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GRZEGORZ 
KAPLA

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

 IN ENGLISH

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

JACEK 
ROZENEK

Żyje z pisania. 
A żyć z tego, co się 
lubi, to dar. Bardziej 
od pisania lubi tylko 
spotykać ludzi. No 
i lubi być w drodze, 
kupować płyty 
w sklepie z płytami 
a nie w sieci, pomi-
dorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki 
dwojgu mądrym 
ludziom pojął, że 
nie trzeba pisać 
tylko o polityce. 
Że można pisać 
o świecie.

 IN ENGLISH

He lives by writing. 
And living by what 
you love is a gift. 
The only thing he 
likes more than 
writing is meeting 
other people. He 
also likes being on 
the road, buying al-
bums in stores (not 
online), tomato soup 
and convertibles. 
Two wise people 
once helped him 
understand that 
you do not have to 
write about politics. 
You can write about 
the world.

FOT. MAT. PRASOWE

Człowiek pracy, 
gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mi-
strza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fundacji 
Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady 
motywacyjne. Na 
dodatek gra w golfa 
i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo cho-
roby morskiej. Nie 
narzeka na nudę.

 IN ENGLISH

A working man and 
a citizen of Gdansk 
by choice. Most 
of us know him 
as a sailor and an 
Olympic Cham-
pion, but he has 
several more aces 
up his sleeve. He 
is a businessman, 
a social activist and 
the CEO of Gdansk 
Foundation. He 
offers training 
courses and gives 
motivational 
lectures. Moreo-
ver, he plays golf 
and continues to 
swim in spite of his 
seasickness. He is 
never bored.

FOT. SYLWESTER CISZEK

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

MAŁGORZATA
MARCZEWSKA

Coach, Trener, Life 
designer Specjali-
zuje się w projek-
towaniu myślenia 
w biznesie , 
kulturze i sztuce. 
Mówi prosto 
z serca Interesują ją 
nowe technologie 
oraz najnowsza 
wiedza o ludz-
kim mózgu. Jest 
pomysłodawczy-
nią i wspólniczką 
Barberian– barber-
shopu Nergala oraz 
LABlife -pierwszego 
w Polsce lifesty-
lowego miejsca, 
w którym można 
nauczyć się projek-
towania myślenia.

 IN ENGLISH

A coach, trainer 
and life designer. 
She specializes in 
thinking design in 
business, art and 
culture. She speaks 
from the bottom 
of her heart. She is 
interested in new 
technologies and 
the recent knowled-
ge of human brain. 
The originator 
and co-owner of 
Barberian, Nergal’s 
barber shop, and 
LABlife, the first 
Polish lifestyle place 
where one can learn 
thinking design.

FOT. MONIKA SZAŁEK

Od 2012 roku 
pracuje w TVN24. 
W CV ma też 
„Gazetę Wyborczą” 
Polskie Radio PiK, 
Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi 
kawę i rozmowy. 
Nie kończy na 
jednym pytaniu, ale 
unika ludzi, którzy 
mówią bez końca. 
Jest też uzależniona 
od newsa i książek. 
Nie lubi marnować 
czasu i brzydzi się 
plotami.

 IN ENGLISH

Has been working 
in TVN24 since 
2012. She has also 
Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, 
Radio Gra, Polsat 
and Polsat News 
in her résumé. She 
likes coffee and 
conversations. She 
does not end on one 
question but avoids 
people who never 
stop talking. She is 
addicted to news 
and books. She does 
not like wasting 
time and is disgust-
ed by gossip.

FOT. MONIKA SZAŁEK

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Niekwestionowany 
autorytet w dzie-
dzinie designu. 
Magister ekonomii 
i doktor wzornic-
twa przemysłowe-
go, wykładowca 
Politechniki 
Mediolańskiej. Pro-
wadzi we włoskim 
Como studio OMC 
Design, jest rów-
nież sekretarzem 
Międzynarodowego 
Stowarzyszenia 
Projektantów (IAD) 
a także koordyna-
torem prestiżowej 
A’Design Award&-
Competition.

 IN ENGLISH

Undisputed author-
ity in the world of 
design. Holding MA 
in Economics and 
PhD in Design, he 
teaches Industrial 
Design at Politec-
nico di Milano 
University. He 
runs OMC design 
studio in Como, 
Italy, is a Secretary 
of International 
Association of 
Designers and 
holds coordinator 
position at A’De-
sign Award&Com-
petition. 

FOT. MAT. PRASOWE 

DR ONUR 
COBANLI
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc 
polecając jeden ob-
raz wart obejrzenia.

 IN ENGLISH

A writer, screen-
writer, caver, col-
umnist and soccer 
fan. A winner of 
the Nike Literary 
Award. A man of 
many passions. 
He will share one 
of them with us 
recommending 
one picture worth 
seeing every month.

FOT. MONIKA SZAŁEK

WOJCIECH 
KUCZOK

Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piede-
stały. Nie z jednego 
pieca jadał chleb, 
podróżując u boku 
Roberta Makło-
wicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc 
zakazanych dla 
zwykłego śmier-
telnika. Kulinar-
ny obieżyświat 
i poszukiwacz 
intensywnych 
smaków. Współza-
łożyciel Akademii 
Kulinarnej Fumenti 
w Gdańsku

 IN ENGLISH

He adores Japanese 
cuisine, his hobby 
horse, and puts 
it on a pedes-
tal. Travelling 
together with 
Robert Makłowicz, 
a famous Polish 
culinary critic, he 
has learned which 
side the bread is 
buttered looking 
into corners of 
places inaccessible 
to an ordinary 
man in the street. 
He is a culinary 
globetrotter, a taste 
hunter and the 
co-founder of the 
Fumenti Culi-
nary Academy in 
Gdansk.

FOT. JOANNA OGÓREK 

Trudno go zamknąć 
w jednym słowie. 
Człowiek emocja. 
Za własne zdanie 
nosi w plecaku tony 
hejterów. Ale tutaj 
w wiecznej podróży, 
daleko od nich. 
Założył goforworld.
com żeby nie 
oszaleć na ekranie. 
Od Syberii przez 
Grenlandię, Kanadę 
po Brazylię. Jedyne 
skuteczne lekarstwo 
na pośpiech - szycie 
wypraw na miarę.

 IN ENGLISH

It is difficult to 
describe him in one 
word. An emo-
tion-man. He car-
ries tonnes of haters 
in his backpack for 
having his own 
opinions. But here 
he is always on the 
road, far away from 
all of them. He cre-
ated goforworld.com 
to avoid going crazy 
on the screen. From 
Siberia through 
Greenland and Can-
ada to Brazil. The 
only effective cure 
for hurry: tailoring 
expeditions.

FOT. SYLWESTER CISZEK

JAROSŁAW
KUŹNIAR

Fotografka, artyst-
ka, pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowie-
kiem na pierwszym 
planie. Po ukoń-
czeniu trzydziestki 
pokazała, że swoje 
życie można zmie-
nić w dowolnym 
momencie, Skoń-
czyła Warszawską 
Szkołę Filmową i od 
kilku lat oddaje się 
wyłącznie fotogra-
fowaniu. 

 IN ENGLISH

A photographer 
and artist fasci-
nated with people, 
faces, poses and life 
– always with man 
in the foreground. 
In her thirties, she 
proved that one 
can change their 
lives at any mo-
ment. She finished 
the Warsaw Film 
School and for 
several years has 
been devoted solely 
to photography. 

FOT. MAT PRASOWE

MONIKA
SZAŁEK

Słabość do samo-
chodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca 
nie ma – jest tur-
bosprężarka. Tata 
uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, 
sadzał za kierow-
nicą samochodu 
jeszcze zanim wsia-
dła na rower. Dziś 
pociąga ją wszystko, 
co ma cztery koła, 
a każdy z samocho-
dów darzy wielkim 
uczuciem.  Autorka 
bloga „Panie wiozą 
Panów”: www.pa-
niewiozapanow.pl.
.

 IN ENGLISH

She has a weakness 
for cars instilled in 
her head, because 
she does not have 
a heart but a turbo-
charger instead. Her 
dad was stubbornly 
feeding her with 
priceless knowledge 
and seating her 
behind the steering 
wheel even before 
she mounted a bike. 
Today everything 
with four wheels 
attracts her, and she 
feels strong affec-
tion for each car. 
The author of a blog 
entitled Panie wiozą 
Panów: www.
paniewiozapanow.pl
.
FOT. MAT. PRASOWE

ANNA 
NAZAROWICZ

Redaktor naczel-
ny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym 
również na blogu 
140db.pl. Kiedyś zo-
stanie gwiazdą roc-
ka, ale póki co śpie-
wa w chórze. Poza 
tym fan komiksów 
i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia 
kulturoznawca, ale 
niech to zostanie 
między nami.

 IN ENGLISH

The chief editor. He 
writes mainly about 
music and tourism, 
also on the blog 
140db.pl in the case 
of the former. One 
day he will become 
a rock star, but for 
the time being he 
sings in a choir. 
A cartoon fan and 
collector of records. 
A culture expert 
by education, but 
this is between you 
and me.

FOT. MONIKA SZAŁEK

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA

   ANYWHERE.PL

NASI AUTORZY OUR AUTHORS

11 



ROZMOWA TALK

12 

NA KARTY HISTORII  
MATEUSZ GRZESIAK
TO NIE MOGŁA BYĆ ŁATWA ROZMOWA. BO NIE WIERZYŁEM MU. NIE 
WIERZYŁEM W COACHING, W TO, ŻE MOŻE COKOLWIEK ZMIENIĆ W ŻYCIU 
INNYCH LUDZI. PRZYSZEDŁEM WALCZYĆ. OBALAĆ MITY. MOŻE NAWET 
WYKPIĆ. ALE CÓŻ… ZOSTALIŚMY PRZYJACIÓŁMI.

 TEKST: GRZGORZ KAPLA     FOT.: MONIKA SZAŁEK   MAKE-UP: JOANNA ŁUKIJANCZUK
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 ROZMOWA TALK 





CO CIĘ KRĘCI? CO SPRAWIŁO, ŻE JESTEŚ TYM 
KIM JESTEŚ? KIEDY BYŁEŚ DZIECKIEM TEN 
ZAWÓD NIE ISTNIAŁ, W KAŻDYM RAZIE NIE 
W NASZYM KRAJU.
Kręcą mnie historie, tak jak ciebie. Miałem 

sześć czy osiem lat, byłem w Koszalinie 

pod koniec lat 80-tych, biegaliśmy wtedy 

po podwórkach z piłką, wspinaliśmy się 

na drzewa, nie myśleliśmy o żadnych 

większych perspektywach, bo planowa-

nie przyszłości nie było tematem rozmów. 

Z perspektywy czasu widzę, jak bardzo 

chciałem wyrwać się z pewnego rodzaju 

mentalności, która mówiła mi, że jestem 

„tylko” z Koszalina, „tylko” Polakiem. Że 

nie mogę stworzyć dużych, wyjątkowych 

rzeczy. Chcę pokazać 40 milionom moich 

rodaków, że mogą tworzyć wielkie, globalne 

rzeczy, które zmieniają świat. Znam badanie 

dotyczące przedsiębiorców, które mówi, 

że Polacy na potęgę otwierają firmy i są 

przedsiębiorczy, ale wciąż nie myślą o sobie 

globalnie. Nie myślą, że za jakiś czas mogą 

stworzyć wielki biznes. Myślą w katego-

riach: „Jestem małym Polakiem, gdzie tam 

będę wysoko startował”. Przeraża mnie to, 

bo zamiast myśleć w kategoriach: „Urodzi-

łem się po to, żeby zrealizować misję i w jakiś 

sposób zmienić świat, uczynić go lepszym 

miejscem”, cokolwiek by to miało znaczyć, 

to powie „Jeszcze Polska nie zginęła”, co 

zakłada, że kiedyś zginie, albo powie „polska 

Angelina Jolie”, chociaż Amerykanie nigdy 

nie powiedzą „amerykański Kieślowski”, 

albo tekst pt. „Inwestorzy, przyjeżdżajcie do 

Polski, mamy tu wykształconą i tanią siłę 

roboczą”. Wiesz, gdy słyszę, że mamy gonić 

Zachód to się zastanawiam, czy Anglików 

gonić od strony kuchni, bo nie osiągnęli 

tam zbyt wiele, czy Amerykanów od strony 

intelektu, o ich wiedza o świecie jest daleko 

za Polakami. Ciągle, wszem i wobec jestem 

stymulowany historiami o tym, że jestem 

gorszy, a tego nie chcę. W filmie „Django” 

Quentina Tarantino jest niebywała scena, 

w której czarnoskórzy niewolnicy siedzą 

w klatce, drzwi są otwarte, jeden wycho-

dzi, wsiada na konia i odjeżdża w siną dal, 

ku wolności. W tym czasie pozostali dalej 

siedzą w klatce i mówią: „Dziwne, przecież 

czarnoskórzy nie jeżdżą na koniach”. I ja tak 

się od czasu do czasu czuję tu w Polsce, a lu-

dzie mają niebywały potencjał, który jest to-

talnie niszczony poprzez hejting, pieniactwo, 

przekonanie, że jak ja się z tobą nie zgadzam, 

to znaczy, że ty się mylisz, a nie, że ja jestem 

innym człowiekiem, przekonanie o tym, że 

jak ktoś wie, że coś potrafi, że ma w danym 

kierunku predyspozycje i nie siedzi z tym 

w kącie, to brak mu pokory. A to jest złe.

TO KATOLICKI RYTM NASZEJ BYTNOŚCI. DO 
TEGO HISTORIA USTAWIŁA NAS W POZYCJI 

PRZEDMURZA CHRZEŚCIJAŃSTWA. PROTE-
STANCI Z ZACHODNIEJ EUROPY MIELI ŁATWIEJ, 
NIE ŻYLI NA STYKU KULTUR. BYLI ODRĘBNĄ 
KULTURĄ, KTÓRA MOGŁA POŚWIĘCIĆ SIĘ WŁA-
SNYM CELOM – PRACY I PORZĄDKOWI. 
Masz rację. Ubolewam nad tym. To, co mogę 

zmienić, czyli przyszłość – zmieniam, a to, 

czego nie mogę – akceptuję. Ale wiem, że 

w myśleniu Jana III Sobieskiego czy ludzi 

tworzących Rzeczpospolitą Obojga Naro-

dów nie było kompleksów. Poczucie „gor-

szości” wtedy nie istniało jako koncept. Siłą 

rzeczy odebrano nam to w czasie rusyfikacji 

i germanizacji żeby powstrzymać naród, 

który jest tak buntowniczy, że nigdy się nie 

poddaje. Przez to nauczyliśmy się też, że jak 

nie ma problemu, to mamy problem.

WSZYSTKO KOSZTUJE. TAKŻE TO, ŻE TRWAMY 
JAKO NARÓD. CENĄ JEST TO, JACY JESTEŚMY. 
ALE WRACAJĄC DO TWOJEJ HISTORII…
Gdy miałem 17 lat i dostałem się z liceum do 

finałów regionalnych Olimpiady Histo-

rycznej, a później przeszedłem do etapu 

ogólnopolskiego. I wtedy nagle zrozumiałem: 

„ja mogę zrobić coś dużego! Nie muszę być 

najlepszy tylko w Koszalinie”. Nagle stałem 

się Polakiem. Pojawił się koncept: „mogę 

osiągnąć sukces na arenie kraju”. Dzisiaj 

tak to rozumiem, ale jestem już dorosłym 

mężczyzną, który zinterpretował wydarze-

nia z przeszłości, które doprowadziły do tego, 

kim dzisiaj jestem. Oczywiście, że wtedy tego 

nie rozumiałem, nie wiedziałem co mnie 

kształtowało, nie rozumiałem, że uprze-

dzony nauczyciel, który zawsze dawał mi 

tylko tróję, do czegoś mnie tym motywował. 

W pewnym momencie dotarło do mnie, że 

nie chcę żyć w świecie, w którym ktoś ocenia 

moje poczucie własnej wartości. To było 

bardzo wyzwalające. Miałem kiedyś jednego 

świetnego nauczyciela od angielskiego, który 

na samym początku powiedział, że on nam 

wystawi takie oceny, jakie będziemy chcieli. 

Mogliśmy ściągać, nie przychodzić na lekcje. 

Wyobraź sobie, że wszyscy chodzili, nikt 

nie ściągał, bo zrozumieliśmy, że uczymy się 

dla siebie. To był dla mnie wielki inspirator. 

Zobaczyłem, że można uczyć ludzi tak, żeby 

byli zmotywowani, sami chcieli się uczyć dla 

siebie, żeby nie chcieli oszukiwać. Później 

na studia wyjechałem do Warszawy. To nie 

były czasy, w których ktoś mówił: „Pracuj 

z pasją!”, to jest modne dopiero dzisiaj. To był 

świat, w którym zawód równał się wykształ-

ceniu. Rodzice – tata aktor i mama teatrolog, 

którym w domu się nie przelewało, mówili, 

żebym skończył studia, zdobył zawód praw-

nika, wtedy będę miał dobre życie, to było 

takie oczywiste. Nikt się mnie nie pytał czy 

chcę być tym prawnikiem. Naoglądałem się 

amerykańskich filmów o prawnikach, którzy 

chodzili napompowani przed ławą przysię-

głych, myślałem, że tak to będzie wyglądało. 

A poszedłem na te studia i przez pięć lat ani 

razu nie byłem w sądzie! Pojechałem na 

stypendium do Niemiec, zdawałem egzamin 

z prawa cywilnego, a w Polsce to był najważ-

niejszy przedmiot. Poszedłem na egzamin, 

wyrecytowałem wykładowcy artykuł, a on: 

„Czemu pan się tu obkuł na blachę? Przecież 

dobry prawnik musi umieć korzystać z ko-

deksu!” . Tam uczą myślenia, a nie zakuwania. 

To była totalna rewolucja w moim życiu, bo 

zdałem sobie sprawę z tego, że uczę się teorii, 

a nie wiem jak wygląda praktyka. Przez ten 

cały czas dużo czytałem i uczyłem się innych 

rzeczy, bo jak mantrę powtarzałem sobie: 

„Ucz się, ucz, bo dzięki temu wyrwiesz się 

do wielkiego świata”. Wtedy nie wiedziano 

tego, że sam fakt, że skończy się medycynę 

nie oznacza, że za dziesięć lat będzie miał pa-

cjentów. Bo nagle rynek się uwolni, a pacjenci 

zaczną wybierać nie lekarza przygotowane-

go merytorycznie, a tego, który się uśmiecha. 

Świat się zmienił zupełnie! Ja zorientowałem 

się w wieku dwudziestu lat, kiedy cały czas 

uczyłem, że to jest coś, co mnie kręci i że za 

pomocą tylko umiejętności teoretycznych 

nie jestem w stanie dojść gdzieś w życiu. 

Wokół mnie byli ludzie, którzy mieli bardzo 

słabe oceny z szeroko pojętych logarytmów, 

pierwiastków itd, natomiast dobrze radzili 

sobie w życiu. Arek miał gadane i wyrywał 

dziewczyny ze starszych klas, Franek dora-

biał sprzedając na plaży w Mielnie Coca-Colę. 

Wiedziałem, że istnieje inny świat, który 

I JA TAK SIĘ OD CZASU DO 
CZASU CZUJĘ TU W POLSCE, 
A LUDZIE MAJĄ NIEBYWAŁY 
POTENCJAŁ, KTÓRY JEST 
TOTALNIE NISZCZONY 
POPRZEZ HEJTING, 
PIENIACTWO, PRZEKONANIE, 
ŻE JAK JA SIĘ Z TOBĄ NIE 
ZGADZAM, TO ZNACZY, ŻE 
TY SIĘ MYLISZ, A NIE, ŻE JA 
JESTEM INNYM CZŁOWIEKIEM, 
PRZEKONANIE O TYM, ŻE JAK 
KTOŚ WIE, ŻE COŚ POTRAFI, 
ŻE MA W DANYM KIERUNKU 
PREDYSPOZYCJE I NIE SIEDZI 
Z TYM W KĄCIE, TO BRAK MU 
POKORY. A TO JEST ZŁE.
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jest efektywny i to jego trzeba spróbować. 

Wróciłem z tych Niemiec, bo nie chciałem 

tam zostać tylko dlatego, że było wygodnie. 

Ja się nudzę, kiedy jest łatwo, bo wtedy się 

nie uczę, ciągle muszę mieć pod górkę, stawać 

przed nowymi wyzwaniami. Jak zbliżam się 

do celu, to przestaje mnie on kręcić, muszę 

znaleźć kolejnego demona do pokonania, 

bo wiem, że to jest jedyny sposób, żeby 

urosnąć. Trochę takie samobójcze podejście 

do życia – wynajdywanie trudności o różnej 

skali. W Niemczech mogłem zostać, zrobić 

doktorat i się ustabilizować, ale to odrzuciłem, 

bo wiedziałem, że będę gnuśniał i korzy-

stał z tego, że później jest ładna emerytura. 

Zacząłem wszystko od początku. Poznałem 

jednego człowieka, znajomego mojej mamy, 

którego dziś nazywam swoim duchowym 

ojcem. Zadał mi kilka pytań w taki sposób, że 

nie bardzo wiedziałem jak na nie odpowie-

dzieć. „Dziwnie ze mną rozmawiasz” – mówię. 

Odpowiedział, że muszę poznać psychologię 

komunikacji, zaczął mnie stymulować, wtedy 

zrobiłem pierwszy kurs, zobaczyłem, z czym 

to się je i chwyciłem bakcyla! To było kilka-

naście lat temu, wtedy zacząłem się rozwijać. 

Wtedy nie istniał prawie w ogóle rynek 

rozwoju osobistego w Polsce. Potrafiłem 

chodzić do prezesów firm, którzy pokazy-

wali mi drzwi, całowałem klamki. W końcu 

udało mi się powiedzieć, że zrobię coaching, 

że badania pokazują sześciokrotny wzrost 

inwestycji. Słyszałem od ludzi: „Coaching to 

mi w nocy żona robi”. Byłem jednym z pierw-

szych, którzy tworzyli ten rynek. Ludzie nie 

wiedzą, że to zaczęło się tak dawno, że trzeba 

było pokonać wiele przeszkód, żeby móc być 

tu dzisiaj. Zacząłem to robić w Polsce, a i tak 

ciągle jeździłem za granicę, bo wierzyłem,  

że muszę się ciągle uczyć. Tutaj nie było skąd 

czerpać tego rodzaju wiedzy. Ludziom spodo-

bały się te umiejętności i zaczęli mnie do 

siebie zapraszać. W 2006 roku pojechałem do 

Meksyku, facet się mnie spytał skąd tak do-

brze znam hiszpański. Usłyszał, że niedawno 

przez dwa tygodnie byłem na Kubie. „Ale tak 

w dwa tygodnie!?”. Odpowiedziałem, że mam 

nowatorskie metody i tak zostałem zapro-

szony do Meksyku. Później pojawił się Izrael, 

Słowenia, Brazylia z pytaniem, czy jestem 

w stanie wprowadzić tam ten system. Odpo-

wiadam, że pewnie, tylko muszę się nauczyć 

języka – to była moja motywacja, podpisany 

kontrakt! Nauczyłem się podstaw, wychodzę 

w Sao Paulo w Brazylii na scenę i mówię: „Ja 

z Polski, ja nie umieć dobrze portugalski, ja 

kochać Brazylię!”, a oni: „Brazylia kochać 

ciebie, wszystko ok, mówić dalej!” (śmiech). 

Gdybym nie miał podejścia, że nie muszę 

mówić perfekcyjnie w danym języku, to bym 

POTRAFIŁEM CHODZIĆ DO 
PREZESÓW FIRM, KTÓRZY 
POKAZYWALI MI DRZWI, CA-
ŁOWAŁEM KLAMKI. W KOŃCU 
UDAŁO MI SIĘ POWIEDZIEĆ, 
ŻE ZROBIĘ COACHING, 
ŻE BADANIA POKAZUJĄ 
SZEŚCIOKROTNY WZROST 
INWESTYCJI. SŁYSZAŁEM 
OD LUDZI: „COACHING TO MI 
W NOCY ŻONA ROBI”. BYŁEM 
JEDNYM Z PIERWSZYCH, 
KTÓRZY TWORZYLI TEN RY-
NEK. LUDZIE NIE WIEDZĄ, ŻE 
TO ZACZĘŁO SIĘ TAK DAWNO, 
ŻE TRZEBA BYŁO POKONAĆ 
WIELE PRZESZKÓD, ŻEBY 
MÓC BYĆ TU DZISIAJ.
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nawet o centymetr nie ruszył stopy za grani-

cę. Kręci mnie to, że jest gdzieś jakiś dzieciak, 

który chce być trenerem, coachem czy 

psychologiem, widzi mnie i myśli: „Można!”. 

Kręci mnie wyrywanie Polaków z poczucia 

„gorszości”, bo nienawidzę sytuacji, w których 

wychodziłem na zewnątrz, startując do ame-

rykańskich największych sław trenerskich, 

a jakiś Polak mówi mi: „Bądź dla niego do-

brym supportem”. Cholera! Ja nie wychodzę 

po to, żeby być jego supportem, a po to, żeby 

go pokonać! Po to, żeby Polacy zrozumieli, 

że cudze chwalą, a swego nie znają, a często 

niszczą! Zawsze najtrudniej było przekonać 

Polaków i tutaj zdobyłem najlepsze szlify. 

Zależało mi, żeby patrząc z boku na pewien 

schemat Jana Kowalskiego, wzmacniać to, co 

jest dobre, jak odwagę, przedsiębiorczość, kre-

atywność, fantastyczne podejście do uczenia 

się, a zwalczać, osłabiać, substytuować 

z innymi modelami nasze wady narodowe: 

sceptycyzm, pieniactwo, brak zaufania, hej-

ting. To pomaga rozwijać ten kraj! Teraz jest 

to dla mnie zadanie w kategoriach tego, co ja 

mogę zrobić dla tego kraju, żeby lepiej żyło 

się tu dzieciakom, które dopiero wchodzą 

w świat. Mam czasami z tego ogromną sa-

tysfakcję. Niedawno prowadziłem szkolenie, 

na którym znalazł się piętnastoletni Hubert. 

Siedział sobie i słuchał o mentalności obywa-

tela świata. Ja w jego wieku chowałem pi-

semka dla dorosłych i zastanawiałem się jak 

je ukryć, żeby tata nie widział. Takie były 

moje zmartwienia. A ten dzieciak już jest in-

teligentniejszy, niż ja byłem w jego wieku. To 

mnie kręci totalnie, bo jestem ojcem, jestem 

nauczycielem i marzy mi się, żeby nowe 

pokolenie było mądrzejsze od nas.

TO JEST ISTOTA EDUKACJI. Z DRUGIEJ 
STRONY ODBIERAMY IM DZIECIŃSTWO, KTÓRE 
MY MIELIŚMY.
Ale to pokolenie ma po prostu inne dzieciń-

stwo. Każde pokolenie ma swoje zadanie. 

Wiem, jak bardzo uciekałem od kompleksów 

bycia gorszym. Jak prę żeby udowodnić, że 

Polak może być kimś wielkim. Chciałbym się 

zapisać w kartach historii jak Jan III Sobieski 

czy Piłsudski. Kiedyś miałem okazję wystę-

pować na scenie z polskim noblistą, to nawet 

wstydziłem się spojrzeć mu w oczy. Nie 

chodziło o jednostkę, ale o archetyp, o fakt, 

oto stoi tu osoba, która na stałe zapisała się 

w historii świata.

BANALNIE PROSTE!
To jest banalnie proste, choć nie jest wcale 

łatwe. To jest opcja, w której ja rezygnuję 

z modeli rodzinno-kulturowych i wy-

myślam siebie. W tej chwili rozmawiasz 

z wymyślonym przez małego chłopaka kon-

ceptem, który chciał być wielkim, między-

narodowym trenerem i zbawiać świat. I cały 

czas podejmuje działania, żeby to robić.  

Ja dopiero się rozpędzam. Najważniej-

sze sukcesy to dla mnie te wewnętrzne. 

Szedłem sobie kiedyś w Mexico City po 

ulicy, był 2008 rok. Podszedł do mnie jeden 

kursant, miał na imię Edgar, spytał, czy 

te techniki o których słyszał na wykła-

dzie, można wykorzystać do podrywania 

dziewczyn. Pewnie, że można! – mówię. 

Więc pokaż – poprosił – może poderwiesz 

tę dziewczynę? To lekko zdenerwowany do 

niej podszedłem i tak poznałem moją żonę, 

matkę mojego dziecka. W zeszłym roku 

zostałem uprowadzony w Brazylii, jechałem 

autostradą, uderzył w nas inny samochód. 

Wyszło dwóch drabów z pistoletami i mówią, 

że to porwanie. Życie stanęło mi przed ocza-

mi, ale po godzinie zbudowaliśmy taką relację, 

że przepraszali mnie za wszystko, gdy sobie 

poszli. To są moje najważniejsze chwile. 

 IN ENGLISH

TO THE PAGES OF HISTORY.  
MATEUSZ GRZESIAK

THIS COULDN’T HAVE BEEN AN EASY 
CONVERSATION, BECAUSE I HADN’T TRUSTED 
HIM. I DIDN’T BELIEVE IN COACHING OR IN THE 
FACT THAT HE COULD CHANGE ANYTHING IN 
THE LIVES OF OTHERS. I CAME TO FIGHT, TO 
BUST MYTHS. MAYBE EVEN MOCK THEM. BUT, 
WELL... WE BECAME FRIENDS. 

WHAT TURNS YOU ON? WHAT’S MADE YOU BE-
COME WHO YOU ARE? WHEN YOU WERE A CHILD 
YOUR PROFESSION DIDN’T EXIST, AT LEAST NOT 
IN OUR COUNTRY.
I’m turned on by stories, just like you are. 

I was six or eight back in the late 1980s 

in Koszalin, we used to run around with 

a football ball, climb trees and didn’t think 

in greater perspective, because planning 

the future wasn’t exactly the topic of our 

conversations. In time, I’ve realised how 

much I wanted to break free from this 

kind of mentality that lead me to believe 

that I was “only” from Koszalin and “only” 

a Pole. That I couldn’t create great, unique 

things. I want to show to the 40 million of 

my compatriots that they can create great 

things on global scale that could change 

the world. I’ve taken notice of a survey 

conducted among entrepreneurs that 

said that Polish people open their own 

businesses and are enterprising, but still 

fail to think globally about themselves. 

They don’t think they will be able to 

create a large business in some time. They 

think: “I’m just an insignificant Polish 

person, who am I to aim high?”. It scares 

me, because instead of thinking: “I was 

born to fulfill a mission and change the 

world in some way, make it a better place” , 

whatever that would stand for, he’d say: 

“Poland is not yet lost” (Jeszcze Polska 

nie zginęła - incipit of Polish national 

anthem), which is assuming that it will 

be lost some day. Or he’d say: “Polish 

Angelina Jolie”, although an American 

would never say: “American Kieślowski”. 

Or: “Investors, come to Poland, our 

workforce is well-educated and cheap”. 

You know, when I hear that we should 

catch up with the West I’m beginning to 

wonder if I should tease the English for 

their cuisine, after all there’s not much 

they accomplished in that field, or the 

Americans for their intellect: in their 

knowledge of the world they are far 

behind Polish people. All the time, from 

every side, I’m attacked with stories of 

how worse I am than others, and I don’t 

want to. In Quentin Tarantino’s “Djan-

go”, there is an amazing scene in which 

black slaves are sitting in a cage with 

open door. One of them leaves the cage, 

hops on a horse and rides away, towards 

freedom. In the meantime, the others are 

sitting and saying: “That’s weird, black 

people don’t ride horses”. And this is how 

I’m feeling in Poland from time to time. 

People here have unbelievable potential 

which is thwarted by hatred and bicker-

ing. People believe that if they don’t agree 

with you then it means that you’re wrong, 

and not that they are different people. 

They also believe that if someone is sure 

of their skills and predispositions towards 

a certain field and doesn’t just sit around 

doing nothing, it just lack of humility on 

their side. This is bad.

THIS IS THE CATHOLIC RHYTHM OF OUR EX-
ISTENCE. ALSO, HISTORY HAS LOCATED US ON 
THE FOREFRONT OF CHRISTIANITY. WESTERN 
EUROPEAN PROTESTANTS HAD IT EASIER, 
THEY WEREN’T LIVING ON A CROSSROADS 
OF CULTURES. THEY WERE ONE, SEPARATE 
CULTURE THAT WAS ABLE TO DEDICATE ITSELF 
TO ITS OWN GOALS - WORK AND ORDER.
You’re right. I grieve over this. Future 

is what I can change and I am changing 

it. What I cannot change - I accept. But 

I know that in the thinking of Jan III So-

bieski or people forming the Polish-Lith-

uanian Commonwealth there were no 

fears. The feeling of “being worse” did 

not exists as a concept. Inevitably, it was 

introduced during Russification and Ger-

manization to stop a nation that was so 

rebellious that it never gave up. This also 

taught us that if there’s no problem, then 

we have a problem.

NOTHING COMES FOR FREE. EVEN OUR 
SURVIVING AS A NATION. THE PRICE BEING 
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WHO WE HAVE BECOME. BUT, COMING BACK 
TO YOUR STORY.. .
In high school, when I was 17, I made it 

to the regional finals of the countrywide 

history contest, and then I made it to its 

national phase. This was when I realised: 

“I can accomplish great things! I don’t have 

to be the best only in Koszalin”. Suddenly, 

I became a Pole. A thought appeared in my 

mind: “I can be successful nationwide”. It’s 

how I understand it now. But, I’m a grown-

up man who interprets past events that 

lead me to become who I’ve become. Of 

course, back then I didn’t understand it, 

I didn’t know what was shaping me. I was 

unaware of the fact that a prejudiced 

teacher, who would always give me a “D” , 

motivated me in some way. At one point, 

it became clear to me that I didn’t want to 

live in a world in which someone would 

assess my self-esteem. It really was liber-

ating. I once had a great English teacher 

who had said at the very beginning that 

he would grade us however we’d like it. 

We could cheat and skip classes. Would 

you believe if I told you that no-one 

skipped classes, no-one cheated, because 

we all understood that we were learning 

for ourselves. He inspired me a lot. I saw 

that it was possible to teach people so 

that they would be motivated to learn 

for themselves and avoid cheating. I then 

left for Warsaw to study at the university. 

Those weren’t the times when someone 

would say: “Work with passion!”, it’s 

become popular only today. It was a world 

in which education meant profession. My 

parents, father-actor and mother-thea-

trologist, who tried to make ends meet 

always told me to finish law studies and 

become a lawyer. This would make my life 

good, it was so obvious. No-one asked me 

whether I wanted to become a lawyer. My 

mind was filled with American movies 

about lawyers walking in front of the 

grand jury, pumped up. I’d thought that 

this was going to look that way. To my 

displeasure, I studied five years and didn’t 

go to court even once! When I went to 

German for a scholarship, I took an exam 

in civil law, the most important subject in 

Poland. I came to the exam and recited an 

article to the lecturer. And he said: “Why 

did you learn it by hard? A good lawyer 

needs to know how to use the code of civil 

law!”. They taught thinking, not learning 

by hard. It was a total revolution in my 

life. I realised that I had been studying 

theory without the knowledge of practice. 

All that time I read a lot and learned other 

things, because I kept repeating: “Study, 

study hard, this is your key to the great 

world”. People back then didn’t know that 

graduating in medicine wouldn’t cause 

patients to form a queue in front of your 

office, because the market would be set 

free and people would choose not the 

doctor with knowledge, but the one who 

smiled a lot. The world had changed com-

pletely! I figured out at the age of 20, when 

I was still learning, that it was something 

that turned me on and that with sheer 

theoretical knowledge I won’t be able to 

achieve anything in life. I was surrounded 

by people with weak grades in the widely 

understood logarithms, fractions, etc., but 

had a way of handling themselves in life. 

Arek had a way with words and picked up 

girls from upper grades, Franek earned ex-

tra money selling Coca-Cola on a beach in 

Mielno. I knew there was a completely dif-

ferent world out there, world of efficiency 

and that I should check it out. I came back 

from Germany, because I didn’t want to 

stay there only because it was comfortable. 

I’m bored when life’s too easy, because it 

makes me stop learning. I need to have it 

rough, face new challenges. When I’m get-

ting close to achieving a goal, it stops turn-

ing me on and I need to find myself a new 

demon to slay. I know it’s the only way 

to evolve. It’s kind of a suicidal approach 

to life, looking for difficulties. I could’ve 

stayed in Germany, pursue a career there, 

do a PhD. and find stability but I threw 

it all away because I knew that I would 

become lazy and take advantage of the 

fact that there’d be a nice pension waiting 

for me afterwards. I started anew. I met 

one man, my mom’s acquaintance, who 

I now call my spiritual father. He asked me 

a couple of questions in such a way that 

I didn’t know how to answer them. “What 

you’re saying is weird” - I told him. He said 

that I needed to learn about psychology of 

communication, started stimulating me. 

That was the time I did my first course and 

caught the bug. It was more than a decade 

ago, this was when I started to develop. 

Personal development was virtually 

absent on the Polish market. I would go to 

company CEOs and they would show me 

the door. I finally managed to say that it 

was coaching that I was proposing to them, 

that research showed a sixfold return of 

investments. I would hear: “Coaching is 

what my wife does to me every night”. 
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I was one of the first people to open the 

market. People aren’t aware of the fact 

that it started so long ago, that there were 

many obstacles to be removed in order 

to be where I am right now. I started in 

Poland, but I still travelled abroad with 

a notion that I still needed to learn. There 

was nowhere in Poland to draw this kind 

of knowledge from. People liked my skills 

and began inviting me. When I was in 

Mexico in 2006, a guy asked me how 

I knew Spanish so well. He heard that 

I had been to Cuba for two weeks recently. 

“But in two weeks!?”. I answered that my 

methods were innovative and ended up 

getting invited to Mexico. Then there was 

Israel, Slovenia and Brasil with the ques-

tion if I was able to introduce the same 

system there. I said that sure, but I needed 

to learn the language - it was my motiva-

tion, a signed contract! I learned the basics. 

I went on stage in São Paulo in Brasil and 

said: “I from Poland, me no speak good 

Portuguese, me loves Brasil!”, and they 

responded: “Brasil love you, everything 

OK, more speak!” (laughter). If it weren’t 

for my approach that said I didn’t have to 

speak perfect language, I wouldn’t have 

moved even an inch outside of Poland. 

I’m turned on by the fact that some kid 

somewhere, who wants to become a coach 

or psychologist, looks at me and thinks: 

“I can do it!”. I’m turned on by getting Polish 

people out of the sense of “worseness”, 

because I hated situations in which I went 

outside to some of the greatest American 

coaching celebrities and some Polish guy 

came to me and said: “Be a good source of 

support to him”. Damn it! I’m not getting 

out there to be someone’s support but to 

beat them! To make Poles understand 

that the grass isn’t greener on the other 

side, but on their side if they treat it right! 

It was always the toughest to convince 

Poles, and it was in Poland that I earned 

my most valuable stripes. I wanted to 

look from a perspective on a proverbial 

John Doe and boost what was good, like 

courage, creativity, wonderful approach to 

studying, and combat, weaken, what was 

considered our national vices: skepticism, 

bickering, lack of trust, hatred. It helps 

making this country better! For me right 

now the task is about doing something 

for this country so that the kids who are 

just entering the world would have it 

better. I gave a lecture recently, and there 

was a 15-year old named Hubert. He was 

sitting and listening about mentality of 

the citizens of the world. When I was his 

age, my main concern was to conceal adult 

magazines from my parents. And this kid 

there was at that moment more intelligent 

that I had been his age. It totally turns me 

on, since I’m a father, a teacher and I my 

dream is that the coming generation was 

more intelligent than we are.

THAT IS THE ESSENCE OF EDUCATION. ON THE 
OTHER HAND, WE’RE TAKING AWAY FROM THEM 
THE CHILDHOOD THAT WE USED TO HAVE.
But this generation has just a different 

kind of childhood. Every generation has 

its task. I know how I used to run away 

from my complexes of being worse. How 

I strive to prove that a Polish person can 

be a significant figure. I would like to 

make it the pages of history, just like Jan 

III Sobieski or Józef Piłsudski. I once even 

had the opportunity to be on stage with 

a Polish Nobel Prize winner. I didn’t even 

find the courage to look him in the eye.  

It wasn’t about that particular person, but 

the archetype, the fact that there was 

a person standing there who had made it 

to the pages of world history.

THAT’S EASY!
It is easy, although it’s not simple. In this 

particular situation, I’m giving up on cur-

rent family and social models and rethink 

myself. Right now you are speaking with 

a concept developed by a young but who 

wanted to become a great, internation-

al coach and save the world. And this 

concept still takes action to do so. And I’m 

just getting started. The most important 

successes are the ones taking place inside 

my mind. I was once walking down the 

street in Mexico City, the year was 2008. 

One of my trainees, Edgar, approached 

me and asked if my techniques would be 

useful in picking up girls. Sure they would! 

- I answered. So show me - he asked - could 

you pick this girl up? Slightly nervous, 

I approached her and this is how I met my 

future wife and the mother of my child. 

Last year, I was kidnapped in Brasil. I was 

driving along the highway when another 

car hit us. Two thugs with guns came out 

of it and said that it was a kidnapping. 

I saw my life flash before my eyes, but af-

ter an hour we established such a rapport 

that they were apologising to me for all 

they had done upon walking away. These 

are my most important moments. 

ROZMOWA TALK





ROBINSON CRUSOE  
MIAŁBY SIĘ NIEŹLE…

GDYBY MOŻNA ZOSTAĆ TAKIM ROBINSONEM, ROZBITKIEM, TYLE ŻE Z WYBORU. I TRAFIĆ NA WYSPĘ Z PIASKIEM 
JAK ZŁOTO, PLAŻĄ SZEROKĄ, WODĄ KRYSTALICZNĄ I CUDOWNYM, BEZKRESNYM NIEBEM. A DO TEGO MIEĆ BŁOGI, 
ŚWIĘTY SPOKÓJ. CHYBA JEDNAK NIC Z TEGO, BO PRAKTYCZNIE WSZYSTKO JEST NARUSZONE LUDZKĄ RĘKĄ, 
A LUDZIE POTRAFIĄ BARDZO ZMĘCZYĆ NAWET CIERPLIWĄ FLORĘ I FAUNĘ. POZOSTAŃMY JEDNAK W SFERZE 
MARZEŃ. GDYBY TAK WYBIERAĆ, GDYBY JEDNA ZE SŁYNNYCH WYSP MOGŁA STAĆ SIĘ BEZLUDNĄ, TO...?

 TEKST: DANUTA AWOLUSI      ŹRÓDŁO FOT.: MAT. PRASOWE
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IDĄC BRZEGIEM RAJU – WYSPA BALI
Jeżeli Stwórca ma na swoim koncie dzieła 

genialne, to Bali, tak zwana wyspa Tysiąca 

Bogów, jest jednym z nich. Nie sposób 

nasycić się tym widokiem, trudno oderwać 

wzrok od architektury krajobrazu. Wrzący, 

biały piasek, wściekle niebieskie niebo 

i woda, która wydaje się być jego odbiciem. 

Jednak nie rajskość plaż i morza czyni Bali 

numerem jeden. To wspaniałe dziedzictwo 

kulturowe – świątynie, parki, budowle. 

I wszystko w jednym miejscu… Myśląc o Bali 

nasuwa się całkiem przyjemna refleksja, 

że człowiek jednak czasem potrafi coś 

uświetnić, a nie tylko zamienić w pył i nędzę. 

Zabytki wyspy Tysiąca Bogów to wspólny 

pomnik ludzi i natury, stanowiący harmonię. 

Wyobraźnia naszych przodków i nieokieł-

znany geniusz przyrody zrodziły coś, co 

dzisiaj pragną podziwiać tłumy turystów 

i obieżyświatów. A biura podróży z radością 

zapraszają w rajskie progi, choć na chwilę.

GORĄCA DOMINIKANA
Dominikanie przydałaby się taka bezlud-

ność na jakiś czas. Odpoczęłaby sobie od 

człowieka i turystów, odetchnęłaby od 
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NIE SPOSÓB NASYCIĆ SIĘ  
TYM WIDOKIEM, TRUDNO 
ODERWAĆ WZROK OD AR-
CHITEKTURY KRAJOBRA-
ZU. WRZĄCY, BIAŁY PIASEK, 
WŚCIEKLE NIEBIESKIE NIEBO 
I WODA, KTÓRA WYDAJE SIĘ 
BYĆ JEGO ODBICIEM. JEDNAK 
NIE RAJSKOŚĆ PLAŻ I MORZA 
CZYNI BALI NUMEREM JEDEN. 
TO WSPANIAŁE DZIEDZICTWO 
KULTUROWE – ŚWIĄTYNIE, 
PARKI, BUDOWLE. I WSZYSTKO 
W JEDNYM MIEJSCU… MYŚLĄC 
O BALI NASUWA SIĘ CAŁKIEM 
PRZYJEMNA REFLEKSJA



zgiełku. Najpewniej turyści jej nie przeszka-

dzają, ale ta wyspa naprawdę tętni życiem 

i uwodzi swoją urodą. Urodą w pełni natu-

ralną, niepoprawianą. Tak już mają wysypy, 

a już na pewno te Karaibskie, że przyciągają 

jak magnes. Przeludnienie im nie grozi, 

w końcu mają swoją cenę, ale… zawsze może 

być lepiej. Puściej, ciszej, spokojniej.

WAKACJE DALEKO, BARDZO DALEKO  
– MADAGASKAR
Wystrzelić się na inny kontynent, daleko, 

a najlepiej do Afryki. Nie ma to jak urlop 

w ciepłych krajach! Czarny Ląd kojarzy się 

z pierwotną dzikością, choć to tylko nasze, 

europejskie wyobrażenie. Podobno niektó-

rzy obcokrajowcy wierzą, że w Polsce żyją 

białe niedźwiedzie. Z kolei Polacy myślą, 

że w całej Afryce mieszka się w lepian-

kach. Taka już nasza ufna natura. Abstra-

hując od tego, Madagaskar to kraina, która 

w głowach Europejczyków zakotwiczyła 

się jako siedlisko radości i wiecznej zaba-

wy. Przyczynił się do tego DreamWorks ze 

swoją serią wesołych kreskówek. W sumie 

nazwa wytwórni całkiem pasuje do 

PODRÓŻE TRAVEL
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SPĘDZAĆ URLOP NA BORA-
BORA TO JAKBY UDAĆ SIĘ 
W PODRÓŻ NA INNĄ PLANETĘ. 
JEST TAM CUDNIE, CZŁOWIEK 
NIE MA GRUNTU POD STOPAMI 

– DOSŁOWNIE I W PRZENOŚNI. 
WYSPA LEŻY NA OCEANIE 
SPOKOJNYM I PEWNIE 
MOŻNA TAM ODNALEŹĆ 
BŁOGI SPOKÓJ. NIE MA DUŻO 
LUDZI (A ILE TO JEST DUŻO?), 
ALE GDYBY ZNIKNĘLI NA 
CHWILĘ WSZYSCY, MOŻNA 
BY PRZEJŚĆ SIĘ SAMOTNIE 
BRZEGIEM, ZALEDWIE KILKA 
KILOMETRÓW. NA BORA-BORA 
CZAS CHYBA PŁYNIE INACZEJ, 
A MOŻE W OGÓLE TAM NIE 
ISTNIEJE...? 



bajecznego zakątka leżącego na Oceanie 

Indyjskim. Filmowcy popuścili wodze 

fantazji i uczynili Madagaskar bezludnym: 

dudniącym pięknem przyrody i natural-

nym, niezakłóconym rytmem.

FANTAZYJNA BORA-BORA
Bora-Bora: to brzmi kusząco, fikuśnie, 

wręcz nieprzyzwoicie. Spędzać urlop na 

Bora-Bora to jakby udać się w podróż na 

inną planetę. Jest tam cudnie, człowiek 

nie ma gruntu pod stopami – dosłownie 

i w przenośni. Wyspa leży na Oceanie Spo-

kojnym i pewnie można tam odnaleźć błogi 

BEZLUDNE WYSPY. WCALE NIE JEST ICH TAK MAŁO. DLACZEGO 
CZŁOWIEK JESZCZE SIĘ TAM NIE OSIEDLIŁ? BO DALEKO DO SKLEPU 
I AUTOSTRADY, BO JEDNAK KOCHAMY TAKIE MAŁE WYGODY I TAK 
NAPRAWDĘ WCALE NIE CHCEMY ZA WSZELKĄ CENĘ ODCIĄĆ SIĘ 
OD WSZYSTKIEGO? A MOŻE PO PROSTU, WARTO ZOSTAWIĆ COŚ 
DZIEWICZEGO, GDZIE CZŁOWIEK POZOSTAJE GOŚCIEM, A NIE PANEM? 
MIŁE SĄ WYCIECZKI, KRÓTKI LUB DŁUGI WYPOCZYNEK, WAKACJE NA 
WYSPIE… JEDNAK BYĆ ROBINSONEM CRUSOE NIE JEST TAK ŁATWO.

PODRÓŻE TRAVEL
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spokój. Nie ma dużo ludzi (a ile to jest dużo?), 

ale gdyby zniknęli na chwilę wszyscy, 

można by przejść się samotnie brzegiem, 

zaledwie kilka kilometrów. Na Bora-Bora 

czas chyba płynie inaczej, a może w ogóle 

tam nie istnieje...? Lato, zima – oferta na 

urlop i wypoczynek zawsze istnieje.

Wyspa kusi klimatem, obietnicą wypo-

czynku i słodkim zapomnieniem. Trudno 

sobie wyobrazić codzienność w takiej 

scenerii. Ostatecznie – po co ściągać 

problemy do raju? 

URLOP, WAKACJE: WOLNE OD LUDZKOŚCI
One wciąż istnieją. Bezludne wyspy. Wcale 

nie jest ich tak mało. Dlaczego człowiek 

jeszcze się tam nie osiedlił? Bo daleko do 

sklepu i autostrady, bo jednak kochamy 

takie małe wygody i tak naprawdę wcale 

nie chcemy za wszelką cenę odciąć się od 

wszystkiego? A może po prostu, warto 

zostawić coś dziewiczego, gdzie człowiek 

pozostaje gościem, a nie panem? Miłe są 

wycieczki, krótki lub długi wypoczynek, 

wakacje na wyspie… Jednak być Robinso-

nem Crusoe nie jest tak łatwo. W końcu 

i on rozpaczliwie tęsknił za człowiekiem, 

a samotność doskwierała o wiele bardziej 

niż brak elektryczności. 

 IN ENGLISH

AS ROBINSON CRUSOE WOULD  
HAVE IT...

IF IT WERE POSSIBLE TO BECOME ROBINSON 
CRUSOE, A CASTAWAY BUT OUT OF YOUR OWN, 
FREE WILL. YOU’D END UP ON AN ISLAND WITH 
GOLDEN SAND, WIDE BEACHES, CRYSTAL 
CLEAR WATER AND CLEAR, AZURE SKIES. AND 
PEACE OF MIND AS AN ICING ON THIS CAKE. BUT 
THIS PROBABLY WON’T HAPPEN AS ALMOST 
EVERYTHING IN THIS WORLD HAS BEEN 
TOUCHED BY HUMAN HANDS, AND WE ALL 
KNOW HOW TIRED EVEN THE MOST PATIENT 
MOTHER NATURE CAN GET WITH OUR DOINGS. 

PODRÓŻE TRAVEL

 LATO, ZIMA – OFERTA NA URLOP 
I WYPOCZYNEK ZAWSZE ISTNIEJE. 
WYSPA KUSI KLIMATEM, OBIETNICĄ 
WYPOCZYNKU I SŁODKIM ZAPO-
MNIENIEM. TRUDNO SOBIE WY-
OBRAZIĆ CODZIENNOŚĆ W TAKIEJ 
SCENERII. OSTATECZNIE – PO CO 
ŚCIĄGAĆ PROBLEMY DO RAJU? 



REKLAMA

LET US REMAIN IN THE WORLD OF DREAMS 
THOUGH. IF WE WERE TO CHOOSE ONE, FAMOUS 
ISLAND TO BECOME DESERTED, WOULD IT BE...? 

ON THE SHORES OF PARADISE - BALI
Bali. The Island of Gods. If our Maker had 

any ingenious creations, this island is 

definitely one of them. You just can’t get 

enough of the views, it’s hard to look away 

from the wondrous scenery. Scorching, 

white sand, the sky - a riot of blue, and 

water that seems to be its reflection. But 

it’s not paradise-like beaches and sea that 

makes Bali number one, but its magnificent 

cultural heritage: shrines, parks, buildings. 

And all this in one place... Thinking of Bali 

makes one think that mankind has some-

thing more to offer that just turning things 

into dust and despair. The relics of the Is-

land of Gods are a joint monument of man 

and nature, co-operating in harmony. Our 

ancestors’ imagination and unbound genius 

of nature brought to life something that is 

right now desired but throngs of tourists 

and globetrotters. And tour operators will 

gladly help you step through the doors of 

paradise, if only for a while.

HOT HISPANIOLA
Dominican Republic could use becoming 

deserted from time to time. It would then 

have the deserved leave from mankind 

and could catch a breath. Although 

tourists are probably no bother. The island 

itself is full of life and its beauty is capti-

vating. Fully natural beauty, we should 

add, without any “surgical intervention”. 

It’s just the way with those islands, and 

certainly the Caribbean ones, that they 

attract like magnet. Overpopulation isn’t 

going to happen there, after all they’re 

a bit pricey, but... It can always be better. 

Emptier, quieter, calmer.

PODRÓŻE TRAVEL
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HOLIDAYS FAR, FAR AWAY FROM HOME  
- MADAGASCAR
There’s nothing like hurling yourself 

to another continent, far, far away, 

preferably to Africa. There’s nothing like 

a vacation in the tropics! Africa is mainly 

associated with primitive wilderness, 

although it’s only the image that we, the 

Europeans, have in our heads. Some are 

said to believe that there are polar bears 

roaming through Poland. And Poles think 

that all African people live in mudhouses. 

Regardless of it all, Madagascar is a place 

that has been ingrained in the minds of 

Europeans as a land of pleasant living 

and never ending fun. DreamWorks film 

studio has had its contribution in the 

form of their funny cartoon series. The 

name of the studio itself fits to this exotic 

corner of the world in the Indian Ocean. 

Filmmakers have let their imagination 

loose and made Madagascar a deserted 

place: beautiful, pristine and in accord 

with the rhythm of nature.

BORA BORA - THE LAND OF FANTASY
Bora Bora: it sounds tempting, fancy and 

even indecent. To spend your holiday on Bora 

Bora is like taking a trip to another planet. 

It’s perfect, and you won’t feel the ground 

beneath your feet - literally and figuratively. 

The island lies in the Pacific Ocean and it’s 

a place where you’d probably find peace of 

mind. There’s not too many people (what IS 

too many people?), but if they all disappeared 

for a while, you could take a long, lone walk 

along the coast, just a few miles. On Bora 

Bora it seems as if time had slowed down or 

didn’t exist at all... Summer or winter, there is 

always plenty of opportunities to relax.

The island lures with its weather, promise 

of relaxation and sweet nepenthe. It’s hard 

to imagine everyday life in such scenery. 

After all, why bring trouble to the paradise?

HOLIDAY FREE FROM HUMANITY
They still exist, desert islands. There’s more 

of them than anyone could imagine. Why 

didn’t people still inhabit them? Because 

they’re far away from the shopping malls, 

highways? Because we love creature com-

forts, and in reality we don’t want to cut 

ourselves off from the world? Or, maybe, 

we just need some pristine spots, someplace 

where we’ll just be guests? Travelling is 

nice, long or short leave, holidays on an is-

land... But to become Robinson Crusoe isn’t 

that easy. After all, he desperately sought 

company of others, and loneliness troubled 

him more than lack of electricity. 

JAROSŁAW KUŹNIAR
materiał został zrealizowany  
przy współpracy  
z goforworld.com
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tylko na poziomie technologii, lecz także 

świadomości. Nie jesteśmy już tylko klien-

tami, lecz możemy być twórcami. Jesteśmy 

w stanie tworzyć coraz bardziej wyrafino-

wane formy i kreować przedmioty idealnie 

dopasowane do użytkownika.

DLA AMATORÓW I PROFESJONALISTÓW
Trzeba rozróżnić domowy druk 3d, który 

cały czas bardziej niż zaspokaja konkret-

ne potrzeby jest zabawą, oraz drukarki 

specjalistyczne, które, mówiąc krótko, 

potrafią czynić cuda. Najpopularniejszym 

tworzywem wykorzystywanym przy do-

mowym druku 3d jest plastik. Drukować 

można jednak w zasadzie ze wszystkiego, 

WYDRUKOWAĆ PRZEDMIOT
HISTORIA DRUKAREK 3D JEST DŁUŻSZA NIŻ MOGŁOBY SIĘ WYDAWAĆ. JESZCZE 
KILKANAŚCIE LAT TEMU BYŁY NIEPRZYZWOICIE DROGIE I NIEDOSTĘPNE, 
OBECNIE SĄ NA DOBREJ DRODZE, ABY STAĆ SIĘ NIE BUDZĄCYM WIĘKSZYCH 
EMOCJI SPRZĘTEM DOMOWYM. MAJĄ TYLE ZASTOSOWAŃ ILE UŻYTKOWNIKÓW, 
DZIĘKI CZEMU MOGĄ SŁUŻYĆ ZARÓWNO DO ZABAWY, JAK I RATOWANIA ŻYCIA.

 TEKST: AGNIESZKA MRÓZ      ŹRÓDŁO FOT.: WWW.3DSYSTEMS.COM

Drukowanie przestrzenne ma wiele 

ograniczeń. Zapewne nigdy nie 

będzie tak tanie, jak produkcja ma-

sowa, a już z pewnością nie będzie 

tak szybkie. Co więcej, nie ma możliwości 

wykorzystywania przy druku jednego 

przedmiotu równocześnie kilku tworzyw. 

Pomimo tego druk 3d jest rewolucją. Nie 
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czego najlepszym dowodem jest fakt, że 

wydrukowane mogą być nawet ludzkie 

organy. Wykorzystywać można jednak 

także ceramikę, metal czy też jedzenie.

Wbrew dosyć powszechnemu prze-

konaniu, druk 3d nie jest niedawnym 

odkryciem. Wymyślona w 1984 roku przez 

Charlesa Hulla technologia dwa lata później 

została opatentowana. Legenda głosi, że 

pierwszym wydrukowanym przedmiotem 

była filiżanka dla żony twórcy. Charles Hull 

opracował także system przekazywania 

danych pomiędzy komputerem a drukarką. 

Kolejni ojcowie druku przestrzennego suk-

cesywnie udoskonalali zarówno techno-

logię, jak i same urządzenia. Dzięki czemu 

stawały się one coraz bardziej dokładne, 

a dzięki możliwości wykorzystywania 

zróżnicowanych materiałów, także coraz 

bardziej uniwersalne.

Na prawdziwie rewolucyjną zmianę w po-

dejściu trzeba było czekać aż do 2006 roku. 

Właśnie wtedy brytyjski inżynier Adrian 

Bowyer zbudował prototyp drukarki 3d, 

która docelowo będzie mogła wydru-

kować wszystkie elementy niezbędne 

do powstania kolejnego takiego samego 

urządzenia. Projekt RepRap oparty został 

na otwartym oprogramowaniu, dzięki 

czemu zgromadził wokół siebie liczną 

społeczność pasjonatów, którzy rozwijają 

Najbardziej znanym przykładem zasto-

sowania druku 3d jest wykorzystanie go 

przy tworzeniu protez. W ramach jednego 

z projektów przygotowywano protezy dla 

ofiar walk w Sudanie. Dzięki drukarkom 

protezy nie tylko są bardziej dostosowane, 

lecz przede wszystkim koszt ich wytwo-

rzenia wyniósł mniej niż 100 dolarów. 

Choć brzmi to jak science fiction, wysoko-

specjalistyczne drukarki są wykorzysty-

wane także do druków organów. 

pomysł. Jedną z kluczowych jego idei jest 

upowszechnienie druku przestrzennego, 

a co za nim idzie obniżenie jego ceny. Gdy 

projekt startował koszt drukarki wynosił 

około 20 tysięcy dolarów, dziś drukarki 

RepRap kosztują poniżej 500 dolarów.

NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI
Drukarka powstała w odpowiedzi na po-

trzebę tańszej możliwości prototypowania 

elementów konstrukcyjnych, zanim trafią 

do masowej produkcji. Obecnie drukarki 

stosowane są zarówno do tworzenia pier-

wowzorów rozwiązań, jak i unikatowych 

pojedynczych przedmiotów. Swoje zasto-

sowanie znajdują zarówno w codziennych 

drobnych sprawach, przedsięwzięciach 

biznesowych, jak i działaniach mających 

rozwiązań poważne problemy medyczne.

Jednym z zastosowań, które zostało 

entuzjastycznie przyjęte przez rynek, jest 

możliwość druku brakujących elementów 

sprzętów. Okazuje się ono szczególnie 

przydatne w przypadku sprzętów, które 

nie są już produkowane, a części zamien-

ne do nich nie są dostępne. Dzięki temu 

jeśli potrzebujemy jednej śrubki możemy 

kupić dokładnie jedną, a nie np. całe 

opakowanie. Drukarki 3d mogą się w tej 

kwestii doskonale sprawdzić się także na 

statkach kosmicznych. 

NAJPOPULARNIEJSZYM TWO-
RZYWEM WYKORZYSTYWANYM 
PRZY DOMOWYM DRUKU 3D JEST 
PLASTIK. DRUKOWAĆ MOŻNA JED-
NAK W ZASADZIE ZE WSZYSTKIEGO, 
CZEGO NAJLEPSZYM DOWODEM 
JEST FAKT, ŻE WYDRUKOWANE 
MOGĄ BYĆ NAWET LUDZKIE OR-
GANY. WYKORZYSTYWAĆ MOŻNA 
JEDNAK TAKŻE CERAMIKĘ, METAL 
CZY TEŻ JEDZENIE.
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Drukarki 3d mogą przyczynić się rów-

nież do ochrony środowiska. Najstarsza 

firma zajmująca się tymi urządzeniami 

– firma 3D Systems – wypuściła na rynek 

drukarkę Ekocycle Cube, która do tworze-

nia nowych przedmiotów, których potrze-

bujemy, wykorzystuje plastikowe butelki. 

Spać spokojnie powinni Ci, którzy chcie-

liby zostać posiadaczami drukarek 3D, a nie 

umieją korzystać z oprogramowania służą-

cego do modelowania 3D. W Internecie bez 

problemu znaleźć można dziesiątki stron, na 

których bezpłatnie lub za niewielką opłatą 

możemy pobrać pliki z interesującymi nas 

projektami. Wybierać możemy spośród 

biżuterii, zabawek, drobnych elementów 

wystroju mieszkania, a nawet mebli.

Jedną z pionierskich firm zajmująca się 

wprowadzaniem druku 3d pod jest olsztyń-

ska firma Zortrax, która zyskała uznanie 

na całym świecie zdobywając przy tym 

liczne nagrody. Środki na budowę własnej 

drukarki pomysłodawcy zebrali dzięki 

kampanii crowdfundingowej na Kickstarte-

rze. Jako jedni z pierwszych zaczęli w Euro-

pie otwierać salony z drukarkami 3d. 

 IN ENGLISH

PRINTING THE REALITY

THE HISTORY OF 3D PRINTING IS LONGER 
THAN IT MAY SEEM AT THE FIRST GLANCE. 
MORE THAN A DECADE AGO 3D PRINTERS 
WERE OBSCENELY EXPENSIVE AND UNA-
VAILABLE. RIGHT NOW, THEY ARE BOUND 
TO BECOME YET ANOTHER ORDINARY HOME 
UTENSIL. THEY HAVE AS MANY USERS AS 
THEY HAVE APPLICATIONS, WHICH MAKES 
THEM GREAT TOYS AS WELL AS LIFE SAVERS. 

Spatial printing has a lot of limitations. Most 

likely, it will never be as cheap as mass 





production and most certainly it won’t be 

as time saving. What’s more, there’s no way 

to use several materials in printing of one 

object. Despite all this, 3D printing is a rev-

olution, not only on the technological level, 

but also on the level of our self-conscious-

ness. We’re no longer merely customers, but 

we can also become creators. We are able to 

create more and more refined forms as well 

as user-friendly items.

FOR AMATEURS AND PROFESSIONALS
You need to remember to distinguish 

home 3D printing, which is more means 

of entertainment than something to fulfill 

our needs, from professional printing that 

- in short - can work miracles. The most 

popular material used in home 3D printing 

is plastic, but you can use virtually any ma-

terial you can think of. Printing of human 

internal organs is the best proof of this 

statement. You can also use ceramics, metal 

or even food, though.

Contrary to popular belief, 3D printing 

isn’t a contemporary invention. Invented 

in 1984 by Charles Hull, the technology 

was patented two years later. The legend 

has it that the first printed item was a cup, 

a gift to the inventor’s wife. Charles Hull 

also devised a computer-printer data 

transfer system. The “fathers” of spatial 

printing that followed mr. Hull gradually 

improved both the technology as well as 

the machines, making them more and 

more precise. Because of the ability to use 

different materials, they also became more 

and more universal.

The real revolution came in 2006 when 

the British engineer, Adrian Bowyer, built 

the prototype of a 3D printer that will 

eventually be able to print all the compo-

nents required to print another device of 

this kind. RepRap project was based on 

open source software, which resulted in 

a large community of people gathering to 

constantly develop the concept. One of 

the key ideas behind it is to spread spatial 

printing and thus lower its costs. When the 

project took off, the cost of a 3D printer was 

around $20,000. Today, RepRap printers 

cost less than $500.

ENDLESS POSSIBILITIES.
3D printer was invented to lower the costs 

of prototyping construction elements 

before they entered mass production. 

Nowadays, printers are used to create both 
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prototypes as well as unique items. They 

prove helpful in dealing with mundane, 

everyday tasks, business enterprises or 

with solving serious medical issues.

One of the most enthusiastically con-

sidered uses for 3D printers that has been 

applied to the market is the possibility of 

printing spare parts. It proves particu-

larly useful in dealing with phased out 

equipment to which spares are no longer 

available. So, when you need just one screw 

you can buy precisely one piece and not, 

for instance, a whole pack. 3D printers may 

also prove themselves useful on spacecraft.

One of the most famous examples of 

utilizing 3D printing is creating prosthetic 

limbs. One of the projects helped prepare 

prosthesis for combat victims in Sudan. 

Printers allowed for better fitting of the 

prosthesis and, most of all, their manu-

facturing costs dropped to less than $100. 

Although it may sound like science-fiction, 

professional printers can be used to print 

human internal organs.

3D printers can also contribute to envi-

ronment protection. The oldest company on 

the market, 3D Systems, released Ekocycle 

Cube printer that utilises plastic bottles to 

create new items

If you’d like to have a 3D printer of your 

own, but are unfamiliar with 3D modelling 

software, you shouldn’t worry. Internet 

offers dozens of websites that give access 

(free of charge or for a small fee) to files with 

various projects to choose from. You can 

choose among jewelry, toys, small elements 

of home decor or even furniture.

One of the pioneer companies that 

deals with implementing 3D print to the 

market is Olsztyn based Zortax. The com-

pany has gained recognition all around 

the world, receiving numerous awards. 

Funds necessary to develop their own 

printer were collected during a Kickstart-

er crowdfunding campaign. Zortax was 

also one of the first companies to open 3D 

printer shops in Europe. 

SPRZĘT EQUIPMENT
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W ZAGRODZIE MOCY

CHCIAŁ BUDOWAĆ SAMOCHODY A ZBUDOWAŁ KAWAŁ HISTORII. CARROLL 
SHELBY W OCZACH FANATYKÓW MOCY   JEST RÓWNIE WIELKI CO JEZUS ZE 
ŚWIEBODZINA W OCZACH KATOLIKÓW. BYŁ PRAWDZIWYM ZAKLINACZEM KONI 
MECHANICZNYCH. CO WIĘCEJ, JEGO LEGENDA TRWA NIEPRZERWANIE DO DZIŚ.

 TEKST I  FOT.: ANNA NAZAROWICZ

Nigdy nie dajcie sobie wmówić, że Las 

Vegas to miasto kiczu. Ja tam byłam, 

otarłam się o ten świat. Śmiem twier-

dzić, że każdy, kto rozpowszechnia 

tego typu teorię w życiu nie postawił nogi 

w tym mieście. Miałam to szczęście spędzić 

kilka dni w miejscu, w którym grzech opiera 

się o ścianę za każdym rogiem i wiecie 

co? Kiczu nie zauważyłam. Widziałam za 

to przepych, bogactwo i niekończącą się 

zabawę. Samochody niczym z amerykań-

skich teledysków, które przemykały ulicami 

odbijając się w witrynach luksusowych 

galerii, ulice i chodniki wręcz wylizane 

do czysta – czy tak doprawdy wygląda 

kicz? Owszem, tu i ówdzie nie dało się nie 

zauważyć upasionej imitacji Elvisa Presleya 

w kaftanie błyszczącym niczym gwiazda 

betlejemska. Ale przecież to miasto bez 

niego byłoby jak okno bez szyb. Kasyna – 

zgadza się, jest ich tutaj więcej niż turystów, 

którzy całymi pielgrzymkami przybywają, 

aby zatracić się w całodobowej, i, nie łudźmy 

się, drogiej zabawie. Owszem, spora część 

przyjezdnych opuszcza to miasto w samych 

skarpetkach, ale ci co wiedzą, że kasyno nie 

chodzi na kompromisy, odkryją tu szczęście 

zupełnie gdzie indziej.

Na obrzeżach Las Vegas kryje się praw-

dziwa świątynia mocy. Wystarczy dotrzeć 

już na sam jej parking aby mieć pewność, 

że oto jesteśmy w miejscu wyjątkowym. 

Krwisto czerwony Ford Mustang, który 

pręży muskuły na słońcu, to znak, że wła-
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śnie stoimy u progu siedziby Shelby Ame-

rican Inc. Carroll Shelby to postać, która 

motoryzację wprowadziła na wyższy (czyt. 

lepszy) poziom wtajemniczenia. Kto chociaż 

raz obejrzał film „60 sekund” a w nim 

samochód, który zepchnął wszystkich bo-

haterów na siódmy plan, ten wie, że Shelby 

Mustang GT500 Eleanor to coś więcej, 

niż tylko samochód. To demony szczelnie 

zamknięte w drapieżnym nadwoziu.

Zanim jednak Carroll Shelby wziął na 

warsztat Forda Mustanga, stworzył praw-

dziwy obiekt pożądania. Cobra to auto, 

które zyskało status legendy. Dostąpiłam 

zaszczytu stanięcia oko w oko z każdą 

powstałą odmianą Cobry, gdyż w siedzibie 

Shelby American Inc. zadbano, aby każda 

nich była tu obecna. Od tej najstarszej do 

tej najmłodszej, wszystkie piękne i dumne 

zarazem. Po przeciwnej stronie, w zwar-

tym szyku, stoją z kolei wszystkie odsłony 

Shelby Mustanga GT500, jakie ujrzały 

światło dzienne. Stanąć obok ikony, którą 

na co dzień mogę oglądać jedynie na półce, 

to przeżycie, które ciężko opisać słowami. 

Każdy z nich to prawdziwy brylant, musi-

cie mi w to uwierzyć. 

Mogłabym tak stać i patrzeć na nie 

godzinami, ale czeka na mnie jeszcze jedna, 

nie mniejsza niespodzianka. Za przeszkloną 

ścianą, na powierzchni 1200 m2 znajduje się 

magiczne miejsce. To właśnie tu każdy Mu-

stang przechodzi inicjację, z chłopca staje się 

prawdziwym mężczyzną, z konia przeista-

cza się w rumaka. Zespół 110 specjalistów 

pracuje nad tym, aby każdy, kto przypro-

wadza tu swoje auto, opuszczał to miejsce 

jako najszczęśliwszy człowiek na ziemi. 

I mylą się ci z was, którzy uważają, że to 

serwis, w którym skomplikowane maszyny 

wyparły ludzką wiedzę, a przede wszyst-

kim serce do tej roboty. Mój anioł stróż, 

Gary, który oprowadził mnie po wszystkich 

zakątkach i zezwolił na legalne wykonanie 

zdjęć (tak, żadne z nich nie było zrobione 

z rękawa), sprawiał wrażenie, jakby mógł 

roztaczać przede mną urok tego miejsca 
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KRWISTO CZERWONY FORD MUSTANG, KTÓRY PRĘŻY MUSKUŁY 
NA SŁOŃCU, TO ZNAK, ŻE WŁAŚNIE STOIMY U PROGU SIEDZIBY 
SHELBY AMERICAN INC. CARROLL SHELBY TO POSTAĆ, KTÓRA 
MOTORYZACJĘ WPROWADZIŁA NA WYŻSZY (CZYT. LEPSZY) 
POZIOM WTAJEMNICZENIA. KTO CHOCIAŻ RAZ OBEJRZAŁ FILM  

„60 SEKUND” A W NIM SAMOCHÓD, KTÓRY ZEPCHNĄŁ WSZYSTKICH 
BOHATERÓW NA SIÓDMY PLAN, TEN WIE, ŻE SHELBY MUSTANG 
GT500 ELEANOR TO COŚ WIĘCEJ, NIŻ TYLKO SAMOCHÓD. 



przez kolejne dwa lata. O tym jak powstają 

elementy z karbonu oraz z ilu kolorów skóry 

można wykonać obszycie foteli opowiadał 

jak o narodzinach pierwszego dziecka. Na 

koniec zdecydował się mi je przedstawić. 

A był nim Ford Mustang Shelby o mocy 

700 koni mechanicznych. Po przekręceniu 

kluczyka czułam, jak ryk silnika zrywa 

mi farbę z włosów, jak serce ze strachu 

stanęło w miejscu. Cudo, które było efektem 

ciężkiej pracy całego zespołu. I dlatego każdy 

z jego członków złożył uroczysty autograf 

wewnątrz na kokpicie. Męska solidarność 

zawsze wzbudza mój podziw, ale tutaj jej 

forma przeszła samą siebie. 

Niech ktoś mi pokaże drugie takie 

miejsce na Ziemi. Wstęp tutaj ma każdy 
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posiadacz Forda Mustanga… oraz kociołka 

wypełnionego po brzegi złotem, ponieważ 

jest to zabawa zarezerwowana dla tych 

bardziej zamożnych. Ale hej! W końcu 

jesteśmy w Las Vegas i, jak to mówił 

jeden z bohaterów filmu „Jak rozpętałem 

drugą wojnę światową”: „każdy szczęściu 

dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może”. 

A wtedy należy szybko odebrać nagrodę 

i migiem przetransportować do Shelby 

American Inc. Podejrzewam, że wnuczek 

Króla Dubaju nie musiał spędzić w kasynie 

ani chwili, aby móc się cieszyć Mustan-

giem o mocy ponad 1000 KM… będącym 

efektem pracy wykonanej właśnie w tym 

miejscu. „Nie liczyć godzin i lat, to życie 

mija nie ja” – jak to brzmi po arabsku? 

 IN ENGLISH

IN THE TEMPLE OF POWER

HE WANTED TO BUILD CARS BUT BUILT 
A GOOD BIT OF HISTORY INSTEAD. IN THE 
EYES OF POWER FANATICS, HE IS AS GREAT 
AS THE STATUE OF CHRIST THE REDEEMER IS 
IN THE EYES OF THE INHABITANTS OF RIO DE 
JANEIRO. ONE COULD SAY HORSEPOWER LAY 
WITH HIM. WHAT IS MORE, HIS LEGEND LIVES 
ON TO THIS DAY.

Never let anyone convince you that Las 

Vegas is a city of kitsch. I’ve been there 

and experienced that world. And I can 

surely say that anyone who spreads such 

a theory has never set his or her foot in 



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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the city. I was fortunate enough to spend 

several days in a place where sin has its 

back against the wall around every corner, 

and you know what? I didn’t notice kitsch 

anywhere. I saw splendour, richness and 

never-ending fun. Flashing by in the 

windows of luxury galleries, cars are as if 

taken out of American video clips; streets 

and pavements are scraped clean – is this 

really what kitsch looks like? Indeed, you 

can’t help but notice a stout imitation of 

Elvis Presley in a jacket shining like an 

evening star here and there. But the city 

without him would be like a window with-

out panes. And yes, there are more casinos 

than tourists here. The latter visit the city 

in crowds to lose themselves completely 

in a twenty-four-hour and, let’s be honest, 

expensive form of entertainment. Many 

visitors actually leave Las Vegas wearing 

socks only, but those who know that casi-

nos don’t accept compromises will find their 

happiness completely elsewhere.

There is a true temple of power hiding 

on the outskirts of Las Vegas. Reaching its 

parking lot is enough to notice that you 

have come to a unique place. A blood red 

Ford Mustang, flexing its muscles in the 

sun, is a sign that you are standing on the 

threshold of the seat of Shelby American 

Inc. Carroll Shelby is a figure who has taken 

motorization to a higher (and better) level. 

Those who have seen Gone in 60 Seconds 

and the car that pushed the rest of the 

characters in the movie to the background 

know that the Shelby Mustang GT500 

Eleanor is more than just a car. It consists of 

demons closed tightly in a predatory body.

But before Carroll Shelby started work-

ing on the Ford Mustang, he had created 

a real object of desire. The Cobra is a car that 

has achieved the status of a legend. I’ve had 

the honour of coming face to face with each 

version of Cobra ever produced because the 

staff of Shelby American Inc. saw to it that 

all versions are present in their seat in Las 

Vegas: from the oldest to the youngest one, 

all of them beautiful and proud at the same 

time. On the other side, in close formation 

stand all editions of the Shelby Mustang 

GT500 that have ever seen the light of day. 

To stand by the icon I can watch every day 

on my shelf only is an almost indescribable 

experience. Each of them is a real diamond, 

you have to believe me.

I could stand and observe them like that 

for hours, but there was one more great 

surprise awaiting me. There is a magic place 

with an area of 1200 sq m located behind 

a glass wall. This is where each Mustang goes 

through the initiation ritual and changes 

from a boy to a man, from a horse to a steed. 

A team of 110 specialists ensures that every-

one who brings his car here leaves the place 

with a feeling that he is the happiest person 

in the world. And you’re wrong if you think 

that it’s a service centre where human knowl-

edge and, most of all, passion for this work 

have been supplanted by complex machines. 

Gary, my guardian angel who showed me 

around all the nooks and corners of the place 

and let me take legal photographs (yes, none 

of them were taken from the sleeve), gave the 

impression of being able to keep oozing the 

charm of this place for the next two years. 

He was telling me how carbon elements 

are produced and how many colours of 

leather can be used to make upholstery as 

if he was talking about the birth of his first 

child. He saved the best till last and decided 

to introduce it to me. And the child was 

a Ford Mustang Shelby with a 700 horse-

power engine. Having turned the key in the 

ignition, I felt the roaring engine tear the dye 

off my hair, while my heart stood still in fear. 

A beauty created by the whole team through 

hard work. This is why each team members 

gave a special autograph on the cockpit. Male 

solidarity always fills me with admiration, 

but this time it did even more.

A kings ransom to whoever shows me 

another place like that on the Earth. The 

place is open to anyone who has a Ford 

Mustang... and a potful of gold because it’s 

a hobby reserved for the wealthier ones. 

But wait a minute! We’re in Las Vegas and, 

as we heard in one of Polish movies, “every-

one can take matters into their own hands, 

everyone can win today”. And then all you 

have to do is collect your prize and quickly 

transport yourself to Shelby American Inc. 

I assume the grandson of the King of Dubai 

didn’t have to spend even a moment in 

a casino to enjoy a Mustang with more than 

a 1000 horsepower... which was produced 

precisely here. “I won’t count hours nor 

years, it’s life that’s passing, not me”  

– how do you say that in Arabic? 
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DŹWIĘK W KOŃCU 
EFEKTOWNY
KINO NIE MOGŁO SIĘ OBYĆ BEZ DŹWIĘKU NAWET KIEDY BYŁO NIEME. W KINIE 
STAŁO PIANINO, NA KTÓRYM KTOŚ PRZYGRYWAŁ DO TEGO, CO BYŁO WIDAĆ NA 
EKRANIE. POSTAĆ TA MIAŁA NAWET SWOJĄ NAZWĘ, ALE JAKOŚ NIE MOŻEMY 
SOBIE JEJ TERAZ PRZYPOMNIEĆ.

 TEKST I FOT.: MATERIAŁY PRASOWE  
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Później pojawił się dźwięk. Najpierw 

niezbyt wyraźne dialogi, później 

efekty dźwiękowe, w końcu efekty 

naprawdę efektowne. Cóż więc zro-

bić, żeby z nich w pełni korzystać? To proste. 

Jak to się w wojsku mówi – doposażyć. 

Doposażyć telewizor w coś, co będzie dobrze 

ten dźwięk odtwarzać – w soundbar. 

Najnowszy flagowy model takiego urzą-

dzenia Samsunga wszedł właśnie na rynek. 

HW-J8500 – zakrzywiony jak nowe tele-

wizory SUHD. Wzmacniacz oraz głośniki 

funkcjonujące w systemie 9.1 umieszczono 

w jednym mieszczącym się pod telewi-

zorem pudełku. Do tego bezprzewodowy 

aktywny subwoofer. 

Całość gra równie dobrze jak wygląda. 

A wygląda – jak widać – pięknie. 

 IN ENGLISH

FINALLY EFFECTIVE SOUND

CINEMA COULD NOT MANAGE WITHOUT 
SOUND EVEN WHEN IT WAS SILENT. THEY 
HAD SOMEONE PLAY THE PIANO TO WHAT  
THE AUDIENCE COULD SEE ON THE SCREEN 
THEN. SUCH A FIGURE HAD EVEN HIS OWN 
NAME, BUT WE CAN’T REMEMBER WHAT IT 
WAS RIGHT NOW. 

Then came sound. Firstt there were not 

too pure dialogues, then we had sound ef-

fects and finally the effects became really 

effective. So what can we do to truly enjoy 

them? It’s simple. We need an upgrade.  

An upgrade of our TV set with something 

that could produce as perfect sound as 

possible: with a sound bar.

Samsung’s latest flagship device of that 

kind has just entered the market. The HW-

J8500 is curved like new SUHD TVs. The 

amplifier and 9.1 speakers are placed in one 

box that fits the space under the TV. Plus an 

active wireless subwoofer.

The whole thing plays as excellently 

as it looks. And it looks, as you can see, 

beautiful. 

NAJNOWSZY FLAGOWY MODEL TAKIEGO URZĄDZENIA SAMSUN-
GA WSZEDŁ WŁAŚNIE NA RYNEK. HW-J8500 – ZAKRZYWIONY 
JAK NOWE TELEWIZORY SUHD. WZMACNIACZ ORAZ GŁOŚNIKI 
FUNKCJONUJĄCE W SYSTEMIE 9.1 UMIESZCZONO W JEDNYM 
MIESZCZĄCYM SIĘ POD TELEWIZOREM PUDEŁKU. 
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MODA FASHION



FOTOGRAF PHOTOGRAPHER: ANNA NOWOCIŃSKA
PROJEKTANTKA DESIGNER: MAGDALENA ARŁUKIEWICZ
WIZAŻ STYLIST: ELŻBIETA SKOCZEŃ 
MODELKA MODEL: INEZ LAJBLICH

SUMMER  
DE 
SIR 
ES
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kompleksowe usługi kamieniarskie  /  szeroki asortyment 
najnowsze trendy  /  gwarantowana jakość

UL. MORGOWA 83A, RZESZÓW     
TEL. 17 8577666
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do 23 kg, bez względu na rodzaj wykupionej 

taryfy i klasy rezerwacyjnej.

Czech Airlines oferuje również odprawę 

online do 30 godzin przed odlotem poprzez 

swoją stronę internetową lub też przy 

użyciu aplikacji na telefony komórkowe, 

działającej we wszystkich popularnych 

systemach operacyjnych iOS, Android 

oraz Windows. Aplikację można pobrać ze 

strony przewoźnika.

Bilety można rezerwować poprzez stro-

nę www.czechairlines.com, między innymi 

w polskiej wersji językowej. Najtańsze taryfy 

rozpoczynają się od 180 zł w jedną stronę, 

z wliczonym w cenę bagażem rejestrowa-

nym oraz poczęstunkiem na pokładzie.

DOJAZD Z LOTNISKA
Najprostszy dojazd z lotniska do Edynbur-

ga zapewnią autobusy Airlink 100. Ceny 

EDYNBURG. GDZIE SZKOCJA SPOTYKA ŚWIAT, CZ. I

E dynburg, dawniej nazywany „Sta-

rym Kopciuchem” dziś jest stolicą 

Szkocji, siedzibą parlamentu i mia-

stem uniwersyteckim. Szybki rozwój 

sprawił, że dziś jest siódmą co do wielkości 

metropolią w Wielkiej Brytanii, a drugim, 

tuż po Glasgow, w Szkocji. Z pewnością jest 

centrum kulturalnym  i  prawdziwą perłą 

w koronie na szlaku turystycznym Szkocji.

LOT
Inauguracyjny rejs linii lotniczych Czech 

Airlines z Rzeszowa do Edynburga już za 

nami. Od połowy lipca w niespełna trzy 

godziny ze stolicy Podkarpacia doleci-

my do stolicy Szkocji. Rejsy odbywać się 

będą regularnie w każdy wtorek i sobotę, 

a obsługiwać je będą nowoczesne samoloty 

Airbus 319, na których pokładzie zmiesz-

czą się 144 osoby. 

Pasażerowie będą mogli skorzystać 

z wielu możliwości dostępnych bez dodatko-

wych opłat. Jedną z nich jest nadanie jednej 

sztuki bagażu rejestrowanego o wadze do 15 

kg w klasie ekonomicznej, a dla podróżnych 

z biletami w taryfie Flexi – dwóch sztuk do 

23 kg. Członkowie programu OK Plus będą 

z kolei uprawnieni do nadania jednej walizki 

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA FANÓW PODRÓŻY. OD 14 LIPCA Z RZESZOWA 
Z CZECH AIRLINES MOŻNA POLECIEĆ BEZPOŚREDNIO DO SZKOCJI!
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biletów wahają się w zależności od tego, 

w jakim wieku jest pasażer, czy jest to bilet 

otwarty czy też dzienny. Autobusy kursują 

co 10 minut, a sam przejazd trwa około pół 

godziny. Nieco dłuższą trasę obiera autobus 

miejski nr 35, którym podróż trwa godzinę. 

Szczegóły tras, godzin odjazdów i cen bile-

tów znajdują się na stronie  

www.lothianbuses.com.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
Ścisłe centrum miasta polecamy prze-

mierzać pieszo, w dalsze regiony warto 

poruszać się komunikacją miejską. Bardzo 

dobrą sieć połączeń i blisko siebie położo-

ne przystanki zapewnia przedsiębiorstwo 

Lothian Buses.

WALUTA
W Szkocji obowiązującą walutą jest funt 

szterling. Jest to pieniądz honorowany w ca-

łej Wielkiej Brytanii, jednak nie warto ich 

przywozić do Polski, gdyż nie jest wymienia-

ny w krajowych kantorach. Będąc w Edyn-

burgu angielskie funty można wymieniać 

na szkockie w bankach, kantorach, hotelach 

czy punktach informacji turystycznej.

Według kursu z dnia 19 sierpnia 1 funt 

szterling kosztował 5,91 PLN

NOCLEG
W Edynburgu jest 556 obiektów noclego-

wych, od prywatnych kwater po pensjonaty 

czy hotele o każdym możliwym standardzie. 

Ceny za dobę hotelową są równie urozma-

icone. Za dwuosobowy komfortowy pokój 

w trzygwiazdkowym hotelu usytuowanym 

10 minut spacerem od ścisłego centrum 

Edynburga można zapłacić już 49 funtów 

szterlingów. W cenę wliczone jest śniadanie. 

Niedaleko większości hotelów znajdują się 

przystanki autobusowe, a w recepcjach hote-

lowych można zamówić taksówkę.

KLIMAT
„Jeśli nie podoba ci się pogoda, poczekaj mi-

nutkę”. To lokalne przysłowie idealnie opisuje 

zmienną pogodę, jaka panuje w całej Szkocji. 

Klimat, w strefie którego pozostaje Edynburg  

jest umiarkowanie ciepły, zimy są stosunko-

wo łagodne, mimo położenia na podobnym 

stopniu szerokości  geograficznej, co Oslo 

w Norwegii, Moskwa w Rosji czy półwysep 

Labrador w Kanadzie. Taki stan rzeczy wyni-

ka z sąsiedztwa Morza Północnego i Oceanu 

Atlantyckiego, które znacznie łagodzą 

wahania temperatur i wpływ chłodniejszych 

mas powietrza płynących od pasm górskich 

Grampiany i Wyżyny Południowoszkockiej. 

O charakterystycznej zmiennej, wietrznej 

i deszczowej pogodzie decyduje Prąd Zato-

kowy, który zwykle wieje z południowego 

zachodu. To wpływa na chłodniejsze lata, 

podczas których temperatura sporadycznie 

przekracza 25 stopni Celsjusza. Jeśli w pla-

nach turystów znajdują się piesze wycieczki 

po urokliwych okolicach miasta, warto wziąć 

sobie do serca inne przysłowie: „Nie ma złej 

pogody, są tylko ludzie źle ubrani”.

KULTURA I ROZRYWKA
Edynburg jest prawdziwą stolicą festiwali 

PORT LOTNICZY AIRPORT 

i dorocznych imprez przeróżnego rodzaju. 

Na przełomie sierpnia i września przyby-

wa tam około 2 mln gości. Polecamy kilka 

najważniejszych!

EDINBURGH ART FESTIVAL (30 LIPCA – 30 
SIERPNIA) - doroczne święto sztuki wizualnej 

gromadzące ponad 250 tys. widzów z całego 

świata. Udział w nim biorą czołowe galerie, 

muzea, uznani artyści i wschodzące gwiaz-

dy świata kultury i sztuki. W czasie festiwa-

lu odbywają się liczne wystawy, spektakle, 

pokazy, wycieczki z przewodnikami.

EDINBURGH FESTIVAL FRINGE (7-31 SIERPNIA) - 
światowej sławy festiwal teatralny, niemal 

w całości otwarty dla wszystkich widzów. 

W ciągu całego wydarzenia odbywają się 

rozmaite spektakle teatralne, grane są ko-

medie, musicale czy opery. Znaleźć można 

też taniec, kabaret, cyrk i zabawy dla naj-

młodszych. Dodatkowo całości towarzyszą 

poboczne wydarzenia i ciekawe wystawy.

ROYAL MILITARY TATTOO (7-29 SIERPNIA) - 
prawdziwa gratka dla miłośników orkiestr 

wojskowych, tańca i śpiewu na tle pięknej 

scenerii zamku w Edynburgu. Rok rocznie 

gromadzi  on wykonawców z całego świata: 

nieznane talenty oraz popularnych i cenio-

nych artystów. Każdy Military Tatoo różni 

się od poprzedniego i ma inny motyw prze-
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wodni. Co roku gromadzi kilkusetosobową 

widownię i miliony przed telewizorami na 

całym świecie.

EDINBURGH’S HOGMANAY (30 GRUDNIA 2015  
- 1 STYCZNIA 2016) - trzy dni spektakularnych 

wydarzeń przy udziale niesamowitych ze-

społów i tłumów ludzi z całego świata. Przy 

chóralnym śpiewie, w rytm szkockiej muzy-

ki, z pochodniami w rękach przy spektaklu 

sztucznych ogni wszyscy witają Nowy Rok. 

Hogmanay Street Party to jedyne w skali 

świata trzydniowe obchody Nowego Roku. 

Discovery Channel wpisał festiwal na listę 

„Top 25 World Travel Experiences”. 

 IN ENGLISH

EDINBURGH. WHERE SCOTLAND  
MEETS THE WORLD, PART. I
EDINBURGH, “OLD SMOKEY” AS THEY USED TO 
CALL IT, IS NOW THE CAPITAL OF SCOTLAND, 
SEAT OF ITS PARLIAMENT WITH A COLLEGE 
TOWN. RAPID GROWTH HAS LEAD IT TO 
BECOME THE SEVENTH LARGEST CITY IN 
GREAT BRITAIN AND THE SECOND, NEXT TO 
GLASGOW, IN SCOTLAND. IT’S ALSO CERTAINLY 
A CULTURAL CENTRE AND A REAL JEWEL IN 
THE CROWN OF SCOTTISH TOURIST ROUTES.

THE FLIGHT
The maiden flight of Czech Airlines from 

Rzeszów to Edinburgh is already past us. 

From the second half of July you will be 

able to get from the capital of Podkarpacie to 

Edinburgh in under three hours. Planes will 

depart twice a week, on Tuesdays and Satur-

days, and will be handled by new Airbus 319 

aircraft, taking 144 passengers on board.

Wide range of extra options will be ava-

ilable at no additional cost, including free of 

charge check-in of one piece of baggage up to 

15 kg in economy class. Passengers travelling 

with Flexi tariff will be able to check-in two 

pieces of baggage up to 23 kg, and members 

of OK Plus programme - one piece up to 23 

kg, regardless the tariff and seat class.

Czech Airlines also offers on-line check-in 

30 hours from departure, either via the 

company’s website or mobile application 

available on iOS, Android and Windows 

Mobile. The application is available for 

download from the operator’s website.

You can book the tickets on-line at 

www.czechairlines.com. Prices begin from 

180PLN one-way, including checked bagga-

ge and on-board refreshments.

GETTING THERE
The easiest way from the airport to the 

centre of Edinburgh is by Airlink 100 buses. 

Prices differ depending on age of the passen-

ger or ticket status (open, closed, day tickets). 

Buses depart every 10 minutes and the trip 

itself takes around half an hour. A bit longer 

journey, around 60 minutes, awaits for you 

if you decide to take the 35 city bus line. This 

will get you straight to the city centre. Deta-

iled routes, departure times and ticket prices 

are available at www.lothianbuses.com.

PUBLIC TRANSPORT
We advise you to move around downtown 

on foot and take public transport whenever 

travelling to locations further from the 

centre. Lothian Buses corporation provides 

well-developed transport network and 

conveniently located stops.

CURRENCY
The legal currency of Scotland is the local 

issue of pound sterling, which is also ac-

cepted in other parts of Great Britain. Don’t 

bother to bring Scottish pounds to Poland, 

though, as they are inconvertible. In Edin-

burgh, you can exchange Scottish pounds 

for English pounds in banks, bureaus de 

change, hotels or tourist information points.

ACCOMMODATION
Edinburgh has 556 accommodation sites, 

ranging from private quarters to motels and 

hotels of all possible standards. Prices vary 

accordingly. Comfortable rooms in a three-star 

hotel, 10 minutes on foot from the city centre 

start from £49, breakfast included. Most hotels 

are located in the near vicinity of bus stops 

and taxi can be booked at reception desks.

CLIMATE
“If you don’t like the weather here now, wait 

a few minutes”. This local saying perfectly 

describes the instability of weather in Sco-

tland. The climate of Edinburgh is temperate, 

mildly warm with mild winters, despite 

having the same latitude as Oslo, Moscow, or 

Labrador Peninsula in Canada. This is due to 

the immediate neighbourhood of the North 

Sea and the Atlantic, which have a mitigating 

effect on temperature fluctuations and let in 

colder air masses from Grampian Mountains 

and Southern Uplands. The characteristic, 

fickle weather is caused by the south-we-

stern Golf Stream. This causes summer to be 

cooler, with temperatures rarely exceeding 

25 centigrade. If you plan trekking around 

the picturesque city surroundings make sure 

you’re familiar with another saying: “There is 

no bad weather, only inappropriate clothing”.

CULTURE AND ENTERTAINMENT
Edinburgh is true capital of festivals and 

various recurring events. Almost 2 million 

guests arrive to Edinburgh at the turn of 

September. Here’s a few of the most impor-

tant events of our choice.

Edinburgh Art Festival (July 30 - Au-

gust 30) - the annual festival of visual arts 

that attracts more than 250,000 people 

from all around the world. Each year, top 

art galleries, museums, renowned artists 

and rising stars of the worlds of art and 

culture are part of this event. The pro-

gramme includes numerous exhibitions, 

spectacles, shows and guided tours.

Edinburgh Fringe Festival (August 

7-31) - world class theatre festival, almost 

entirely open to all audiences. The event 

includes various spectacles, ranging from 

comedies, through musicals and operas. 

You will also find dance, cabaret, circus 

events as well as activities for children. 

What’s more, everything’s accompanied 

by side events and interesting exhibitions.

Royal Military Tatoo (August 7-29) - 

a real treat for amateurs of military bands, 

singing  and dancing in the beautiful 

scenery of Edinburgh castle. Each year, 

the festival gathers performers from all 

around the world: both unknown talents 

and popular, renowned artists. Each 

Military Tattoo varies from the other by 

theme, gathering few hundred spectators 

on site and millions in front of TV screens 

all around the world.

Edinburgh’s Hogmanay (December, 30, 

2015 - January, 1, 2016) - three days of spec-

tacular events that involve incredible music 

bands and masses of people from every 

corner of the world. To the accompaniment 

of choirs and Scottish music, with torches in 

their hands people greet New Year, bathing 

in the light of fireworks. The festival has 

been included into Discovery Channel’s “Top 

25 World Travel Experiences”.  FO
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ZABYTKOWE SAMOCHODY NA LOTNISKU W JASIONCE

wej, Park Historyczny w Bliźnie to kolejne 

z miejsc odwiedzanych przez uczestników 

rajdu. Pasjonująca rywalizacja między 

drużynami miała miejsce w trakcie wyści-

gu ulicą Moniuszki w Rzeszowie. Kolejnym 

etapem były konkursy elegancji w powo-

zowni w Łańcucie oraz na rzeszowskim 

rynku, podczas których zaprezentowano 

piękno dawnej motoryzacji i mody z ubie-

głego wieku.

Zwyciężyła załoga Isetty, w której ręce 

trafił Puchar Klaustrofoba. Na nagrodzie 

widniał napis:

„W tym Rajdzie jest Dobry Duch,

kłopoty nie mają znaczenia.

Tu każdy tyrał za dwóch,

efekty nie nam jest oceniać…”

I to jest najlepsze podsumowanie! 

Od 23 do 26 lipca, w ramach eliminacji 

Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych, 

odbył się XVI Podkarpacki Rajd Pojazdów 

Zabytkowych. Przez kilka dni w Rzeszowie 

i okolicach miała miejsce prawdziwie zacię-

ta rywalizacja międzyzałogowa.

Udział w rajdzie wzięło 40 zabytkowych, 

wyprodukowanych w latach 1920-1980 sa-

mochodów z całej Polski. Pojawiły się także 

załogi zagraniczne, ponieważ rajd ma od 

tego roku rangę imprezy z kalendarza FIVA 

– międzynarodowej organizacji skupiającej 

miłośników zabytkowej motoryzacji.

W czasie tej imprezy poruszający się 

wiekowymi autami odwiedzili Port Lotni-

czy w Jasionce, gdzie odbyła się pierwsza 

próba dla pojazdów i ich kierowców. 

Głogów Małopolski, Skansen w Kolbuszo-

 ŹRÓDŁO: WWW.AUTOMOBILRZESZ.PL FOT: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA”

POD KONIEC LIPCA RZESZOWSKIE LOTNISKO MIAŁO PRZYJEMNOŚĆ 
GOŚCIĆ W SWOICH PROGACH PRAWDZIWYCH PASJONATÓW.
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 IN ENGLISH

CLASSIC CARS AT JASIONKA AIRPORT 

AT THE END OF JULY, RZESZÓW AIRPORT 
HAD THE PLEASURE TO HOST AN EVENT  
FOR TRUE PASSIONATES. 

On July 23-26, Classic Cars Rally of 

Podkarpacie took place as part of prelimi-

naries to the Polish Classic Cars Champi-

onship. For a couple of days Rzeszów and 

the surrounding area witnessed truly 

fierce competition among the teams.

40 classic cars manufactured between 

1920-1980 from all around Poland took 

part in the rally. Foreign teams also 

participated, as the rally has been this 

year included on the event list of FIVA - 

an international organisation associating 

amateurs of classic cars.

Drivers of these “ancient” automobiles 

visited Jasionka Airport as part of this 

event and took part in the first ride. 

Głógów Małopolski, open-air museum 

in Kolbuszowa, Blizna Historical Park 

were other places visited by the rally’s 

participants. Exciting rivalry between the 

teams took place during the race along 

Moniuszko street in Rzeszów. The next 

stage comprised style competitions in the 

carriage house in Łańcut and Rzeszów 

market, during which beauty of classic 

cars and fashion from the previous centu-

ry were presented.

The winning team were Isetta. They 

received Claustrophobe Cup. The cup bore an 

inscription with a poem:

It’s a rally of Good Spirit,

so put your worries away.

Work here is no feeble effort,

we’re not the ones to judge its merit...”

And that’s the best summary! 
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

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

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

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

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

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

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.09.2015 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 05.09.2015 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

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

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.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... 15:15 16:50 FR3473 738

.....6. 22:00 23:35 FR3473 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 18:35 20:40 FR3122 738

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

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

.....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

.....6.  (Rejs tylko 
01.09.2015)

05:55 06:40 LO3804 DH4

12345..  (Brak rejsów 
01,05,12,19.09.2015)

05:55 06:45 LO3804 DH4

.....6.( Do 19.09.2015) 05:55 06:50 LO3804 DH4

1234567 08:55 09:45 LO3806 DH4

1234567 15:00 15:50 LO3802 E175/E195

1234567 18:00 18:50 LO3808 DH4/170

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 CR9

..3.... 20:40 22:15 LH1386 CR9

12.45.7  20:55 22:30 LH1386 CR9

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 11:15 14:50 FR3472 738

.....6. 18:00 21:35 FR3472 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

.....6.  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... 11:20 14:55 FR2136 738

.....6. 11:05 14:40 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/

E171

12345.7 22:40 23:35 LO3803 DH4

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.  10:10 14:10 OK0785 A319

Edinburgh | Czech Airlines

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6.  14:50 16:45 OK0784 A319

ROZKŁAD LOTÓW
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YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Je s i e n n a    n i e s po d z ian k a     

z    o k a z j i    u ro d z in!



10lat
K ART Y
DOUGL AS

• atrakcy jne  rabat y,  w  t ym  
10% z  okaz j i  Twoich 
urodz in

• wy ją tkowe o fer t y  wybrane 
spec ja ln ie  d la  Cieb ie

• zaproszen ia  na  event y 
w per fumer iach Doug las 
i   spotkan ia  z  eksper tami 
ds .  mak i jażu ,  p ie lęgnac j i 
i   zapachów

• bezp ła tna  prenumerata 
magaz ynu Doug las 
zawiera jącego m. in . 
in formacje  o  nowośc iach 
i   światowych t rendach 
oraz  eksk luz ywne 
wywiady  z  gwiazdami

DZIĘKUJEMY,  
ŻE Z NAMI JESTEŚ! 

 
Z K ARTĄ DOUGL AS  
Z YSKUJESZ WIĘCEJ!



OFERTA OBOWIĄZUJE OD ��.�� DO 3�.��.���5  
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

*  Oferta ważna od 10.09 do 10.10.2015  
lub do wyczerpania zapasówUR
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1.  JOHN FRIEDA

40%
rabatu na całą linię Luxurious 
Volume*

2. SENSAI
Silk Peeling Powder, delikatny 
peeling do twarzy, 40 g, nr 812279
299 zł

249 zł
3. ST. TROPEZ
Tan Enhancing Moisturiser,  
odżywczy lotion do ciała, 200 ml, 
nr 789808 
Tan Enhancing Polish,  
odżywczy peeling do ciała, 200 ml, 
nr 789806
79 zł

59 zł
4. BIOTHERM
Day Control Déodorant Stick Anti-
Transpirant, dezodorant w sztyfcie, 
antyperspirant, różne rodzaje 
50 ml, nr 164493
99 zł

75 zł
5. YONELLE
H2O Infusion Hydrolipid Cream, 
odmładzający krem do twarzy, 
55 ml, nr 813692
189 zł

129 zł
6. DR IRENA ERIS
Algorithm, krem 
przeciwzmarszczkowy na dzień 
SPF 20, 50 ml, nr 854431
99,90 zł

79 zł
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Spełniamy MARZENIA
ZNIEWALAJĄCE ZAPACHY 
NAJLEPSZYCH MAREK  
W GORĄCEJ OFERCIE DOUGLAS. 
PODARUJ SOBIE PACHNĄCĄ 
PRZYJEMNOŚĆ W WYJĄTKOWO  
KORZYSTNEJ CENIE!  

OFERTA OBOWIĄZUJE OD ��.�� DO 3�.��.���5  
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

TYLKO
ONLINE

1

6

7
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4. CALVIN KLEIN
Reveal Woman, woda  
perfumowana, słoneczno- 
-orientalna,  
50 ml, nr 817041
319 zł

259 zł

3. GIORGIO 
ARMANI
Code Femme Satin, 
woda perfumowana, 
30 ml, nr 878842
259 zł

199 zł

5. CLARINS  
Lisse Minute, baza wygładzająco-
rozświetlająca,  
15 g, nr 227503
129 zł

89 zł

7. MONT BLANC   
Emblem, woda toaletowa 
o zapachu zimnego kardamonu 
i liści szałwii muszkatołowej,  
40 ml, nr 804476
169 zł

99 zł

1. YONELLE 
Progressive Nanomask,  
innowacyjna maseczka 
do twarzy na bazie 
nanodysków™ wypełnionych 
witaminą C, 55 ml, 
nr 835166
199 zł

139 zł

6. THIERRY MUGLER 
Alien Eau Extraordinaire, 
woda toaletowa z wyjątkową 
nutą orzeźwiającej herbaty 
z bergamotką, 60 ml, nr 793192
249 zł

189 zł

3 4

TYLKO
ONLINE

5

2. VERSACE 
Bright Crystal, woda 
toaletowa o łagodnym 
kwiatowym zapachu 
z owocowymi i piżmowymi 
akcentami, 30 ml,  
nr 256026
219 zł

129 zł

BEAUTY
TRENDSof



PHILIPS
Philips VisaPure AntiBlemish, urządzenie 
oczyszczające, redukuje nadmiar sebum i usuwa martwe 
komórki naskórka, nr 882371
679 zł

549 zł
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YSL
Touche Éclat, Ivoire 02, wyjątkowy 
korektor przywracający blask 
i przeciwdziałający starzeniu się 
skóry, 2,5 ml, nr 179548
189 zł

149 zł

OFERTA OBOWIĄZUJE OD ��.�� DO 3�.��.���5  
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

TYLKO
ONLINE

CLARINS
Wonder Perfect Mascara, pogrubia  
i wydłuża rzęsy, 7 ml, nr 470235,
Be Long Mascara, podkręca  
i wydłuża rzęsy, 7 ml, nr 763031 
110 zł

69 zł

TOMMY HILFIGER
Hilfiger Man Sport, woda toaletowa, 
drzewno-orientalna, intensywnie 
świeża, 50 ml, nr 665493
215 zł

149 zł

COLLISTAR 
Talasso-Scrub Anti-Acqua, 
ujędrniający, oczyszczający  
i wygładzający peeling  
do ciała, 700 g, nr 360542
195 zł

135 zł

SENSAI
Loose Powder (Translucent), puder 
zapewniający doskonałe wykończenie 
makijażu, 20 g, nr 388361
199 zł

149 zł

SUPEROFERTY CENOWE ZNAJDZIECIE 
RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ  
WWW.DOUGLAS.PL, A ZAPISUJĄC SIĘ NA 
NEWSLETTER, OTRZYMACIE 20 ZŁ W BONUSIE! 

POKUSY

BirthdayHAPPY



SAUVAGE
NA TEN ZAPACH CZEKALI WSZYSCY. 
OWIANA TAJEMNICĄ NOWOŚĆ DIOR 
SYGNOWANA TWARZĄ JOHNNY'EGO DEPPA 
WŁAŚNIE MA SWOJĄ PREMIERĘ. 

Dior

EKSPERT

Jesień otuli nas 
orientalnymi,  
mocno 
doprawionymi 
zapachami,  
z owocową  
i drzewną nutą. 
Nie zabraknie 
urzekających 
nowości, wśród 
których znajdzie 
się najbardziej 
ekscytująca premiera 
tej jesieni 
– Sauvage od Dior.

SANDRA 
MIKULEWICZ
Ekspert ds. zapachów, 
perfumeria Douglas  
w Gdańsku

Sauvage – dziki, brutalny, wolny. 
Już sama nazwa nowych perfum Dior 
jest manifestem. Ale taki właśnie był cel 
twórcy zapachów marki Dior, François De-
machy'ego: stworzyć zapach szlachetny,  
a zarazem surowy. Z naturalnych składników 
wybranych z  najwyższą starannością, dostar-
czonych w skrajnie skoncentrowanych dawkach.
Sauvage został zainspirowany otwartą prze-
strzenią. Intensywnie niebieskim niebem, 
rozpostartym nad kamienistym krajobrazem 
skąpanej w gorącym słońcu pustyni.
Promienne nuty Sauvage nasycone są soczystą 
świeżością bergamotki z Kalabrii. Ambroksan, 
będący pochodną cennej ambry, uwalnia po-
tężny drzewny akord. 
Sauvage – wyjątkowy męski zapach – ma też 
wyjątkowego ambasadora. Po raz pierwszy 
w swojej karierze i dla marki Dior twarzą mę-
skiego zapachu zgodził się zostać Johnny Depp. 
Wielka premiera zarówno dla niego, jak i dla 
Maison des Parfums Dior właśnie trwa.

DIOR, Sauvage, szlachetna, surowa woda  
toaletowa nasycona nutą bergamotki, 
60 ml – 305 zł, nr 876970 
100 ml – 415 zł, nr 876971

BEAUTY
TRENDSof



ZAPACHOWE
KOMPOZYCJE ZMYSŁOWYCH KWIATÓW I OWOCÓW, DOPEŁNIONE 
POBUDZAJĄCYMI NUTAMI PIEPRZU. LATO MOŻE PACHNIEĆ BEZ PRZERWY! 

NowościSAUVAGE NUTY
zapach

1. PACO 
RABANNE, 
OLIMPÉA Woda 
perfumowana, zapach 
dla kobiet pewnych siebie, 
ale zarazem subtelnych 
i delikatnych. Olimpéa to 
śmiała wizja współczesnej 
bogini Kleopatry, 50 ml – 
310 zł, nr 875924

2. YSL, BLACK 
OPIUM Opium 
to zapach dla kobiet 
odważnych i silnych, które 
życie przeżywają z pasją. 
Zmysłowa i elegancka 
woda perfumowana, 30 
ml – 249 zł, nr 818762

4

1

Zd
ję

ci
a:

 D
ou

gl
as

, M
at

er
ia

ły
 p

ro
m

oc
yj

ne

3. TOM FORD,
NOIR Inspirowany dwoistością 
kobiety zapach zawiera nuty cytrusowe, 
imbir oraz nuty kwiatowe,  
30 ml – 269 zł

4. HUGO BOSS,  
THE SCENT  
Zapach zawiera ekskluzywne składniki 
rodem z Afryki. Orientalno-szyprowa 
woda toaletowa, 50 ml – 285 zł,  
nr 880761

2

6 6. GUCCI, BAMBOO 
Delikatna i zarazem intensywna 
zmysłowa kompozycja zapachu 
czerpie inspiracje z harmonijnej 
dwoistej natury kobiety. Drzewno- 
-tropikalna woda perfumowana, 
30 ml – 279 zł, nr 874109

3

5. LANCÔME,
LA VIE EST 
BELLE INTENSE  
Nowy zapach zachwyca 
szlachetnymi składnikami 
pochodzącymi z natury. 
Drzewno-orientalna 
woda perfumowana,  
30 ml – 279 zł,  
nr 864020

5



Nowości
MAKIJAŻOWE

W TYM SEZONIE ZABŁYŚNIEMY USTAMI  
W KOLORACH OWOCÓW, LŚNIĄCYMI POWIEKAMI 
I ŚWIEŻYMI RUMIEŃCAMI NA POLICZKACH.

1. PUPA
Soft and Wild Blush 001, róż, 72,90 zł, nr 864287

2. ESTÉE LAUDER 
Pure Color Envy Liquid Lip Potion 230, pomadka,  
7 ml – 139 zł, nr 877547

3. PUPA
I'm Matt Lip Fluid,  
błyszczyk do ust, 3,5 ml – 67,90 zł,  
Fancy Fuchsia, nr 864324,  
Pink Martini, nr 864323 

4. PUPA
Made to Last Foundation,  
Natural Beige, podkład,  
30 ml – 92,90 zł, nr 824229

5. LANCÔME 
Hypnôse Volume-à-porter 01, tusz do rzęs,  
6,5 ml – 149 zł, nr 867852

6. ARTDECO 
Mystical Forest, pudełko 
do cieni do powiek Beauty Box, puste,  
39,90 zł, nr 879903.  
Kolory cieni do powiek:  
1. Mountain Rose,  
nr 879891,
2. Forest Flower,  
nr 879893,
3. Dark Queen, nr 879892, 
4. Matt Mystical Forest,  
nr 879896, 
po 0,8 g – 27,90 zł każdy
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Świeża skóra, delikatny makijaż, 
rozświetlone policzki i podkreślone 
usta – jesienna kobieta powinna 
emanować naturalną urodą 
i świeżością. Piękno i naturalność 
to też najważniejsze przesłanie 
pierwszej autorskiej kolekcji 
kosmetyków do makijażu Toma 
Forda. Produkty dostępne tylko 
w Douglas podkreślają mocne 
strony kobiecej urody. 

MAGDALENA 
BYSTRZYCKA
Główna makijażystka  
 perfumerii Douglas

EKSPERT

BEAUTY
TRENDSof

1



THE  BALM
Doskonały róż i  cień 
do powiek w  jednym. 
Frat Boy w kolorze różu 
z domieszką brzoskwini 
w ciepłej tonacji sprawi, 
że policzki pokryją się 
pięknym rumieńcem.
Kosmetyk zawiera mi-
kroskopijne srebrne dro-
binki, których nie widać 
na twarzy, ale które roz-
świetlają cerę i nadają jej 
zdrowy wygląd.

FRAT BOY 
Róż, 8,5 g – 87,90 zł,  
nr 851077

Zmysłowy cień, efektowny 
róż i  subtelny rozświetlacz 
odbijający św iat ło. 
Wszystkie te zalety skrywa 
jeden produkt – Hot 
Mama! Kompaktowy 
róż, który każda kobieta 
powinna mieć w  torebce. 
Idealny do makijażu 
policzków i oczu.

HOT MAMA! 
Róż, 7,08 g – 79,90 zł, 
nr 404580
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Puder rozświetlający Mary-
-Lou Manizer to doskonały 
kosmetyk wielofunkcyjny. 
Można go stosować na po-
wiekach – dla rozświetlenia 
spojrzenia, na kościach 
policzkowych – dla pro-
miennego wyglądu cery, na 
dekolt i ramiona, a także na 
całą twarz jako wykończenie 
makijażu! Puder delikatnie 
odbija światło, dzięki czemu 
skóra wygląda promiennie 
i młodo. 

MARY-LOU 
MANIZER 
Rozświetlacz,  
1 szt. – 89,90 zł,  
nr 491546M

AR
Y 
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Słońce wysp Bahama zawarte w  kompakcie. Ten matowy brą-
zer tworzy piękny kolor opalonej skóry. Stworzony z  myślą  
o efekcie, jakbyśmy właśnie wychodziły z tropikalnej plaży. Nie zawiera 
parabenów.

BAHAMA MAMA  
Puder brązujący,  
7,08 g – 79,90 zł,  
nr 404582

BAHAMA  MAMA

MAKEU
P

uroda

KONTURUJ, MODELUJ, ROZŚWIETLAJ.  
W OPAKOWANIACH RETRO MARKI THE BALM 
KRYJĄ SIĘ WIELOFUNKCYJNE KOSMETYKI  
DO MAKIJAŻU, KTÓRE BŁYSKAWICZNIE  
ODMIENIĄ WYGLĄD TWARZY.




