewnością będzie świetną 

nowiną dla całej polskiej grupy w Szkocji, 

a także dla ich rodzin i przyjaciół w Polsce 

– dodał prezes Nowak. Podkreślił również, 

że oferta przelotów będzie też skierowana 

do mieszkańców Szkocji, gdyż Podkarpacie 

jako region ma wiele do zaoferowania, 

14 LIPCA PO GODZ. 14:00 NA LOTNISKU W JASIONCE WYLĄDOWAŁ 
SAMOLOT LINII CZECH AIRLINES, NA POKŁADZIE KTÓREGO DO 
RZESZOWA PRZYLECIELI PIERWSI PASAŻEROWIE Z EDYNBURGA. 
W DROGĘ POWROTNĄ WYRUSZYŁ GODZINĘ PÓŹNIEJ, INAUGURUJĄC 
TYM SAMYM NOWE POŁĄCZENIE ŁĄCZĄCE STOLICĘ PODKARPACIA 
Z POLITYCZNĄ I KULTURALNĄ STOLICĄ SZKOCJI.

Połączenia od 14 lipca do 24 października 2015 roku

KIERUNEK
direction

DNI 
TYGODNIA 
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

Rzeszów - Edynburg .2...6. 14:50 16:45 784

Edbynburg - Rzeszów .2...6. 10:15 14:10 785



jakości południowoafrykańskich win 

białych i czerwonych).

Loty na trasie Rzeszów – Edynburg 

odbywać się będą dwa razy w tygodniu – we 

wtorki i soboty. Obsługiwane będą przez 

maszyny typu Airbus 319, które na pokła-

dzie mieszczą dokładnie 144 pasażerów. Od-

prawy można dokonać do 30 godzin przed 

planowanym odlotem na stronie interneto-

wej przewoźnika oraz przez aplikację na te-

lefony komórkowe (działającą na systemach 

iOS, Android oraz Windows), która dostępna 

jest na www.czechairlines.com. 

 IN ENGLISH

FROM CSA TO EDINBURGH!
ON JULY, 14, 2015, RIGHT AFTER 2 P.M. , CZECH 
AIRLINES AIRCRAFT LANDED AT JASIONKA 
AIRPORT, CARRYING FIRST PASSENGERS FROM 
EDINBURGH. AN HOUR LATER, IT TOOK OFF 
ON ITS WAY BACK, THUS INAUGURATING THE 
NEW CONNECTION BETWEEN THE CAPITAL 
OF PODKARPACIE REGION AND THE POLITICAL 
AND CULTURAL CAPITAL OF SCOTLAND.

There were plenty of surprises waiting 

for passengers at the airport. The Airport 

Fire&Resuce Service greeted them with 

a water salute, each passenger was 

treated to a cake and small gifts from the 

carrier - Czech Airlines, Rzeszów Air-

port, Marshal’s Office and Rzeszów City 

Hall. Almost 90 people came on board 

the plane from Edinburgh, and on its way 

back to Scotland the plane carried more 

than 70 passengers.

- We’re positively surprised by the fact 

that this route attracted so much interest 

despite the short period of time between 

announcing the new connection and first 

flight, . It bodes well for the future and 

confirms that our interest in Poland wasn’t 

unjustified - says Jan Toth, commercial 

director of Czech Airlines.

Stanisław Nowak, director of Rzeszów 

Airport didn’t hide his joy. - We are 

extremely happy about the interest that 

Rzeszów-Edinburgh connection has at-

tracted. This also proves that our analysis 

of the potential of such route were correct. 

We’ve been aware for a long time that 

Edinburgh and its surroundings are frequ-

ently visited by people from southeastern 

Poland, as well as that there’s a substan-

tial Polish community in the area. The 

new, direct connection from Rzeszów to 

Edinburgh is definitely good news for the 

whole Polish community in Scotland, as 

well as their family and friends in Poland 

- adds Mr. Nowak. He stressed that the 

flight offer was going to be directed to the 

Scots as well, since the offer of Podkarpa-

cie region is extremely rich, both in terms 

of tourism as well as business. - We’re also 

counting on an increased passenger load 

of Czech Airlines flights in the future. 

This may lead to new connections handled 

by the Czech carrier.

Ticket sale has already been opened. 

Bookings can be done online at www.cze-

chairlines.com. The website is available in 

both Polish and English. Tickets can be also 

purchased via sales agents and tour opera-

tors. Prices start from 180 PLN one way.

Passengers choosing the new con-

nection have many different options, no 

additional fees included. One of them is 

the check-in of 15kg baggage in economy 

class. Flexi tariff allows for two, 23kg 

suitcases to be checked in without any ad-

PORT LOTNICZY AIRPORT 

ditional fees. Members of OK Plus loyalty 

programme, regardless of tariff and flight 

class, are entitled to check-in  one piece of 

baggage up to 23kg.

In addition, flights between Rzeszów and 

Edinburgh will have a meal, included in the 

ticket price, served on board . The meal will 

consist of snacks and hot and cold bevera-

ges (including alcohol - Czech beers, Budvar 

and Budweiser, and high quality Southern 

African white and red wines).

Flights from Rzeszów to Edinburgh will 

depart twice a week, on Tuesdays and Sa-

turdays. They will be handled by Airbus 319 

aircraft that can take on board exactly 144 

passengers. Online check-in will be available 

30 hours before departure, via operator’s 

website and phone application (for iOS, An-

droid and Windows), which is available for 

download at www.czechairlines.com.  

CZECH AIRLINES TO NARODOWY PRZEWOŹNIK 
REPUBLIKI CZESKIEJ, OBECNIE POSIADAJĄCY W SWEJ 
SIATCE POŁĄCZENIA DO PONAD 120 LOTNISK W 50 
KRAJACH. OD 2001 ROKU LINIE WCHODZĄ W SKŁAD 
ALIANSU LOTNICZEGO SKYTEAM ALLIANCE, KTÓREGO 
CZŁONKOWIE (20 LINII LOTNICZYCH) PRZEWOŻĄ 
ROCZNIE 588 MLN PASAŻERÓW, OBSŁUGUJĄC PONAD 
15,7 TYS. LOTÓW DO PONAD 1 TYS. DESTYNACJI W 187 
KRAJACH NA CAŁYM ŚWIECIE.

CZECH AIRLINES DYSPONUJE CERTYFIKATAMI ISO 
14001 (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) ORAZ IOSA 
(IATA OPERATIONAL SAFETY AUDIT). POTWIERDZAJĄ 
ONE NAJWYŻSZE I NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE 
STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W BRANŻY 
TRANSPORTU LOTNICZEGO.

CZECH AIRLINES IS THE NATIONAL CARRIER  
OF THE CZECH REPUBLIC. CURRENTLY, IT OPERATES  
ON 120 DESTINATIONS IN 50 COUNTRIES. SINCE 2001, 
CZECH AIRLINES HAS BEEN PART OF SKYTEAM 
ALLIANCE, WHICH IS AN AIRLINE ALLIANCE WHOSE 
MEMBERS (20 COMPANIES) CARRY 588 MILLION 
PASSENGERS ANNUALLY, HANDLING MORE THAN  
15.7 THOUSANDS FLIGHTS TO MORE THAN A THOUSAND 
DESTINATIONS IN 187 COUNTRIES AROUND THE WORLD.

CZECH AIRLINES IS ISO 14001 (ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT) AND IOSA (IATA OPERATIONAL 
SAFETY AUDIT) CERTIFIED. IT CONFIRMS THE 
HIGHEST AND MOST ADVANCED SECURITY 
STANDARDS IN AVIATION INDUSTRY.
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OKIEM SPOTTERA

 IN ENGLISH

AN-124 RUSLAN, PRIVATE RUSSIAN CARGO AIRLI-
NES VOLGA DNIEPR AIRLINES AIRCRAFT
This four-engine jet is the third largest air-

plane in the world. Its construction allows for 

oversize and heavyweight cargo transport.

AIRCRAFT PARAMETERS
LENGTH: 69.10 m

WING SPAN: 73.30 m

HEIGHT: 21.08 m

MAXIMUM KERB WEIGHT: 175,000 kg

MAXIMUM LOAD: 120,000 kg (allows trans-

port of helicopters, cars, turbines, utility 

boiler parts, etc.)

RANGE: 16,090 km

CEILING: 12,000 m

CRUISE SPEED: 750 kph

MAXIMUM SPEED: 850 kph

MAXIMUM FUEL CAPACITY: 213,740 l

4 ENGINES: Lotarev D-18T jet engines

CARGO: nose cargo door at the lower part of 

fuselage or on the tail.

LANDING GEAR: 24 retractable wheels  

allowing take-off and landing  

on unhardened runways.

EQUIPMENT: APU aggregate that allows 

 independent engine ignition in case  

of lack of similar equipment at the airport, 

wide cargo ramps, two electrical,  

3-tonne hoists, four electrical chain hoist 

rails up to 30 t.

INTERESTING FACT: the aircraft can hold up 

to 880 soldiers or 440 paratroopers.

RUSLAN BROKE A FEW RECORDS:
- reached the altitude of 10,750 km with 

171,219 kg load

- flew 20,150 km in 25.5 km  

without landing 

AN-124 RUSLAN (VOLGA DNIEPR AIRLINES)
Czterosilnikowy, odrzutowy, trzeci co do 

wielkości samolot na świecie. Konstrukcyj-

nie przystosowany do transportu towarów 

o parametrach ponadgabarytowych i super 

ciężkich. RUSŁAN ma na koncie dwa rekordy: 

przy załadunku 171,219 kg wzbił się na wyso-

kość 10,750 km oraz przeleciał bez międzylą-

dowania 20,150 km w przeciągu 25,5 godziny.

PARAMETRY SAMOLOTU
DŁUGOŚĆ: 69,1 m

ROZPIĘTOŚĆ SKRZYDEŁ: 73,3 m

WYSOKOŚĆ: 21,08 m 

MASA WŁASNA: 175 tys. kg

MAKSYMALNY ZAŁADUNEK: 120 tys. kg

MAKSYMALNY ZASIĘG: 16,09 tys. km

PUŁAP: 12 tys. m

PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA: 750 km/h

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ: 850 km/h

MAKSYMALNY WLEW PALIWA: 213 740 l

SILNIKI: cztery odrzutowe Łotariew D-18T

DRZWI CARGO: załadunek w części nosowej 

(przy obniżonej części kadłuba) lub w części 

ogonowej

PODWOZIE: 24 koła (chowane do kadłuba) 

zapewniające start i lądowanie na nieutwar-

dzonych pasach startowych

WYPOSAŻENIE: agregator APU zapewniający 

samodzielne uruchamianie silników w przy-

padku braku podobnego wyposażenia 

w portach lotniczych, rozszerzane rampy 

do załadunku towarów, dwie wyciągarki 

elektryczne, cztery trakcje elektrycznych 

podnośników wspólnego ładowania do 30 t.

CIEK AWOSTK A: na pokładzie może być 

880 żołnierzy lub 440 skoczków spado-

chronowych. 
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BOEING 747-400 FREIGHTER (AIR BRIDGE 
CARGO)
Szerokokadłubowy, dwupokładowy samo-

lot, szerzej znany jako jako Jumbo Jet. Jest 

najszybszym samolotem handlowym na 

świecie. Jego nos otwiera się w przeciągu 

niespełna dwóch minut i pomieści zała-

dunki towaru o długości 6,1 m  i wysokości 

12 m. Posiada dodatkową powierzchnię do 

magazynowania sprzętu ratunkowego oraz 

miejsce odpoczynku załogi.

PARAMETRY SAMOLOTU
DŁUGOŚĆ: 70,66 m

ROZPIĘTOŚĆ SKRZYDEŁ: 64,44 m

WYSOKOŚĆ: 19,40 m

MASA WŁASNA: 178,8 tys. kg

MAKSYMALNY ZAŁADUNEK: 113 tys. kg

MAKSYMALNY ZASIĘG: 9,24 tys. km

PUŁAP: 13 tys. m

PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA: 901 km/h

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ: 0,845 machów

MAKSYMALNY WLEW PALIWA: 216 840 l

SILNIKI: 4 GE

DRZWI CARGO: zapewniają dostęp do pokładu 

górnego i głównej przestrzeni ładunkowej

PODWOZIE: 16 22-calowych kół wraz z 50-ca-

lowymi oponami

Wyposażenie: hamulce węglowe, które 

zmniejszają masę i jednocześnie poprawiają 

skuteczność hamowania, okresowo regene-

rowane i serwisowane

CIEKAWOSTKA: Boeing 747-400 to 6 mln 

części, 8 km rur, 274 km przewodów, ponad 

66 tys. kg aluminium 

BARDZO DZIĘKUJEMY GRUPIE EPRZ SPOTTING TEAM ZA UDOSTĘPNIENIE ZDJĘĆ.

 IN ENGLISH

BOEING 747-400 FREIGHTER, PRIVATE RUSSIAN 
CARGO AIRLINES AIR BRIDGE CARGO AIRCRAFT
Wide-body, double-deck aircraft known  

as Jumbo Jet.

AIRCRAFT PARAMETERS
LENGTH: 70.66 m

WING SPAN: 64.44 m (wing weighs 43,090 kg, 

equivalent of 30 vessels of the first Boeing 

1916 B&W aircraft)

HEIGHT: 19.40 m (equivalent of six-story 

building)

MAXIMUM KERB WEIGHT: 178,800 kg

MAXIMUM TAKEOFF WEIGHT: 396,900 kg

MAXIMUM LOAD: almost 113,000 kg (allows for 

transport of cars, pipes, animals, helicopters, 

etc. special zone for transporting flowers, 

fruit and vegetables is available)

MAXIMUM RANGE WITH FULL LOAD: 8240 km

CEILING: 13,000 m

CRUISE SPEED: 901 kph

MAXIMUM SPEED: fastest commercial aircraft, 

0.845 mach

TAKE-OFF FIELD RANGE: 3,180 m

MAXIMUM FUEL CAPACITY: 216,840 l

ENGINES: 4 GE

AFT CARGO DOOR: provide access to upper 

deck and main holding area.

LANDING GEAR: 16 22-inch wheels with  

50-inch tires.

CARBON BREAKS: reduce mass while incre-

asing braking performance. Periodically 

regenerated and serviced.

INTERESTING FACT: Boeing 747-400  

is made up of 6 million elements, 8km  

of pipes, 274km of wiring and 66,150kg  

of aluminium. 
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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...... 10:35 12:25 FR8225 738

....5.. 10:10 12:00 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

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.08.2015 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 05.08.2015 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.... 16:10 18:15 FR3122 738

..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

.....6. (Od 01.08.2015) 15:05 16:40 FR2137 738

.2.4... 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.  (Brak rejsu 
15.08.2015)

05:55 06:50 LO3804 E170/E175

1234567( Brak rejsu 
16.08.2015)

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

1...... 13:40 15:45 FR3121 738

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

.....6.  17:15 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

ROZKŁAD LOTÓW
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