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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, kultu-
rze i sztuce. Mówi 
prosto z serca 
Interesują ją nowe 
technologie oraz 
najnowsza wiedza 
o ludzkim mózgu. 
Jest pomysłodaw-
czynią i wspól-
niczką Barberian 
– barbershopu Ner-
gala oraz LABlife 
– pierwszego w Pol-
sce lifestylowego 
miejsca, w którym 
można nauczyć 
się projektowania 
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
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KIEDY UPRAWIASZ SPORT BOLI CIĘ WSZYSTKO: MIĘŚNIE, STAWY,  
KRĘGOSŁUP. ALE NAJBARDZIEJ SERCE – ZWŁASZCZA GDY WYPADASZ  
Z GRY, CHOĆ WYGRANA BYŁA TAK BLISKO. PRZEMYSŁAW MIARCZYŃSKI.

 TEKST: MARTA GRZYWACZ     ZDJĘCIA: ANNA NOWOCIŃSKA    MAKE-UP: MAGDALENA ZAWADZKA
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KTÓRE MIĘŚNIE MASZ NAJSILNIEJSZE?
Przedramiona. Jeśli trzymasz bom przez 

kilka godzin dziennie dwieście dni w roku to 

w końcu robią się twarde jak z żelaza.

„PUDZIANA” BYŚ NA RĘKĘ POŁOŻYŁ?
Pewnie nie, bo to byłby krótkotrwały, ale 

bardzo duży wysiłek. W windsurfingu siła 

to raczej wytrzymałość na długotrwałe 

przeciążenia. Wyścig trwa około 30 minut, 

w czasie regat są zwykle 2-3 wyścigi dzien-

nie, więc łącznie zawodnicy spędzają na 

wodzie jakieś 3 godziny. Siłę musimy roz-

łożyć równomiernie, a w ciągu 30 sekund 

walki na stole pewnie nie dałbym rady tak 

się zmobilizować. 

MASZ 36 LAT, W TWOJEJ DYSCYPLINIE SPOR-
TU TO JUŻ DUŻO, CZY JESZCZE ZNOŚNIE?
Dużo. W czołówce jest wielu zawodników 

w moim wieku, ale jesteśmy jednymi ze 

starszych.

CZYLI PO NAJWIĘKSZYCH SUKCESACH?
To zależy. W zeszłym roku Francuz w moim 

wieku został mistrzem świata, ja byłem 

wicemistrzem, 15 lat od nas młodszy 

kolega, też z Francji, był trzeci. Młodość to 

jasny umysł i większa skłonność do ryzyka. 

Młodzi są po prostu bardziej szaleni, idą na 

żywioł. A starzy mają doświadczenie, które 

akurat w żeglarstwie jest wysoko notowane, 

bo tu na wygraną wpływa wiele różnych 

czynników, jak choćby dobre przygotowa-

nie. My jesteśmy świadomi tego, że jak się 

dobrze nie przygotujemy i nie załapiemy do 

pierwszej trójki, to kariera w jednej chwili 

może się skończyć. Mamy więcej do strace-

nia, więc tym zacieklej walczymy. Ja wiem, 

że nie mogę mieć w treningach przerw dłuż-

szych niż 3–4 dni bo zaczynam się źle czuć. 

FIZYCZNIE? 
Nie tylko. Kiedy nie trenuję jestem nie do 

życia, przymulony. 

COŚ CIĘ BOLI? 
Codziennie bolą mnie mięśnie, stawy, plecy. 

W windsurfingu technika oczywiście 

ma znaczenie, ale pewnych rzeczy nie 

przeskoczysz. Stoisz na desce, trzymasz 

żagiel i przeciążasz kręgosłup. Kiedy robią 

nam rezonans magnetyczny to z reguły 

słyszymy, że nasze kręgosłupy to masakra. 

Windsurfing co prawda jest sportem mało 

kontuzjogennym, ale problem z kręgosłu-

pem mają nawet młodzi ludzie, szczególnie 

jeśli wyrośli za szybko i dostali za duży 

żagiel. Ich układ kostny nie wytrzymuje cię-

żaru. Bywa, że rezygnują w wieku 21 lat. Ale 

nagłe kontuzje, jak na przykład u biegaczy, 

którzy ruszają z bloku i nagle strzela im ścię-

gno albo mięsień, zdarzają się nam rzadko.

WY CO NAJWYŻEJ MOŻECIE SIĘ KATAPULTO-
WAĆ. UDERZENIE O WODĘ NIE BOLI? 
Boli. Ale najgroźniejsze są uderzenia głową 

o maszt albo podtopienia.

ZDARZYŁO CI SIĘ? 
Jasne. Katapultowałem się w zeszłym roku 

na zawodach w Santander w Hiszpanii. 

Wiał wtedy bardzo porywisty wiatr od 

brzegu, w grupie płynęło 40 facetów i co 

trzeci wystrzeliwał w niebo. Ja też. Wpa-

dłem do wody, ale wypiąłem się z trapezu 

i wypłynąłem. Normalna rzecz. Fala cię 

uderzy, w naszym slangu mówimy „zmieli”, 

i lądujesz nagle pod 9-metrowym żaglem. 

Dobrze jest jeśli możesz się wypiąć i wyjść 

o własnych siłach. Dlatego w trapezach 

montują teraz systemy bezpieczeństwa 

odcinające hak, który trzyma żeglarza. My, 

jako zawodnicy, czegoś takiego nie używa-

my, bo jednak jesteśmy pilotowani przez 

motorówki, ale początkujący windsurferzy 

powinni się zabezpieczać.

A KIEDY WYLĄDOWAŁEŚ W WODZIE FILM Z ŻY-
CIA NIE PRZELECIAŁ CI PRZED OCZAMI?
Wtedy nie, ale raz, kiedy pływałem na 

dużych falach w Łebie uderzyłem głową 

o bom. Dostałem w szczękę, wpadłem do 

wody, która chyba mnie ocuciła, bo sam 

wypłynąłem i nagle zdałem sobie sprawę, 

że nie wiem co się dzieje. To było niesamo-

wite, bo z tego dnia od rana do momentu 

kiedy się uderzyłem, nie pamiętałem nic. 

Wróciłem na brzeg maksymalnie skołowa-

ny. Zbierało mi się na wymioty. Podsze-

dłem do samochodu i wiesz jakie pytanie 

zadałem mojemu koledze? Czy jestem 

jeszcze z moją żoną. 

ŻARTUJESZ...
No właśnie nie. On na mnie spojrzał i mówi: 

chłopie, ty jedź do szpitala. A ja stałem na 

parkingu i nie wiedziałem co tam robię. 

Nie pamiętałem po co tam przyjechałem, 

kiedy, ani jak tam dotarłem. Nic. Wycięło mi 

fragment pamięci. Rozglądałem się dookoła 

i nie pamiętałem tego miejsca. W szpitalu 

mnie zbadali i na wszelki wypadek założyli 

kołnierz na szyję. Próbowałem dodzwonić 

się do Kasi, mojej żony, ale nie umiałem od-

naleźć jej numeru. Jeszcze mam to wszystko 

tak głupio powpisywane do telefonu...

JAK MASZ JĄ WPISANĄ?
Czasem mówię do niej Kate czyli Kejt, więc 

wpisałem ją dla skrótu jako K8. 

DOBRZE, ŻE PAMIĘTAŁEŚ CHOCIAŻ JAK MA 
NA IMIĘ.
Tak, ale patrzyłem na telefon i nie byłem 

w stanie sobie przypomnieć do kogo za-

dzwonić. Więc zdarzają się czasem sytuacje, 

że zawodnik traci przytomność w starciu 

z falą, ale najniebezpieczniejsze wypadki 

są na starcie. Na ostatnich mistrzostwach 

chłopak pojechał do szpitala ze złamaną 

nogą, bo zderzył się z drugim zawodnikiem 

na lewym halsie. Prędkości, które rozwi-

jamy na wodzie, są dosyć spore – około 40 

km/h, więc jak się pukną dwie deski to dla 

zawodnika bywa bolesne. 

JAKI JEST TWÓJ REKORD? 
Około 60km/h, a rekord świata około 90 km/h. 

PRĘDKOŚĆ CIĘ FASCYNUJE? 
Prędkość, oderwanie od rzeczywistości. 

SAMOCHODEM TEŻ SZYBKO JEŹDZISZ? 
Staram się nie zbierać mandatów, chociaż 

mam szybki samochód, jeżdżę Mercedesem, 

klasą V. Ale w tym przypadku zależało mi 

na tym, żeby był praktyczny i żebym mógł 

nim przewieźć cały sprzęt i rodzinę. Pręd-

kość na drodze lubię, ale wolę na falach.

OD POCZĄTKU TO LUBIŁEŚ?
Tak, bo inaczej bym nie przetrwał. Za-

czynałem w wieku 8 lat. Mój ojciec, który  

mieszkał w Gdańsku obok stadionu Lechii, 
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 MŁODOŚĆ TO JASNY 
UMYSŁ I WIĘKSZA 
SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA. 
MŁODZI SĄ PO PROSTU 
BARDZIEJ SZALENI, IDĄ NA 
ŻYWIOŁ. A STARZY MAJĄ 
DOŚWIADCZENIE, KTÓRE 
AKURAT W ŻEGLARSTWIE 
JEST WYSOKO NOTOWANE, 
BO TU NA WYGRANĄ 
WPŁYWA WIELE RÓŻNYCH 
CZYNNIKÓW, JAK CHOĆBY 
DOBRE PRZYGOTOWANIE. 
MY JESTEŚMY ŚWIADOMI 
TEGO, ŻE JAK SIĘ DOBRZE 
NIE PRZYGOTUJEMY I NIE 
ZAŁAPIEMY DO PIERWSZEJ 
TRÓJKI, TO KARIERA 
W JEDNEJ CHWILI MOŻE SIĘ 
SKOŃCZYĆ.
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zawsze żałował, że rodzice go nie zachę-

cali do uprawiania sportu, więc nie chciał 

powtórzyć tego błędu i postanowił dać nam 

szansę. Obaj z bratem trenowaliśmy wiele 

dyscyplin: hokej, piłkę nożną, graliśmy 

w szachy. A nuż coś nam się spodoba. Aż 

trafiliśmy na windsurfing. Plusem było to, 

że rodzice kupili działkę nad jeziorem gdzie 

spędzaliśmy wakacje. Ojciec z wujkiem pły-

wali, więc mieliśmy instruktorów. Po paru 

treningach byliśmy w stanie przepłynąć 

jezioro. Kiedy miałem 9 lat przyjęli mnie do 

klubu windsurfingowego i w jakichś pierw-

szych zawodach zająłem od razu 7. miejsce, 

choć ścigałem się z zawodnikami starszymi 

ode mnie o 5-6 lat. Więc już wiedziałem, że 

coś potrafię. Ktoś nas z bratem zauważył 

– o patrz, pływają, trochę może grubaski, 

szczególnie ten jeden, ale dajmy im szansę, 

może coś z nich będzie. Spodobała nam się 

atmosfera w tym klubie i poszło.

MÓWISZ, ŻE BYŁEŚ GRUBASKIEM? 
Może nie aż tak, ale było mnie trochę za 

dużo. Największym problemem dla mnie 

było wtedy zdjęcie koszulki podczas gry 

w piłkę. Jedna drużyna grała w koszulkach, 

a druga bez. Trochę się krępowałem, ale 

kiedy zacząłem się ruszać problem zniknął.

 ROZMOWA TALK 

OJCIEC Z WUJKIEM PŁYWALI, 
WIĘC MIELIŚMY INSTRUKTORÓW. 
PO PARU TRENINGACH BYLIŚMY 
W STANIE PRZEPŁYNĄĆ 
JEZIORO. KIEDY MIAŁEM 
9 LAT PRZYJĘLI MNIE DO 
KLUBU WINDSURFINGOWEGO 
I W JAKICHŚ PIERWSZYCH 
ZAWODACH ZAJĄŁEM OD RAZU 
7. MIEJSCE, CHOĆ ŚCIGAŁEM SIĘ 
Z ZAWODNIKAMI STARSZYMI 
ODE MNIE O 5-6 LAT. WIĘC 
JUŻ WIEDZIAŁEM, ŻE COŚ 
POTRAFIĘ. KTOŚ NAS Z BRATEM 
ZAUWAŻYŁ – O PATRZ, 
PŁYWAJĄ, TROCHĘ MOŻE 
GRUBASKI, SZCZEGÓLNIE TEN 
JEDEN, ALE DAJMY IM SZANSĘ, 
MOŻE COŚ Z NICH BĘDZIE.
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KIEDY KOLEGA NAZWAŁ CIĘ „PONTON” BO-
LAŁO? 
Trochę bolało.

ALE ZROBIŁEŚ Z TEGO UŻYTEK. DZIŚ MÓWIĄ: 
MISTRZ ŚWIATA PRZEMYSŁAW „PONT” MIAR-
CZYŃSKI. WADĘ PRZEKUŁEŚ W SUKCES.  
Tak to z tym bólem jest. Trzeba czasem 

wbić komuś szpilę w tyłek, bo inaczej nie 

pójdzie. Pomyślałem wtedy, że ja im jeszcze 

wszystkim pokażę. A jak się na coś zawe-

zmę, robię to tak długo, aż nie zacznie mi 

wychodzić dobrze.  

MASZ TWARDĄ SKÓRĘ? 
Tylko na dłoniach, bo na tyłku raczej nie. 

NIE MUSIAŁEŚ WALCZYĆ O PRZETRWANIE NA 
ULICACH SOPOTU?
Nie, co najwyżej z bratem. 

ALE JAK STAJESZ DO WYŚCIGU TO MUSISZ 
MIEĆ TROCHĘ AGRESJI.
Jasne. To, że nie masz grubej skóry, nie zna-

czy od razu, że musisz być p..dowaty. Ale to, 

że mam wolę walki na wodzie, nie oznacza, 

że muszę dawać w mordę na lądzie. Bywa, 

że patrzę na gostków, którzy się posprze-

czają i w jednej chwili jest lutowanie. Mam 

takich kilku nerwowych kumpli. A ja po 

prostu jestem wyżyty, nie mam potrzeby 

z nikim się napieprzać. Ale jak wychodzę 

na wodę to walczę o każdy metr. Bo potem 

pół punktu zabraknie i co?

TAK JAK TO BYŁO NA IGRZYSKACH W ATENACH? 
Prawie, ale tam pokonali mnie nie tylko 

koledzy. Obudziłem się na dzień przed 

igrzyskami i poczułem ból, jakiś taki 

dziwny, ćmiący, w mięśniach, w kościach, 

po jednej stronie pleców. Lekarze nie wie-

dzieli co mi jest. Zadzwoniłem do mamy, 

która jest pielęgniarką i ona przez telefon 

postawiła mi diagnozę. Miałem półpaśca.

PASKUDNE. I BOLESNE. 
Fakt, dobrze się nie czułem, lekarze zastana-

wiali się nawet czy pozwolić mi startować, bo 

przecież jechałem na środkach przeciwbólo-

wych, żeby móc normalnie spać. Ale igrzyska 

są co 4 lata, przygotowujesz się, wygrywasz 

eliminacje krajowe, bo z każdego kraju 

w swojej klasie żeglarskiej jedzie przecież 

tylko jeden zawodnik, więc szkoda mi było. 

Mimo choroby początek miałem zresztą 

bardzo dobry – pierwszego dnia odbyły się 
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TO, ŻE NIE MASZ GRUBEJ 
SKÓRY, NIE ZNACZY OD 
RAZU, ŻE MUSISZ BYĆ 
P..DOWATY. ALE TO, ŻE MAM 
WOLĘ WALKI NA WODZIE, NIE 
OZNACZA, ŻE MUSZĘ DAWAĆ 
W MORDĘ NA LĄDZIE. BYWA, 
ŻE PATRZĘ NA GOSTKÓW, 
KTÓRZY SIĘ POSPRZECZAJĄ 
I W JEDNEJ CHWILI JEST 
LUTOWANIE. MAM TAKICH 
KILKU NERWOWYCH KUMPLI. 
A JA PO PROSTU JESTEM 
WYŻYTY, NIE MAM POTRZEBY 
Z NIKIM SIĘ NAPIEPRZAĆ. ALE 
JAK WYCHODZĘ NA WODĘ TO 
WALCZĘ O KAŻDY METR.

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA 
HOTELU QUADRILLE CONFERENCE & SPA 
ZA POMOC W ORGANIZACJI SESJI 
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dwa wyścigi – byłem 1. i 4., ale okazało się, że 

większość zawodników pomyliła trasę, czy 

nie zrozumiała komisji, więc pierwszy wyścig 

anulowano. Finalnie byłem piąty.

Z PÓŁPAŚCEM? NIEZŁY WYNIK.
Jedno z lepszych moich miejsc – na igrzy-

skach w Sydney byłem ósmy, w Atenach 

piąty, w Pekinie szesnasty czyli porażka 

i w Londynie trzeci. Wtedy w Atenach 

miałem pecha, bo gdybym był do końca 

zdrowy, mogłem powalczyć o pierw-

sze miejsce, byłem naprawdę dobrze 

przygotowany. Miałem szansę się spełnić. 

Niestety przepadło. 

 IN ENGLISH

ARE K8 AND I STILL TOGETHER?

EVERYTHING HURTS WHEN YOU LEAD AN 
ACTIVE LIFESTYLE: MUSCLES, JOINTS, SPINE. 
BUT WHAT IS MOST SUSCEPTIBLE TO BEING 
BROKEN IS THE HEART - ESPECIALLY WHEN 
YOU’RE OUT OF THE GAME, THOUGH FIRST 
PRIZE WAS WITHIN YOUR HAND’S REACH. 
PRZEMYSŁAW MIARCZYŃSKI. 

WHICH OF YOUR MUSCLES ARE THE STRONGEST?
Forearms. If you hold the boom for several 

hours a day, two hundred days a year they 

turn into steel, eventually.

WOULD YOU BEAT AN MMA CHAMPION IN 
ARM-WRESTLE DUEL?
Probably not, it would’ve been a brief but 

strenuous activity. In windsurfing, strength 

is more about being subjected to long-term 

muscle work. A race lasts about 30 minutes, 

regattas comprise 2-3 races per day, which 

gives a total of about 3 hours on water. You 

have to distribute your energy evenly. Dur-

ing a 30-second duel I probably wouldn’t have 

been able to mobilise myself in such a way.

YOU’RE 36. ARE YOU OLD, OR NOT YET FOR THIS 
KIND OF SPORT?
I’m old. There are many contestants my age 

in the lead, but we’re one of the oldest.

SO, THE GREATEST SUCCESSES ARE BEHIND YOU?
That depends. Last year, a Frenchman 

my age became world champion, I was 

vice-champion and our colleague, also 

a Frenchman, who is 15 years younger than 

we are, was third. Youth means brighter 

mind and being more eager to take risks. 

Young people are just more crazy, they go 

with the flow. Older people are experienced, 

which counts in sailing. Here, first place 

depends on many factors, such as being 

well-prepared. We’re aware of the fact that 

if we don’t prepare and don’t make it into 

the first three our careers might end in an 

instant. I know that I cannot pause for more 

than 3-4 days during training sessions, 

because I’m beginning to feel bad.

PHYSICALLY?
Not only. When I’m not training I’m without 

energy, groggy.

SOMETHING HURTS YOU THEN?
Everyday my muscles, joints and back hurt. 

In windsurfing, technique of course does 

matter, but there are some things that you 

just can’t avoid. You’re standing on the 

board, holding the sail and you’re straining 

the spine. After an MRI we often hear that 

our spine is a massacre. Although windsurf-

ing isn’t an extremely injury-prone sport 

even young people have problems with 

the spine, especially if they grew up to fast 

and were given to big a sail. Their skeletal 

system doesn’t cope with this burden. They 

even sometimes give up by the age of 21. But 

sudden injuries, such as runners experience 

after starting suddenly, like straining a joint 

or muscle, don’t happen too often.

THE ONLY THING YOU CAN DO IS TO EJECT. DOES 
HITTING THE WATER HURT?
It does. But the most dangerous is hitting 

the mast with your head.

HAS IT HAPPENED TO YOU?
Sure. I ejected last year during a contest in 

Santander, Spain. There was gusty wind 

blowing from the shore. 40 guys sailing in 

one group, and one in three was hurled into 

the air. Including me. I landed in the water, 

but managed to release myself from the 

trapeze, and re-surface. Nothing unusual. 

A wave hits you, and suddenly you find 

yourself under a 9-meter sail. It’s good if 

you are able to release yourself and get 

out on your own. That’s why they install 

security systems in the trapezes that cut 

off the hook supporting the surfer. We, as 

contestants, don’t use such things because 

we’re guarded by motorboats, but begin-

ners should protect themselves.

SO, WHEN YOU LANDED IN THE WATER, DID YOUR 
ENTIRE LIFE FLASH BEFORE YOUR EYES?
Not then, but once when I was surfing 

huge waves in Łeba I hit the boom with 

my head. I was hit in the jaw, fell into the 

water, which might have brought me back 

to my senses because I managed to swim 

out on my own. At that point I realised 

that I didn’t know what was happening. 

It was surreal, because I didn’t remember 

anything from the morning that day until 

that very moment. I returned to the shore 

totally confused. I wanted to vomit. I went 

to the car and you know what was the 

first question I asked my friend? Were my 

wife and I still together.

YOU’RE KIDDING...
That’s the point - I’m not. He looked at me 

and said: “man, you should go to the hospi-

tal”. And I was standing there on the park-

ing lot with no idea what I was doing there. 

I didn’t remember why I’d come there, when 

and how. Nothing. Just as if a fragment of 

my memory had been cut away. I was look-

ing around and not remembering the place. 

I was examined in the hospital and given 

a cervical collar, just in case. I tried to call 

my wife, Kasia, but I wasn’t able to find her 

phone number. To make things even worse, 

all my phone entries are kind of stupid...

HOW DID YOU SAVE HER IN YOUR PHONE?
I sometimes call her Kate, so I abbreviated 

that to K8.

IT’S A GOOD THING THAT YOU’D AT LEAST 
REMEMBERED HER NAME.
True, but when I was staring at the phone 

I wasn’t able to recall who to call. There are 

sometimes situations in which a player loses 

consciousness hitting a wave, but the most 

dangerous accidents happen on the start 

line. During the last championship, a guy 

was taken to the hospital with a broken leg 

after crashing into another contestant. We 

reach considerable speeds on the water, 

around 40kph, so when two boards collide 

it’s quite a painful experience for the surfer.

WHAT’S YOUR RECORD?
About 60kph. World record is 90kph.

SPEED FASCINATES YOU?
Speed and getting away from it all.

ARE YOU A FAST DRIVER, TOO?
I try not to collect tickets, although I’ve a fast 

car, Mercedes V class. In this case, however, 

it’s for all practical purposes. I wanted to 

be able to fit my entire equipment together 

with my family inside. I like road speed, but 

I prefer it on water.

WAS IT LIKE THIS FROM THE BEGINNING?
Yes, I wouldn’t have survived otherwise. 

I began when I was 8. My father, who lived in 

Gdańsk next to Lechia stadium, had always 

regretted not being encouraged by his 

parents to practising sports. He didn’t want 

to repeat their mistake and decided to give 

us a chance. Together with my brother, we’ve 

practised lots of sports: hockey, football, chess, 

to see what we’d find to our liking. Then we 

came across windsurfing. Our parents had 

bought a piece of land by the lake where we 

used to go on holiday. Father and uncle both 

surfed, so we had good coaches. After a few 
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training sessions we were able to cross the 

lake. When I was 9, I was admitted to a wind-

surfing club and in one of my first contests 

I came 7th , though I competed with people 5 

or 6 years older than I was. So I realised that 

ir was something I could do. Someone took 

notice of my brother and me: “hey, look at 

them, they’re surfing, maybe a little chubby, 

particularly one of them, but let’s give them 

a chance, they show promise”. We found the 

atmosphere in the club to our liking and this 

is how it began.

YOU’RE SAYING YOU WERE CHUBBY?
Well, not exactly, but there was too much 

of me here and there. The biggest issue 

that I had was taking off the t-shirt while 

playing football. One team played with 

their t-shirts on, the other - without. I was 

a bit embarrassed, but when I started 

exercising it passed.

DID IT HURT YOUR FEELINGS WHEN YOUR FRIEND 
CALLED YOU “PONTOON”?
It did, a bit.

BUT YOU MADE USE OUT OF IT. TODAY, THEY 
SAY: WORLD CHAMPION, PRZEMYSŁAW “PONT” 
MIARCZYŃSKI. YOU MANAGED TO TURN A VICE 
INTO VIRTUE.
That’s how it is with pain. You some-

times have to stick a needle in someone’s 

butt, otherwise they won’t budge. I then 

thought I was going to show everybody. 

And when I focus on something I do it 

until I do it perfectly.

YOU’VE GOT THICK SKIN, THEN?
On my hands, yes, but not on my butt.

DID YOU HAVE TO FIGHT FOR SURVIVAL ON THE 
STREETS OF SOPOT?
No, only with my brother.

BUT WHEN YOU’RE STARTING IN A RACE YOU 
HAVE TO HAVE SOME AGGRESSION IN YOU?
Sure. Not having thick skin doesn’t auto-

matically mean you’re a wuss. But my will 

to fight on water doesn’t mean that I have to 

dislocate people’s jaws on land. I sometimes 

see guys who fight over something and then 

immediately jump to each other’s throats. 

I don’t feel the need of lashing out at anyone. 

But when I’m in the water I fight for every 

inch. Because if I don’t I might lose half 

a point, and then what?

JUST AS IT WAS DURING THE ATHENS OLYMPICS?
Almost. But there, it wasn’t only my 

colleagues who beat me. I woke up a day 

before the Olympics with a pain, peculiar, 

dull pain in the muscles, bones and one side 

of the back. The doctors didn’t know what 

it was. I called my mother, who was a nurse, 

and she diagnosed me over the phone. It 

was shingles.

GROSS. AND PAINFUL.
True, I wasn’t feeling too fell. The doctors 

even considered not allowing me to enter 

the competition since I was on painkillers to 

be able to sleep normally. But the Olympics 

are only every four years, you have to pre-

pare, win national preliminaries - only one 

contestant in each category gets the chance 

to represent their country. I couldn’t miss 

that opportunity. Despite my illness, I had 

a very good start - there were two races tak-

ing place on the first day - and came in 1st 

and 4th. It turned out, however, that most of 

contestants took the wrong route or didn’t 

understand the committee, so the first race 

was cancelled. In the end, I was 5th.

WITH SHINGLES? THAT’S A GOOD RESULT.
And one of my better, too. During the Syd-

ney Olympics I came in 8th, in Athens I was 

5th, in Beijing - 16th, which was a catastro-

phe, and in London I was 3rd. That day in 

Athens it was bad luck. If I were completely 

healthy, I could’ve fought for the first place, 

I was really well-prepared. I had the chance 

to make it. Unfortunately, I missed it. 
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Dagmara i Piotrek Andryszczak. 

Małżeństwo z Polski, zwykli ludzie. 

Tych dwoje zdecydowało się na 

przygodę życia. Zostali pracownika-

mi Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii 

Nauk i rok spędzili w Polskiej Stacji Polarnej 

w Hornsundzie na Spitsbergenie. Na usta 

ciśnie się głośne: „Wow!”. Roku czasu na Sta-

cji Polarnej?! Dobrowolnie? Tak. Bo Arktyka 

jest piękna, zachwycająca, niezwykła. Bo 

ten rok to dwanaście miesięcy, których nikt 

im nie odbierze. Piotrek na samo wspomnie-

nie uśmiecha się: – Czasem zastanawiamy 

się czy to nie był sen. Jeśli tak, to chyba nie 

ma sobie równych. Arktyka to cudowne miej-

sce. Może dlatego, że nie jest tak popularne jak 

cieplejsze części świata. Dotarcie tak daleko na 

DOM POD BIEGUNEM  
PRZYGODA ŻYCIA
ARKTYKA. W MOJEJ ŚWIADOMOŚCI ZAKOTWICZONA JAKO KRAINA SKUTA 
LODEM, SCHOWANA PRZED LUDZKOŚCIĄ POD GRUBĄ WARSTWĄ BIAŁEGO PUCHU. 
RZECZYWISTOŚĆ JEST INNA, ALE NA SAM DŹWIĘK SŁÓW „STACJA POLARNA” PRZED 
OCZYMA POJAWIA SIĘ KRÓLOWA ŚNIEGU, A PO PLECACH PRZEBIEGA DRESZCZ. A JEDNAK, 
WIELE JESZCZE O ŚWIECIE NIE WIEM. NA PRZYKŁAD TEGO, ŻE POD BIEGUNEM MOŻNA 
MIEĆ DOM. MOŻNA TEŻ MIESZKAĆ W SĄSIEDZTWIE NIEDŹWIEDZIA POLARNEGO. I MOŻNA 
SPĘDZAĆ CZAS, PODZIWIAJĄC ZORZĘ POLARNĄ.

 TEKST: DANUTA AWOLUSI      ZDJĘCIA: PIOTR ANDRYSZCZAK 
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północ jest samo w sobie wyzwaniem. Szcze-

gólnie jeśli z zamiarem spędzenia dłuższego 

okresu czasu niż dwutygodniowy urlop.

Zaskakuje jego pasja, o której opowiada 

goforworld.com. I zastanawiam się, jak to 

możliwe: pojechać tak daleko? Właściwie to 

na koniec świata?

ARKTYKA NIE TYLKO SKUTA LODEM
Na biegunie też jest lato, choć nie takie, 

jak w Polsce. Arktyka to dumne dziecko 

przyrody, które prezentuje swoją okazałą 

urodę, czasem kapryśną. Mój rozmówca 

wspomina: – W Arktyce pogoda dyktuje 

tempo życia. Można to zaobserwować na 

przykładzie budzącego się życia w tun-

drze na początku arktycznego lata. Dla 
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BO ARKTYKA JEST PIĘKNA, 
ZACHWYCAJĄCA, NIEZWYKŁA. 
BO TEN ROK TO DWANAŚCIE 
MIESIĘCY, KTÓRYCH NIKT 
IM NIE ODBIERZE. PIOTREK 
NA SAMO WSPOMNIENIE 
UŚMIECHA SIĘ: – CZASEM 
ZASTANAWIAMY SIĘ CZY TO 
NIE BYŁ SEN. JEŚLI TAK, TO 
CHYBA NIE MA SOBIE RÓWNYCH. 
ARKTYKA TO CUDOWNE 
MIEJSCE. MOŻE DLATEGO, ŻE 
NIE JEST TAK POPULARNE JAK 
CIEPLEJSZE CZĘŚCI ŚWIATA. 
DOTARCIE TAK DALEKO NA 
PÓŁNOC JEST SAMO W SOBIE 
WYZWANIEM. SZCZEGÓLNIE 
JEŚLI Z ZAMIAREM SPĘDZENIA 
DŁUŻSZEGO OKRESU CZASU NIŻ 
DWUTYGODNIOWY URLOP.

DANUTA AWOLUSI
związana z portalem po-
dróżniczym goforworld.com, 
autorka i blogerka.
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NA BIEGUNIE TEŻ JEST LATO, CHOĆ NIE TAKIE, JAK W POLSCE. 
ARKTYKA TO DUMNE DZIECKO PRZYRODY, KTÓRE PREZENTUJE 
SWOJĄ OKAZAŁĄ URODĘ, CZASEM KAPRYŚNĄ. MÓJ ROZMÓWCA 
WSPOMINA: – W ARKTYCE POGODA DYKTUJE TEMPO ŻYCIA. 
MOŻNA TO ZAOBSERWOWAĆ NA PRZYKŁADZIE BUDZĄCEGO SIĘ 
ŻYCIA W TUNDRZE NA POCZĄTKU ARKTYCZNEGO LATA. 



Jak to w rodzinie bywa, każdy musiał 

sprzątać, gotować, dbać o innych. Życie 

na stacji było z jednej strony niezwykłe, 

a z drugiej… całkiem zwyczajne. Może poza 

tym, co widać było za oknem.

A więc zamknięta w Stacji Polarnej 

grupa dziesięciu osób spędziła ze sobą 

nas dobra pogoda to nie było +30 stopni 

Celsjusza i słońce, a niewielki wiatr i brak 

opadów deszczu czy śniegu. Wszelkie prace 

terenowe musiały na to poczekać.

Lato, co przypomina wczesną wiosnę. Ale 

i zimy nie są aż tak upiorne. Nie -50, ani też 

nie -40, ale „zaledwie” -25 stopni Celsjusza. 

Chyba nie tak źle jak na Arktykę.

KIEDY LUDZIE SĄ ZDANI TYLKO NA SIEBIE…
W Stacji Polarnej na biegunie jest zamknięta 

grupa dziesięciu osób. Wokół śnieg, a do 

cywilizacji daleko. Czy to nie brzmi jak opis 

dobrze zapowiadającego się horroru? Nie, bo 

przecież mowa o ludziach, którzy potrafią 

się odnaleźć w każdej sytuacji i którzy przez 

rok tworzą dom. Rodzinę.

Jak to jest, kiedy grupa ludzi w trudnych 

warunkach jest zdana tylko na siebie? – 

Odpowiednie zgranie zespołu jest często 

ważniejsze niż doświadczenie i umiejętności 

na dane stanowisko – odpowiada Piotrek. – 

Trzeba wziąć pod uwagę, że nie pracuje się ze 

sobą przez 8 godzin dziennie, ale spędza tak-

że wolny czas, święta. Każdy posiada swoje 

obowiązki, które musi wypełniać z należytą 

starannością. Bez tego nie mielibyśmy energii 

elektrycznej (stacja posiada własne generato-

ry), wody, ogrzewania, czy choćby dostępu do 

Internetu. Kiedy zdarzy się niespodziewana 

sytuacja to trzeba szybko ocenić możliwości 

i podjąć działania, wiedząc, że jesteśmy zdani 

na własne umiejętności i wiedzę.

25 
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dwanaście miesięcy i nie zwariowała.  

Do tego mieli ciekawe towarzystwo, na 

przykład w postaci reniferów. I niedźwie-

dzi polarnych.

MÓJ BRAT NIEDŹWIEDŹ
Biały niedźwiadek może być niebezpieczny. 

Z lubością reklamuje świąteczną, słodką colę, 

ale w rzeczywistości szpony ma jak brzytwy 

i lepiej się z nim nie bratać. Mieszkańcy 

Stacji Polarnej musieli się mieć na baczności. 

Pytam o to Piotrka, który na blogu pisał na 

temat misiów:

– Spotkanie z niedźwiedziem w terenie 

raczej nie jest zabawne. Albo uda się oddalić 

od niego lub go spłoszyć, albo trzeba użyć 

broni. Na szczęście tego drugiego przypadku 

w czasie naszej wyprawy nie mieliśmy.

Na blogu Piotrek wspomina też, jak kiedyś 

„sympatycznego” misia zwabiła… otwarta 

puszka tuńczyka. Nic dziwnego, przecież 

PODRÓŻE TRAVEL



niedźwiedzie polarne rybką nie pogardzą, 

nawet taką, co odsiedziała swoje.

PATRZEĆ W NIEBO, NIEBO Z ZORZĄ POLARNĄ…
Niedźwiedzie ciekawe, noc polarna nie taka 

zła, ale to, co chciałabym ujrzeć na własne 

oczy, to zorza. Nie wiem, jak ją określić, jak 

opisać. To chyba fanaberia stwórcy, który 

pokazuje grę kolorów na niebie. Cud! – One są 

po prostu magiczne – mówi z rozmarzeniem 

w głosie Piotr. – Najwspanialsze ze zjawisk na 

Ziemi. Ciężko je opisać. To są kolory, delikatne 

falowanie, zanikanie, żeby po chwili świecić 

jeszcze mocniej, niesamowite wrażenie.

DAGA & PIOTREK ANDRYSZCZAK  
(WWW.DOMPODBIEGUNEM.PL)
Para krakusów, zwykłych ludzi, którzy 

któregoś dnia postanowili zrobić coś nie-

zwykłego i wysłali zgłoszenie na wyprawę 

polarną. Jako członkowie XXXV wyprawy 

polarnej (2012-2013) zajmowali się admini-

stracją Polskiej Stacji Polarnej Hornsund 

i popularyzacją nauki w ramach projek-

tu Eduscience (Daga) oraz elektroniką 

i geofizyką, m.in. badaniem magnetyzmu 

ziemskiego (Piotrek). 

 IN ENGLISH

A HOUSE BY THE POLE. ADVENTURE  
OF A LIFETIME

THE ARCTIC. I’VE ALWAYS ENVISIONED IT AS 
A LAND COVERED WITH ICE, HIDDEN FROM 
MANKIND UNDER A DEEP COAT OF WHITE 
FLUFF. THE REALITY IS DIFFERENT, BUT JUST 
HEARING THE WORDS: “POLAR STATION” 
MAKES ME SHIVER SEE THE SNOW QUEEN. 
IT SEEMS THAT THERE’S MUCH ABOUT THE 
WORLD THAT I DON’T KNOW ABOUT. LIKE THE 
FACT THAT YOU CAN HAVE A HOUSE BY THE 
POLE, HAVING A POLAR BEAR FOR NEIGHBOUR, 
AND SPEND TIME ADMIRING AURORA BOREALIS. 
DZAĆ CZAS, PODZIWIAJĄC ZORZĘ POLARNĄ.

Dagmara & Piotrek Andryszczak. A mar-

ried couple from Poland, regular Joes. 

Those two decided on an adventure of 

PODRÓŻE TRAVEL

NIEDŹWIEDZIE CIEKAWE, 
NOC POLARNA NIE 
TAKA ZŁA, ALE TO, CO 
CHCIAŁABYM UJRZEĆ 
NA WŁASNE OCZY, TO 
ZORZA. NIE WIEM, JAK JĄ 
OKREŚLIĆ, JAK OPISAĆ. 
TO CHYBA FANABERIA 
STWÓRCY, KTÓRY 
POKAZUJE GRĘ KOLORÓW 
NA NIEBIE. CUD! – ONE SĄ 
PO PROSTU MAGICZNE – 
MÓWI Z ROZMARZENIEM 
W GŁOSIE PIOTR. – 
NAJWSPANIALSZE ZE 
ZJAWISK NA ZIEMI. 
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their lifetimes. They became employees of 

Geophysics Institute of the Polish Science 

Academy and spent a year in the Polish 

Polar Station in Hornsund, Spitsbergen. 

The only thing that comes to my mind is: 

“Wow! A year in a polar station?! Voluntar-

ily?”. Yes. Because the Arctic is beautiful, 

breathtaking, out of this world. Because 

that year is twelve months that no-one 

will take away from them. Piotrek smiles 

at the mere mention of it: - We sometimes 

wonder if it wasn’t a dream. If yes, then it 

has no equal. The Arctic is a magnificent 

place, maybe because it’s not as popular as 

warmer parts of the world? Getting this far 

north is in itself a challenge. Especially, if 

you’re planning on staying longer that the 

two weeks of holidays you have.

That passion of his that he tells goforl-

world.com about is surprising. And makes 

me wonder: how is it possible to travel that 

far? To the end of the world, actually?

THE ARCTIC NOT ONLY COVERED WITH ICE
There’s summer, too, at the pole, although 

completely different from the Polish one. 

The Arctic is a proud child of nature that 

presents its, sometimes whimsical, nature. 

As my interlocutor recalls: - The Arctic 

pace of life is dictated by the weather. It 

can be observed by watching nature in 

tundra coming to life at the beginning of 

the Arctic summer. For us, good weather 

didn’t involve 30 degrees centigrade and 

sun, but slight wind and lack of downpour. 

All fieldwork had to wait for this.

Summer that looks like early spring. But 

winters also aren’t that ghastly. Not -50 or 

-40, but a “mere” -25 centigrade - not half 

bad, for the Arctic.

PEOPLE ON THEIR OWN
There is a small, closed community of ten 

people in the polar station. Snow covers 

everything in sight, and civilisation is far, 

far away. Doesn’t that sound like an intro 

to a great horror movie? No, after all we’re 

talking about people who can find their 

way around in any circumstances, and 

who, for a year, are family.

What’s it like when a group of people in 

harsh conditions is on their own? - Good 

teamwork is very often more crucial than 

experience and skills required for a particular 

position - says Piotrek - You have to consider 

the fact that you not only work with one 

another for 8 hours a day, but also spend your 

free time, holidays, etc. Each and every one 

of those people has their duties, which have 

to be performed with proper care. Without 

that, there would be no electricity (the station 

is equipped with its own power generators), 

water, heating or even Internet access. When 

there’s an unexpected situation, you need 

to quickly consider all the options and take 

action, knowing that you can only rely on 

your own skills and knowledge.

As in any other family, someone has 

to clean up, cook, and take care of the 

others. Life at the station was unusual and 

ordinary at the same time... Maybe except 

the view from the window.

So, a group of ten people closed in the 

Polar Station spent 12 months together 

and didn’t go nuts. They also had some 

interesting companions. Like reindeer 

and polar bears.

MY BROTHER, BEAR
Polar bears can be really dangerous. Their 

image is passionately used to advertise 

Christmas coke, but in reality their claws 

are sharp as hell, and it’s better not to try 

and befriend them. The inhabitants of 

the polar station had to stay vigilant. I’ve 

asked Piotrek about it, as he posted about 

polar bears on his blog:

- An encounter with a polar bear in 

the field isn’t a pleasant experience. You 

either manage to move to a safe distance, 

scare it off, or you need to use a weapon. 

Luckily, we didn’t have to do do it during 

our expedition.

In his blog post, he also mentions that one 

time, a bear was lured by... an open can of 

tuna. It’s no surprise, after all polar bears 

won’t say no to a fish, even if it’s long overdue.

TO WATCH THE SKY, THE AURORA SKY...
Bears are interesting, polar nights not 

half bad, but what I’d like to see the most 

is aurora borealis. I don’t know how to 

describe it. It’s probably the Maker’s fad, 

playing with colours in the skies. Magnif-

icent! - They’re just magical - says Piotr, 

wistfully. - The greatest phenomenon 

on Earth. It’s hard to describe, it’s colour, 

then slight waves that disappear only to 

shine ten times brighter a moment later. 

Fantastic experience.

DAGA&PIOTREK ANDRYSZCZAK (WWW.DOM-
PODBIEGUNEM.PL)
An ordinary couple from Kraków who one 

day decided to do something extraordinary, 

and submitted their application to a polar 

expedition. As members of the 35th polar 

expedition (2012-2013) they took care of ad-

ministrative duties at the Hornsund Polish 

Polar Station, popularisation of science as 

part of Eduscience project (Daga), as well as 

electronics and geophysics, i.e. researching 

Earth’s magnetism (Piotrek).  

JAROSŁAW KUŹNIAR
materiał został zrealizowany  
przy współpracy  
z goforworld.com
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MIASTO CITY

CIESZANÓW 
ROCK 
FESTIWAL 
2015

JEDYNE CO NAM ZOSTAŁO TO POPATRZEĆ NA ZDJĘCIA 
Z TEGOROCZNEGO CIESZANÓW ROCK FESTIWALU I POWSPOMINAĆ. 
KTO BYŁ NIECH OTRZE ŁEZKĘ I TĘSKNI, KTO NIE BYŁ NIECH PODZIWIA 
I NIECIERPLIWI SIĘ NA MYŚL O KOLEJNEJ EDYCJI.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI   ZDJĘCIA: MFK.COM.PL
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Co 
tu dużo mówić: tegoroczny 

Cieszanów Rock Festiwal był 

najlepszą edycją ze wszystkich 

dotychczasowych. Moglibyśmy 

zrobić jakiś plebiscyt, głosowanie, ale wiemy, 

że i tak zwyciężyłaby edycja 2015. I to dobrze 

– festiwal od samego początku zachowuje 

tendencję wznoszącą i ptaszki śpiewają, że 

nie ma zamiaru na obecnym poziomie osiąść. 

Ciągnie go w górę, do gwiazd. Nas też ciągnie 

na Cieszanów Rock Festiwal.

Na 2016 rok jeszcze kalendarza nie mamy, 

ale jak będziemy mieć to zaznaczymy datę 

kolejnego CRF zaraz po tym, jak poozna-

czamy daty naszych rocznic ślubu i urodzin 

naszych bliskich.  
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 IN ENGLISH

CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2015

THE ONLY THING LEFT WE CAN DO IS TAKE 
A LOOK AT PHOTOGRAPHS FROM THIS 
YEAR’S CIESZANÓW ROCK FESTIVAL AND 
LOSE OURSELVES IN REMINISCENCES. 
THOSE WHO ATTENDED THE FESTIVAL CAN 
WIPE AWAY THEIR TEARS AND MISS THE 
EVENT, AND THOSE WHO DIDN’T CAN ADMIRE 
THE IMAGES AND CONSIDER TAKING PART IN 
THE NEXT EDITION... 

What can I say, this year’s Cieszanów Rock 

Festival was the best edition in its history. 

We could organize some kind of survey 

or poll, but we know that the 2015 edition 

would win anyway. And it would be a good 

thing because from its very beginning 

the festival has been following its upward 

trend, and rumour has it that it doesn’t 

plan on stopping at the current level. It’s 

drawn upwards, to the stars. And we’re 

drawn to Cieszanów Rock Festival.

We don’t have calendars for 2016 yet, 

but as soon as we do, we will mark the date 

of the next CRF right after the dates of our 

wedding anniversaries and birthdays of 

our friends and relatives. 

MIASTO CITY
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Aspekt edukacyjny w książkach dla 

dzieci obecny jest od zawsze i jest 

ich nieodłącznym elementem. 

Poprzez historie kształtują postawy, 

rozwijają wyobraźnię, wzbogacają słownic-

two, uczą relacji. Przed kilkoma laty książki 

w sekcji dla najmłodszych zyskały nową ja-

kość. Autorzy odważnie wzięli na warsztat 

tematy ważne i poważne. Często wydawa-

ne w ostatnich latach pozycje postrzegane 

były jako kontrowersyjne. Niezależnie 

jednak od tego jak je oceniamy, wszystko 

KSIĄŻKA NA POWAŻNY TEMAT
BAJKI, BAŚNIE, LEGENDY. WSPÓŁCZESNE KSIĄŻKI DLA DZIECI CORAZ CZĘŚCIEJ NIE 
WPISUJĄ SIĘ W ŻADEN Z WYMIENIONYCH GATUNKÓW. TŁUMACZĄ NIEJEDNOZNACZNĄ 
RZECZYWISTOŚĆ, PODEJMUJĄ WYZWANIE WYJAŚNIENIA SKOMPLIKOWANYCH 
PROBLEMÓW. DZIĘKI ICH WSPARCIU RODZICE BOJĄCY SIĘ TRUDNYCH TEMATÓW MOGĄ 
SPAĆ SPOKOJNIE. SPORO DOWIEDZIEĆ Z NICH MOGĄ SIĘ ZRESZTĄ TAKŻE CI CAŁKIEM 
DUZI. MÓWIĄC KRÓTKO: KSIĄŻKI DLA DZIECI ZYSKAŁY NOWY WYMIAR. 

 TEKST: AGNIESZKA MRÓZ      ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE WYDAWNICTWA DWIE SIOSTRY

GUST TASTE
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wskazuje na to, że opowiadanie o rzeczach 

trudnych językiem przystosowanym dla 

najmłodszych sprawnie przechodzi z niszy 

do głównego nurtu.

NATURALNIE O CIELE
Najwięcej dyskusji zdają się budzić książki 

związane z anatomią. Tymczasem wszy-

scy, którzy pokusiliby się o znalezienie 

dla nich wspólnego mianownika, szybko 

doszliby do wniosku, że jest to otwartość 

na różnorodność – bardzo mocne podkre-

ślanie, że każdy jest inny i nie ma jednego 

wzorca – oraz pokazanie, że cielesność jest 

czymś absolutnie i całkowicie naturalnym.

O książkach dla dzieci wszyscy przy-

pomnieli sobie za sprawą wydawnictwa 

Hokus-Pokus, które w 2005 roku wydało 

świetna historię „O małym krecie, który 

chciał wiedzieć, kto mu narobił na głowę”. 

Książka została pokochana przez najmłod-

szych równie szybko, co wywoła sensację. 

Jej mali czytelnicy dzięki niej poznali 

świat zwierząt przez nieco mniej popular-

ny pryzmat. Sukces odniosła także książka 

o wiele mówiącym tytule „Kupa’ wydana 

przez Dwie Siostry. Podobną tematykę 

podjęto też w pozycji wydawnictwa Czar-

na Owca pt. „Mała książka o kupie”.

Małych i Wielkich książek wydano zresztą 

zdecydowanie więcej. „Wielka Księga siusia-

ków” oraz „Wielka księga cipek” z dystansem 

i poczuciem humoru wprowadzają do tematu 

fizjologii. Na półki w tysiącach domów trafiła 

także pięknie zilustrowana książka japoń-

skiego autora Gen-ichiro Yagyu, w Polsce 

wydana przez Tako, pt. „Piersi”. Jak sam tytuł 

dosadnie wskazuje podnosi ona temat piersi 

i tego, jak funkcjonują. 

O NIE NAJŁATWIEJSZYCH RELACJACH
W życiu każdego rodzica przychodzi 

moment, w którym musi zmierzyć się 

z trudnymi pytaniami dotyczącymi relacji 

społecznych. Udzielenie niewymijającej 

odpowiedzi ułatwić mogą książki podejmu-

jące te tematy, a tych na rynku nie braku-

je. Nakładem Wydawnictwa Czarna Owca 

już przed kilkoma laty ukazała się „Mała 

książka o tolerancji” autorstwa Magdaleny 

Środy – jednej z bardziej znanych postaci 

w polskich ruchu feministycznym. Mag-

dalena Środa jest także autorką książki 

„O gender i innych potworach”. 

Ciekawą pozycją, podejmującą temat tole-

rancji jest „Z Tango jest nas troje” – historia 

o parze homoseksualnych pingwinów, 

którym podrzucono jajko do wysiadywa-

nia. Opowieść tym bardziej poruszająca, że 

oparta na autentycznej historii pingwinów 

z zoo w Central Parku. Oczywiście gdzie-

kolwiek się ukazywała budziła kontrower-

sje. W latach 2007-2009 według Stowa-

rzyszenia Bibliotek Amerykańskich była 

najczęściej kwestionowaną publikacją. Nie 

przeszkodziło jej to jednak w błyskawicz-

nym tempie zyskać status bestselleru. 

W tym kontekście nie sposób nie 

wspomnieć książki „Różni ale tacy sami” 

szwedzkiej autorki Pernilli Stalfelt, która 

o trudnych tematach mówi w mistrzowsko 

przystępny sposób. 

Równie ważny i trudny temat podejmuje 

„Mała książka o przemocy” (Wydawnictwo 

Czarna Owca), która uświadamia młodym 

czytelnikom, jak wiele obliczy ma przemoc, 

podkreślając przy tym fakt, że niekoniecz-

nie przyjmuje kształt przemocy fizycznej.

Trudne tematy, w bardzo dosłownym 

znaczeniu tego słowa podejmuje książka 

Agencji Edytorskiej Ezop. „Moja mama 

ma raka” ma pomóc najmłodszym uporać 

się z informacją o chorobie najbliższej im 

osoby, pozwolić zrozumieć sytuację i przy-

gotować się na to, co będzie się działo. 

Z kolei seria „Jak zrozumieć…” wydaw-

nictwa G+J Polska wyjaśnia temat rozwo-

du oraz adopcji. 

NAJWIĘCEJ DYSKUSJI ZDAJĄ 
SIĘ BUDZIĆ KSIĄŻKI ZWIĄZANE 
Z ANATOMIĄ. TYMCZASEM 
WSZYSCY, KTÓRZY 
POKUSILIBY SIĘ O ZNALEZIENIE 
DLA NICH WSPÓLNEGO 
MIANOWNIKA, SZYBKO 
DOSZLIBY DO WNIOSKU, ŻE 
JEST TO OTWARTOŚĆ NA 
RÓŻNORODNOŚĆ – BARDZO 
MOCNE PODKREŚLANIE, ŻE 
KAŻDY JEST INNY I NIE MA 
JEDNEGO WZORCA – ORAZ 
POKAZANIE, ŻE CIELESNOŚĆ 
JEST CZYMŚ ABSOLUTNIE 
I CAŁKOWICIE NATURALNYM.

GUST TASTE

FOT.: PIXABAY.COM

FOT.: PIXABAY.COM



ZASZCZEPIĆ PASJĘ
Nowa odsłona książek dla dzieci to jednak 

nie tylko tematy trudne, to także przewod-

niki do obszarów, które mogą fascynować: 

designu, architektury, mody. Zadanie to 

doskonale wypełniają publikacje Wy-

dawnictwa Dwie Siostry : „D.O.M.E.K” 

poświęcony najbardziej znanym projektom 

współczesnej architektury; „D.E.S.I.G.N” 

pokazujący przedmioty–ikony wzornictwa 

przemysłowego; „M.O.D.A” ilustrująca, jak 

zmieniały się trendy w ubiorze; „S.Z.T.U.K.A” 

prezentująca dzieła sztuki współczesnej. 

Na półce żadnego małego odkrywcy nie 

powinno zabraknąć książki „Ale patent!”.

Dla wielu niezbyt wygodna prawda jest 

taka, że książki dla dzieci są równie fascy-

nujące dla dorosłych.  Jeśli potrzebujemy 

wymówki, aby je kupować, a nie możemy jej 

znaleźć w kupowaniu dla naszego dziecka, 

zawsze warto pomyśleć o siostrzeńcach 

i bratankach, a nawet dzieciach sąsiadów. 

Jeśli potrzebujemy wytłumaczenia przed 

samymi sobą pamiętajmy, że dla bezpie-

czeństwa zanim książkę damy dziecku lepiej 

samemu ją przeczytać. Jest spora szansa, że 

lekturę zakończymy zapłakani: nie mogąc 

powstrzymać śmiechu lub wzruszenia. 

 IN ENGLISH

A SERIOUS BOOK

FAIRY TALES, FABLES AND LEGENDS. MOD-
ERN BOOKS FOR CHILDREN CEASE TO FALL 
INTO ANY OF THOSE CATEGORIES. THEY DE-
SCRIBE THE AMBIGUOUS REALITY, OR ACCEPT 
THE CHALLENGE OF EXPLAINING COMPLEX 
PROBLEMS. BECAUSE OF THEIR SUPPORT, 
PARENTS WHO FEAR TAKING UP DIFFICULT 
SUBJECTS CAN SLEEP TIGHT. THEY, TOO, 
CAN LEARN A THING OR TWO FROM THEM. IN 
SHORT: CHILDREN’S BOOKS HAVE ENTERED 
A COMPLETELY NEW DIMENSION.  

The educational aspect of children’s books 

has always been there and has always 

been its inherent element. Through stories, 

they shape attitudes, develop imagina-

tion, enrich vocabulary and teach social 

relations. A few years ago, books dedicated 

to the youngest gained new quality. Those 

published in recent years have very often 

been considered controversial. But no 

matter what our opinion might be, it seems 

that the idea of talking about serious issues 

using a language adapted to children has 

been gradually moving into mainstream.

ON BODY, NATURALLY
Books on anatomy seem to spark the most 

heated debates. However, if anyone put some 

effort in finding their common denominator, 

they would quickly realise that it’s openness 

to diversity. Strong emphasis on differences 

among people and lack of one pattern, as well 

as showing that human body is something 

perfectly natural and nothing to be ashamed 

of, are the main themes.

We were all reminded about books 

for children in 2005, when Hokus-Pokus 

publishing house issued the great title, “The 

Story of the Little Mole Who Knew It Was 

None of His Business”. The book turned out 

to be as big a success among the youngest 

as it was controversial. Young readers were 

able to experience the world a little differ-

ently. Another book that achieved tremen-

dous success was the book revealingly titled 

“Poo”, published by Dwie Siostry. The same 

topic was also covered in a book released by 

Czarna Owca, „The Poo Book”.

There are many more books like these. 

“The Great Book of Weenies” and “The 

Great Book of Pussies” introduce the topic 

of physiology with reserve and a sense of 

humour. The beautifully illustrated book, 

published in Poland by Tako as “Breasts”, by 

Japan-based author, Gen-ichiro Yagyu also 

can be found in thousands of households. 

The title says it all.

ON TOUGH RELATIONSHIPS
In the life of every parent there comes 

a day when they are faced with tough 

GUST TASTE

NOWA ODSŁONA KSIĄŻEK 
DLA DZIECI TO JEDNAK NIE 
TYLKO TEMATY TRUDNE, TO 
TAKŻE PRZEWODNIKI DO 
OBSZARÓW, KTÓRE MOGĄ 
FASCYNOWAĆ: DESIGNU, AR-
CHITEKTURY, MODY. ZADANIE 
TO DOSKONALE WYPEŁ-
NIAJĄ PUBLIKACJE WY-
DAWNICTWA DWIE SIOSTRY 
: „D.O.M.E.K” POŚWIĘCONY 
NAJBARDZIEJ ZNANYM 
PROJEKTOM WSPÓŁCZE-
SNEJ ARCHITEKTURY; 

„D.E.S.I.G.N” POKAZUJĄCY 
PRZEDMIOTY–IKONY WZOR-
NICTWA PRZEMYSŁOWEGO
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questions about social relations. To answer 

those questions straight, one can always 

seek help in one of many books on the top-

ic that is available on the market. Several 

years ago, Czarna Owca published “The 

Small Book on Tolerance” by Magdalena 

Środa, one of the most prominent figures 

in Polish feminist movement. She is also 

the author of the book “On Gender and 

Other Monsters”.

An interesting book that raises the 

subject of tolerance is “And Tango Makes 

Three” , about a homosexual couple of 

male penguins that were given an egg to 

hatch. The book is the more touching, as it 

is based on a true story of penguins from 

a ZOO in New York’s Central Park. Of 

course, it aroused controversy anywhere it 

was released. According to the American 

Library Association, it was the most often 

questioned release in the years 2007-2009. 

This didn’t stop it from almost immediate-

ly becoming a bestseller.

In this context, it’s impossible not to men-

tion the Swedish Pernilla Stalfelt’s “Same, 

but Different”. She approaches tough sub-

jects in an amazingly straightforward way.

Another equally important and tough sub-

ject is raised by “The Little Book of Violence” 

(Czarna Owca) that helps the young readers 

to adults. If we need an excuse to buy one, 

and buying it for our child won’t make for 

an excuse, it’s worth thinking about nieces 

and nephews, or even neighbours’ children. 

If you need a personal excuse, remember to 

read the book before giving it to children. 

There’s a chance that you’ll end up crying, 

either from laughter or emotion. 

understand the many faces of violence, at the 

same time stressing the fact that it doesn’t 

necessarily have to been physical in nature.

Tough questions, literally, are being 

answered by Ezop editorial agency. The 

book “My Mum Has Cancer” helps children 

cope with the news of their closest person’s 

condition, understand the situation and 

prepare for what comes next.

“Jak zrozumieć...” (“Understanding...”) 

series, on the other hand, explains di-

vorce and adoption.

INSTILLING PASSION
This new take on children books isn’t all 

about difficult subjects, but also about 

guides to fascinating fields of design, ar-

chitecture or fashion. Publications of Dwie 

Siostry publishing house get the job well 

done: “D.O.M.E.K” (“H.O.U.S.E”) presents 

the most famous modern architecture 

designs; “D.E.S.I.G.N” shows the most iconic 

creations in industrial design; “M.O.D.A” 

(“F.A.S.H.I.O.N”) illustrates the changing 

trends in clothing; “S.Z.T.U.K.A” (“A.R.T”) 

presents the masterpieces of modern art. 

Every young inventor should have “Ale 

patent!” book on their shelves.

For many, the inconvenient truth is that 

books for children are equally interesting 

GUST TASTE
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CZY PO 60-TCE  
JESZCZE MOŻNA?

BYŁ ROK 1955. CITROEN DS UJRZAŁ ŚWIATŁO DZIENNE, A ŚWIAT OGARNĘŁA 
PRAWDZIWA HISTERIA. FIZYCZNIE TO BYŁ SAMOCHÓD, ALE TECHNICZNIE 
I STYLISTYCZNIE – WROTA DO INNEJ CZASOPRZESTRZENI. MINĘŁY DŁUGIE 
LATA. FRANCUSKI PRODUCENT ZDECYDOWAŁ SIĘ WSKRZESIĆ MARKĘ DS, 
KTÓRA W TYM ROKU OBCHODZI 60-TE URODZINY. ZAPRASZAM WSZYSTKICH NA 
URODZINOWĄ UCZTĘ!

 TEKST I  ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ

W latach 50-tych przednie reflek-

tory doświetlające zakręty czy 

hydropneumatyczne zawieszenie 

dostępne w Citroenie DS były jak 

lot człowieka na księżyc – nikt nawet nie 

śmiał o tym pomyśleć. To, co w XXI wieku 

producenci zaczynają wcielać w życie, 60 lat 

temu wykraczało poza wszelką wyobraźnię. 

Jednym słowem Citroen dokonał niemożli-

wego. Ze względu na wzornictwo oraz liczbę 
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innowacyjnych rozwiązań Francuzi zwykli 

nazywać go deesse, czyli bogini. Wystar-

czy zobaczyć zdjęcia tego samochodu, aby 

nie mieć co do tego żadnych wątpliwości. 

W dniu swojej premiery wszyscy zgroma-

dzeni na salonie samochodowym w Paryżu 

wstrzymali oddech. Ale tylko po to, by po 

chwili zdecydować się na jego zakup. Takich 

zamówień pierwszego dnia Citroen otrzy-

mał 12 tysięcy. Od tamtej pory notowania 

Citroena DS rosły niczym na sterydach. 

Optymizm jednak szybko prysł – liczne 

usterki wymusiły na modelu zejście ze świa-

towej sceny. Zdaje się jednak, że francuski 

producent nie powiedział jeszcze ostatniego 

słowa. Mamy 2015 rok, a ja trzymam w dłoni 

kluczyk do jubilata, którym jest Citroen DS4 

z Edycji Limitowanej 1955.

TRZECH MUSZKIETERÓW
Na początku warto zaznaczyć, że DS4 to 

nie tylko kolejny model ze stajni francu-

skiego producenta. To marka sama w sobie, 

która walczy o sympatię zamożniejszych 

klientów, chcących wyróżnić się z tłumu. 

Oferta składa się z trzech muszkieterów: 

DS3, DS4, DS5. Nasz bohater gabarytowo stoi 

pośrodku, ale już na pierwszy rzut oka jest 

znacznie wyższy, niż jego większy brat DS5. 

Można powiedzieć, że wspiął się na palce, co 

z pewnością nie pozostanie bez znaczenia 

w pojedynku z niejednym „leżącym policjan-

tem”. Ale przede wszystkim to jubileuszowa 

wersja. To właśnie dla niej został zarezer-

wowany granatowy kolor lakieru (garni-

tury w tym kolorze uchodzą za najbardziej 

eleganckie), a znaczek na masce oraz felgach 

mieni się kolorem złota. Zła wiadomość jest 

taka, że biżuteria w postaci tych złotych 

dodatków jest zarezerwowana wyłącznie 

dla urodzinowej wersji. 

NIE MÓW DO MNIE „STARY”
W mniemaniu wielu kierowców od wyglądu 

zewnętrznego bardziej istotne jest to, co 

znajduje się w środku. Przecież właśnie w ka-

binie pasażerskiej (a nie na masce) spędzamy 

najwięcej czasu. Ważnym jest zatem, aby 

wnętrze robiło dobre wrażenie. I zdaje się, że 

autorzy projektu Citroena DS4 nie zapomnieli 

o tym ani na chwilę. Kabina pasażerska nie-

malże w całości została skąpana w klasycznej 

czerni. Dla przełamania mrocznego efektu 

do wnętrza wkradły się również elementy 

w szarym kolorze. Całość układa się w przy-

jemną dla oka kompozycję. Aby jednak 

gustownej elegancji stało się zadość, deska 

rozdzielcza została ozdobiona ornamentem, 

który widoczny jest również na lusterkach 

bocznych. Siedzenia są duże, mięsiste i bardzo 

komfortowe. Ich wypełnienie, niczym skład 

Coca Coli, powinien być najpilniej strzeżoną 

recepturą marki. Z tyłu nie mniej komfor-

towe warunki podróżowania będą mieć 

pozostali pasażerowie na pokładzie.

Pokuszę się o stwierdzenie, że kierownica 

jest nieco za duża. Mogłaby również trochę 

przybrać w obwodzie i leżeć w dłoniach rów-

nie przyjemnie, co ta obecna w najnowszych 

modelach marki Peugeot. Pomijając jednak 

ten drobiazg całość wykończenia sprawia 

bardzo dobre wrażenie.

JAZDA – SZCZYTOWA FORMA
Mimo upływu lat rola tego samochodu nie 

uległa zmianie. Nie osiągi zatem pozostają tu 

najważniejsze, a komfort, z jakim możemy 

podróżować. I tego z pewnością nikomu tu 

nie zabraknie. Samochód prowadzi się z taką 

lekkością, jakby unosił się na czubkach 

opon tuż nad powierzchnia asfaltu. Jest 

również bardzo zwrotny, a na ciasnych 

parkingach porusza się niczym primabale-

rina. Ogromnym plusem tego samochodu 

jest jego zawieszenie. Samochód nie traci 

kontaktu z asfaltem nawet przy łukach 

ciasnych niczym kostium płetwonurka. 

Równie dobrze radzi sobie na wszelkich 
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KABINA PASAŻERSKA NIEMALŻE 
W CAŁOŚCI ZOSTAŁA SKĄPANA 
W KLASYCZNEJ CZERNI. DLA 
PRZEŁAMANIA MROCZNEGO 
EFEKTU DO WNĘTRZA WKRA-
DŁY SIĘ RÓWNIEŻ ELEMENTY 
W SZARYM KOLORZE. CAŁOŚĆ 
UKŁADA SIĘ W PRZYJEMNĄ DLA 
OKA KOMPOZYCJĘ. ABY JEDNAK 
GUSTOWNEJ ELEGANCJI STAŁO 
SIĘ ZADOŚĆ, DESKA ROZDZIEL-
CZA ZOSTAŁA OZDOBIONA 
ORNAMENTEM, KTÓRY WIDOCZNY 
JEST RÓWNIEŻ NA LUSTERKACH 
BOCZNYCH.



wybojach i nierównościach. Jest po prostu 

miastoodporny. Listę zalet zamyka dźwignia 

6-biegowej, manualnej skrzyni biegów. Jej 

skoki są przyjemnie krótkie, a przełożenia 

wskakują szybo i bardzo precyzyjnie. 

Składając życzenia swoim bliskim z oka-

zji urodzin życzymy im zazwyczaj zdrowia, 

szczęścia oraz wszystkiego, co w życiu naj-

lepsze. Czego można życzyć producentowi 

samochodów? Ja życzę samych sukcesów 

oraz kolejnych muszkieterów spod znaku 

DS w ofercie. 

 IN ENGLISH

POTENT SIXTY-YEAR-OLD

IT WAS 1955. THE CITROËN DS SAW THE LIGHT 
OF DAY, AND THE WORLD WENT INTO REAL 
HYSTERICS. PHYSICALLY, IT WAS A CAR, BUT 
TECHNICALLY AND STYLISTICALLY, IT WAS 
A DOOR TO ANOTHER SPACE-TIME. MANY 
YEARS PASSED. THE FRENCH PRODUCER DE-
CIDED TO RESURRECT THE DS BRAND, WHICH 
CELEBRATES ITS 60TH BIRTHDAY THIS YEAR. 
FEEL INVITED TO BIRTHDAY CELEBRATION!

In the 50s, headlights that cast their beam 

towards curves and bends and hydropneu-

matic suspension, which were available in 

the Citroën DS, were like a man’s flight to 

the Moon – nobody dared to even think 

about them. What producers started to 

put into practice in the 21th century was 

beyond everyone’s imagination in the 60s. 

In a word, Citroën achieved the impossible. 

Frenchmen used to call it deesse, mean-

ing “goddess” because of its design and 

the number of its innovative solutions. 

A look at the car’s photographs is enough 
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to remove any doubts about that. Every-

one gathered at the showroom in Paris on 

the day of the car’s premiere caught their 

breath. But after just a short moment all of 

them wanted to buy one for themselves. 

Citroën received 12,000 of such orders on 

the first day. Since then on, the DS’s pop-

ularity was increasing tremendously. But 

this optimism soon evaporated: numerous 

defects forced the model to leave the global 

market. But it now seems that the French 

producer hasn’t said its last word. It is 2015, 

and I’m holding a key to a Citroën DS4 from 

the Limited 2015 Edition.

THREE MUSKETEERS
First of all, it’s worth mentioning that the DS4 

is not just another model from the French 

producer’s stable. It’s a brand in itself that 

fights for recognition among wealthier clients 

who wish to stand out in the crowd. The offer 

features three musketeers: the DS3, DS4 and 

DS5. As far as its size is concerned, our hero 

is in the middle, but it’s much higher than its 

older brother DS5 at first glance. We could 

say that it’s standing on its toes, which surely 

won’t be without significance when it enters 

a battle with a sleeping policeman. But it is 

most of all a jubilee version. The navy blue 

paint was reserved specially for this model 

(suits of this colour are considered the most 

elegant), and the signs on the hood and rims 

sparkle with gold. The bad news is that such 

golden jewellery is reserved only for the 

birthday version.

DON’T CALL ME “OLD BUDDY”
Many drivers claim that what’s inside a car 

is much more important than its outer 

appearance. After all, we spend most of 

the time in the passenger cabin (not on the 

hood). So it’s important that the interior 

make a good impression. And it seems that 

the designers of the Citroën DS4 didn’t for-

get about that at all. Almost all of the cabin 

is bathed in classic black. Grey elements 

were introduced as well to soften the dark 

and gloomy effect. The interior as a whole is 

certainly pleasing to the eye. But in order to 

complement the tasteful elegance, the con-

trol panel was decorated with an ornament 

which is visible also on the wing mirrors. 

The seats are large, thick and very comfort-

able. Just like the composition of Coca-Cola, 

their filling should be the brand’s most close-

ly guarded recipe. Other passengers on the 

board have similarly comfortable conditions 

in the rear of the car.

I must admit that the steering wheel 

is a bit too big. It could be a bit larger in 

circumference and fit one’s hands as nicely 

as wheels found in the latest Peugeot’s cars. 

But except for this trifle, the whole interior 

makes a really good impression.

DRIVING IN TOP FORM
The role of this car hasn’t changed despite 

all those years. So it is not its perfor-

mance that is most important here but 

the comfort one enjoys travelling. And 

comfort is something no one will be short 

of with the DS4. The car drives as lightly 

as if it was floating right above the surface 

of the road on the tips of its wheels. It is 

also very manoeuvrable and moves like 

a prima ballerina on parking lots. The car’s 

suspension is its great advantage. It doesn’t 

lose contact with asphalt even on curves 

as tight as diving suits. It performs equally 

well on all kinds of bumps and potholes. It’s 

simply city-resistant. The list of advantages 

ends with the six-speed manual gearbox. Its 

throws are pleasantly short, and the shifts 

are quick and very precise.

When we give someone wishes on their 

birthday, we usually wish them happiness 

and all the best. What could we wish a car 

producer? I wish the French one success 

and next DS musketeers in its offer. 
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CZAS ZAMKNIĘTY  
W MARMURZE
JAPOŃSCY TWÓRCY OGRODÓW ZEN CENIĄ DRZEWA O GRUBYCH KORZENIACH. 
TO ZNAK WIEKU. UFAJĄ, ŻE TAKIE DRZEWO PAMIĘTA KAŻDEGO, KTO GO 
DOTYKAŁ. ALE W OGRODACH ZEN SĄ NIE TYLKO DRZEWA, ALE I SKAŁY. KAMIEŃ 
PAMIĘTA BOWIEM DŁUŻEJ NIŻ DRZEWO. KAMIEŃ JEST TRWALSZY NIŹLI CZAS.

 TEKST: GRZEGORZ KAPLA      ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

żeby z niego budować. Najwspanialsze 

budowle starożytności, takie jak Panteon 

czy Kolumna Trajana zawdzięczają są sławę 

jego nieskazitelnej, lśniącej bieli poznaczonej 

szarą lub czarną blizną czasu. Michał Anioł 

zszedł do jaskini i osobiście wybrał skałę. 

Zamienił ją potem w rzeźbę młodej dziew-

czyny, która trzyma na łonie ciało tego, 

którego pokochała nad wszystko. Nawet 

życie. Kiedy odsłonili tę rzeźbę w Waty-

kanie nikt, ale to nikt na całym świecie 

nie był w stanie uwierzyć, że wykonał ją 

młody chłopak z Florencji. Nikomu wówczas 

nieznany. Podejrzewano, że wykonał ją 

Solari, więc Michał Anioł nocą zakradł się 

do kaplicy Św. Petroneli i wykuł na fałdzie 

szaty Matki Bożej napis: „To wyrzeźbiłem 

ja, Michał Anioł Buonarroti z Florencji”. 

Ta rzeźba – Pieta – uznana została za jedno 

z najdoskonalszych dzieł sztuki w historii 

ludzkości. Z tego marmuru, cenniejszego 

niż złoto, powstały też Peace Monument 

kich skał. Biały jak śnieg i zdawałoby się 

lekki niczym tiul. 

Kiedy Michał Anioł Buonarotti, najbar-

dziej utalentowany człowiek swojej epoki 

dostał pierwsze zamówienie miał niewiele 

ponad dwadzieścia lat. A kamień, do którego 

przyłożył dłuto, był bezcenny. Sławny mar-

mur z Carrary. Skała, uważana za świętą. 

Tylko cesarze Rzymu mieli dość pieniędzy 

Kamień pamięta. Nauczył się tego 

w czasach kiedy był lawą w ser-

cu naszej planety. Albo kiedy był 

prehistorycznym stworzeniem, 

lewiatanem, potworem praoceanu. Z jego 

kości, które miliony lat temu opadły na dno 

morza a potem rozpalone do czerwoności 

wytrawiały się w ogniu Ziemi, powstał 

marmur. Najbardziej szlachetna ze wszyst-
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w Waszyngtonie, posadzki i kolumnada 

w sławnym meczecie Szejka Zajeda w Abu 

Dhabi, delhijska Akshardham, największa 

i najsławniejsza świątynia hinuistów, opera 

w Oslo i sławna figura Królowej Jadwigi 

w katedrze wawelskiej, dar narodu polskiego 

dla najsławniejszej królowej w dziejach 

Polski. Wykonał ją Antoni Madeyski. 

Rzeźbiarze nie znają lepszego materiału. 

Niektórzy ukochali go tak, że swoje pracow-

nie i domy budowali jak najbliżej się dało. 

Na przykład Igor Mitoraj, który zamieszkał 

w Pietrasanta, niedaleko innego słynnego 

Polaka – Robeta Kubicy. I tak miłość do ka-

mienia i szybkiej jazdy spotkały się na rynku 

z białego marmuru. I to nie jest przypadek. 

Nie może być, skoro śladem Michała Anioła 

i Igora Mitoraja na poszukiwanie swojej skały 

ruszył wybitny włoski projektant Giuliano 

Mazzuoli. Właściwie należałoby powiedzieć 

wynalazca, bo choć pracuje z przedmiotami 

użytkowymi, znajduje dla nich zupełnie 

nowe kulturowe konteksty. Wykonał na 

przykład sto kolekcjonerskich wiecznych 

piór w kształcie ekspresu do kawy. Każde 

jest inne, ma na sobie osobną, unikalną 

odręczną inskrypcję. Widziałem jedno z nich 

w warszawskiej Pracowni Czasu. Numer 42. 

Wyjątkowo piękna rzecz. Ostatni egzemplarz 

dostępny w naszej części Europy.

Ale nie pióra przyniosły mu światowy 

rozgłos, a zegarki. Wydawałoby się, że 

w tej dziedzinie Szwajcarzy powiedzieli już 

wszystko. Że nie da się zegarka wymyślić 

od nowa. A jednak. Mazzuoli potrafił. Po-

kochał szybką jazdę jeszcze w dzieciństwie, 

kiedy i on, i jego brat wsiadali ukradkiem 

do samochodu ojca i włączali go, żeby bez 

wrzucania biegu dodawać gazu i słuchać jak 

gra silnik. To był zwyczajny samochód. Nie 

miał obrotomierza. 

Ale sąsiad miał sportowe auto. Pozwolił 

im kiedyś je zapalić. 

– To było wielkie przeżycie. Patrzyłem 

jak wskazówka tachometru (po włosku con-

tagiri) strzela w górę i to był moment, kiedy 

pokochałem samochody i pokochałem me-

chanizmy – wspomina. To był też, jak zrozu-

mie po latach, ten unikalny, jedyny w życiu 

moment, kiedy zapragnął je tworzyć. 

A więc to była chwila, bez której nie 

powstałaby nowa marka w wydawałoby 

się zakonserwowanym na wieki wieków 

świecie luksusowych czasomierzy. Jest 

z jednej strony bardzo kreatywna i nowa-

torska, z a z drugiej pełna dystyngowanej, 

konserwatywnej, klasycznej elegancji. 

Bardzo męska, choć produkuje modele dla 

WYDAWAŁOBY SIĘ, ŻE W TEJ 
DZIEDZINIE SZWAJCARZY 
POWIEDZIELI JUŻ 
WSZYSTKO. ŻE NIE DA SIĘ 
ZEGARKA WYMYŚLIĆ OD 
NOWA. A JEDNAK. MAZZUOLI 
POTRAFIŁ. 

kobiet. Ale trzeba mieć do niej wyjątkowy 

charakter. Nie każdemu pasować będzie 

na przykład zegarek inspirowany szybką 

jazdą Contagiri. Jego tarcza nie jest po 

prostu kołem podzielonym na dwanaście 

pól, wokół których wędrują wskazówki. Ta 

tarcza wygląda jak obrotomierz rajdowego 

samochodu, takiego, którego silnik zniesie 

aż dwanaście tysięcy obrotów. Wskazówki 

docierają do końca skali i muszą zaczynać od 

nowa. Jakbyśmy startowali spod świateł. 

Takie ustawienie cyfr na tarczy zmusiło 

szwajcarskich specjalistów od mechani-

zmów zegarowych do przeformatowania 

swoich idei, ale udało się to znakomicie. 

Contagiri In Steel DLC Matte in Black to 

klasa sama dla siebie. 

Inną serią jest Trasmissione Meccani-

ca, którego obudowa przypomina tarczę 

sprzęgła. 

– To był moment, kiedy zobaczyłem jak 

mechanik składa sprzęgło. Zrozumiałem 

jak działa mechanizm, który pozwala mi 

jechać samochodem. Ale dziś patrzę na 

to inaczej. To mechanizm, który przenosi 

mnie w czasie. A więc tarcza sprzęgła 

powinna stać się elementem zegarka – opo-

wiada Giuliano. – Wbudowałem więc cały 

mechanizm zegarka w tarczę, która czyni 

możliwym każdy ruch. 

Daleko odeszliśmy od marmuru, a prze-

cież o tym miała być ta opowieść. A więc 

Giuliano przyjechał do Carrary jak Mitoraj 

czy wcześniej Michał Anioł. Sięgnął po dłuto 

i wykuł swój kawał skały, która pamięta 

praocean. Skały, z której powstały dłonie 

Matki Boskiej trzymającej Zbawiciela w naj-

sławniejszej rzeźbie renesansu. I wszystkie 

te wiekopomne budowle. I wielkie rzeźby 

Mitoraja. Mazzuoli wyrzeźbił z nich koperty 

dla swoich najbardziej niezwykłych zegar-

ków. Tych z serii Carrara in Marble. Bardzo 

klasycznych, bardzo pięknych. Mających 

swoją wagę. Nie może być inaczej, bo trzy-

masz w ręku czas uwięziony w kamieniu. 

A kamień zawsze pamięta.  
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 IN ENGLISH

TIME TRAPPED IN MARBLE

THE AUTHORS OF JAPANESE ZEN GARDENS 
VALUE TREES WITH THICK ROOTS. IT IS A SIGN 
OF AGE. THEY BELIEVE THAT SUCH A TREE 
REMEMBERS EVERYONE WHO HAS TOUCHED 
EVER IT. BUT ZEN GARDENS CONSIST OF 
NOT ONLY TREES BUT ALSO STONES. STONE 
REMEMBERS LONGER THAN TREES. STONE IS 
MORE DURABLE THAN TIME.

Stone remembers. It learned that when it 

was still lava in the heart of our planet. Or 

when it was a prehistoric creature, a levia-

than, a monster living in the first ocean. Its 

bones, which sank to the bottom of the sea 

millions of years ago and were etched red 

hot by the fire of the Earth, gave birth to 

marble. The noblest of all stones. Snow-

white and seemingly as light as tulle.

When Michelangelo Buonarroti, the 

most talented man of his era, received 

his first order, he had just turned twenty. 

And the stone he put his chisel against 

was priceless. The famous Carrara marble. 

A rock considered sacred. Only Roman 

emperors could afford to build with its 

use. The most magnificent buildings of 

antiquity, such as the Pantheon or Trajan’s 

Column, owe their fame to its immaculate 

white colour bearing grey or black scars 

of time. Michelangelo went down to the 

cave and personally chose his stone. Then 

he turned it into a sculpture of a young 

woman holding to her bosom the body of 

the One she loved more than anything 

else in the world. Even life. When they un-

veiled the sculpture in Vatican, nobody, but 

nobody in the whole world could believe 

it was made by a young boy from Florence 

no one had ever heard of before. People 

suspected it had been created by Solari 

so Michelangelo sneaked into the Chapel 

of St. Petronilla by night and carved the 

following inscription on a crease of Mary’s 

dress: “Michelangelo Buonarroti, Florentine, 

made this”. The sculpture – the Pietà – is 

considered one of the most perfect pieces of 

art in the history of mankind. That marble, 

which is more precious than gold, was 

also used to build the Peace Monument in 

Washington, the floors and collonade of the 

famous Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu 

Dhabi, Akshardham, that is the biggest and 

most famous Hindu temple located in Delhi, 

the Oslo Opera House and the Sarcopha-

gus of Jadwiga, Queen of Poland, made by 

Antoni Madeyski and located in the Wawel 

Cathedral, a gift of the Polish people to the 

most famous queen in the history of Poland.

There is no better material for sculptors. 

Some are so much in love with it that they 

built their studios and homes as close as 

possible. For example Igor Mitoraj, who 

moved to Pietrasanta and lived close to an-

other famous Pole, Robert Kubica. And this 

is how the love for stone and the love for 

speeding met on a white marble square. And 

it was not a coincidence. It couldn’t be since 

the outstanding Italian designer Giuliano 

Mazzuoli followed the steps of Michelan-

gelo and Igor Mitoraj in his search for his 

perfect stone. Actually, we should call him 

an inventor because, although he works on 

utilitarian articles, he find completely new 

cultural contexts for them. For instance, he 

created a hundred of collector’s fountain 

pens in the shape of a coffee machine. Each 

of them is different, each is decorated with 

a unique, hand-made inscription. I saw one 

of them in Pracownia Czasu in Warsaw. No. 

42. An exceptionally beautiful thing. The 

last copy available in our part of Europe.

And yet it was not fountain pens but 

watches that let him gain world renown. 

It would seem that the Swiss have already 

said everything there was to say in that 

field. And that one cannot invent the watch 

again. And yet Mazzuoli could. He fell in 

love with high-speed driving as a kid when 

he and his brother sneaked inside their 

father’s car, started it and stepped on the 

gas without getting into gear in order to 

listen to the sound of the engine. It was an 

ordinary car. Without a tachometer.

But their neighbour had a sports car. He 

let them start it once.

“It was a wonderful experience. I was 

watching the pointer of the tachometer 

(contagiri in Italian) shoot up, and that was 

the moment I fell in love with cars and me-

chanics,” he says. As he notices years later, 

that was also the unique, one and only 

moment he set his heart on creating them.

So without that moment and without 

that experience the seemingly fossilized 

market of luxury timepieces would not 

see the rise of a new brand. It is on the 

one hand very creative and innovative 

but on the other full of distinguished, 

conservative and classic elegance. It is also 

very masculine, even though it produces 

watches for women too. But all of its watch-

es demand a unique character from their 

owners. For instance, Contagiri, a watch 

inspired by high-speed driving, will not 

suit everyone. Its dial is simply a circle di-

vided into twelve areas with hands circling 

around them. The dial looks like a tachome-

ter of a racing car whose engine can endure 

as many as twelve thousand revolutions 

per minute. The hands reach the end of the 

scale and start again. As if we started the 

car at the lights.

Such an arrangement of digits on the dial 

forced Swiss specialists in clock mech-

anisms to reformat their ideas, but they 

handled the task successfully. Contagiri In 

Steel DLC Matte in Black is class in itself.

The series Trasmissione Meccanica fea-

tures watches with a casing that resembles 

a clutch disk.

“That was when I saw a mechanic put 

a gear box together. I understood how the 

mechanism that lets me drive a car works. 

But now I see it differently. It is a mechanism 

that lets me travel in time. If so, the clutch 

disk should become a part of a watch,” says 

Giuliano. “So I built the whole mechanism 

of the watch into the disk that makes any 

movement possible.”

The story was supposed to go around 

marble, but we strayed from the subject 

a bit. So Giuliano, just like Mitoraj and Mi-

chelangelo before him, came to Carrara. He 

took a chisel and cut his own piece of stone 

that remembers the first ocean. A piece 

of stone used to create the hands of Mary 

holding the Saviour in the most famous 

sculpture of the Renaissance. Used to cre-

ate all those immortal buildings and great 

sculptures by Mitoraj. Mazzuoli used it to 

create cases for his most amazing watches. 

Those from the series Carrara in Marble. 

Very classic and very beautiful watches 

that have their weight. But it cannot be 

otherwise since you hold time trapped in 

marble. And stone remembers forever. 
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warto szukać pomocy? Na mapie Warszawy 

znajdują się trzy miejsca, które swoją pozycję 

na rynku budowały w oparciu o coś więcej, 

niż tylko bogactwo oferty.

JESTEM LEGENDĄ
Pan Zdzisław Robak jest związany z branżą 

od ponad sześćdziesięciu lat. Swój pierw-

szy salon optyczny otworzył w 1977 roku 

przy ulicy Wołoskiej. To, co było dostępne 

wówczas na rodzimym rynku, ciężko było 

nazwać wyborem. Sprowadzenie do kraju 

marek rodem z Paryża, Mediolanu czy Mo-

nachium okazało się strategicznym ruchem. 

Ówczesna szara polska rzeczywistość była 

wręcz spragniona powiewu z zachodu. Poza 

renowacją mebli oraz kilkoma ulepsze-

niami punkt funkcjonuje w niezmienio-

nej formie do dnia dzisiejszego. Zapach 

tradycji wręcz unosi się w powietrzu. Na 

ekspozycji? Prawdziwe skarby: okulary 

korekcyjne i przeciwsłoneczne Valentino, 

Gucci, MaxMara, Carrera. Sąsiedztwo ulicy 

Woronicza sprawiło, że klientami zostały 

znane osobistości ze świata TVP. – Oglą-

dając telewizję rozpierała mnie duma, bo 

większość okularów pochodziła z mojego 

salonu na Wołoskiej – przyznaje pan Zdzi-

sław. Dziś nadal wielu aktorów i celebrytów 

odwiedza to miejsce. Ale od dumy silniejsza 

jest tylko tajemnica zawodowa. Wiemy 

jednak, że wśród klientów był m.in. świętej 

pamięci Władysław Bartoszewski. Salon na 

Mokotowie jest pierwszym, ale nie jedynym 

należącym do państwa Robaków. Na 

terenie Warszawy posiadają oni 5 punktów 

sygnowanych własnym nazwiskiem, m.in. 

w Hotelu Hilton. A każdy z nich oferuje ten 

sam produkt – z najwyższej półki. Cechy 

szczególne? Obok długiej historii oraz 

starannie dobranego asortymentu nacisk 

kładzie się na poziom obsługi klienta. Nie-

którzy pracownicy są związani z firmą od 

20 lat, a trzeba przyznać, że w dzisiejszych 

czasach mało kto wiąże się tak mocno ze 

swoim miejscem pracy. 

ŚWIATOWA EKSTRAWAGANCJA
Niewiele krótszą obecnością na rynku 

może się poszczycić również pan Grzegorz 

Trzaska – prawdziwy arystokrata w świecie 

optyki. Swoją działalność rozpoczął w 1979 

roku. Na jej miejsce wybrał warszawski 

Żoliborz. Salon zlokalizowany tuż przy placu 

Wilsona przez wszystkie lata gościł intelek-

tualną elitę, dyplomatów oraz premierów 

niejednego, polskiego rządu. Zapytany czym 

jest etyka pracy w tym zawodzie odpowie-

dział, że jest to utożsamianie się z przysięgą 

Hipokratesa. – Zawsze trzeba słuchać tego, 

co mówi pacjent – powiedział nam pan Grze-

gorz, który zdaje sobie sprawę, że ci, którzy 

PATRZĄC (NIE TYLKO) 
PRZEZ RÓŻOWE OKULARY
NIE WIADOMO KTO I KIEDY WYNALAZŁ OKULARY. LEGENDA GŁOSI, ŻE COŚ NA ICH 
KSZTAŁT BYŁO ZNANE JUŻ W STAROŻYTNOŚCI. CESARZ NERON MIAŁ OGLĄDAĆ 
WALKI GLADIATORÓW PRZEZ SPECJALNIE WYSZLIFOWANY SZMARAGD. 
DZIŚ JUŻ NIKT NIE OGLĄDA ŚWIATA PRZEZ SZLACHETNE KAMIENIE. JAKICH 
WYBORÓW DOKONUJĄ ZATEM POLACY W SALONACH OPTYCZNYCH?

 TEKST: ANNA NAZAROWICZ      ZDJĘCIA: EDYTA BARTKIEWICZ

Problemy z widzeniem nękały ludz-

kość od zawsze. Mijały lata i do gry 

wkraczały nowe technologie. Miały 

być wsparciem dla optyków w kru-

cjacie przeciwko wadom wzroku. Na chwilę 

obecną rynek swoim bogactwem przypomi-

na jaskinię Ali Baby. Niekończąca się ilość 

kształtów oraz kolorów, w jakich dostępne 

są okulary, przyprawia o zawrót niejedną 

tęgą głowę. Parafrazując stare powiedzenie 

można powiedzieć, że „każda potwora znaj-

dzie swoje oprawki”. Od wielu lat ta branża 

w Polsce rozwija się bardzo intensywnie, 

a liczba salonów nieustannie rośnie. Gdzie 

GUST TASTE
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odwiedzają jego salon, wszystkie problemy 

mają zapisane w oczach. Długa obecność 

na rynku oraz bardzo wysokie standardy 

zaowocowały współpracą z takimi luk-

susowymi markami jak np. Dior Homme. 

Najbardziej nietypowe zamówienie? Opraw-

ki ze szmaragdów i kamieni szlachetnych 

godnych rodziny królewskiej. Wycena tego 

zamówienia jednak tak mocno oderwała 

się od Ziemi, że klient dopuścił do głosu roz-

sądek zamiast serca. To jednak nie zmienia 

faktu, że rośnie liczba odbiorców, którzy 

za pomocą oprawek pragną wyrazić swoje 

ja. A wtedy koszty zostają zepchnięte na 

dalszy plan. To efekt gra główną rolę. Klient 

patrząc w lustro ma odczuwać przyjemną 

falę radości rozlewającą się na jego twarzy. 

Odpowiedzią na tak wyszukane potrzeby 

ma być nie mniej wyszukany produkt. Boga-

ty wybór okularów korekcyjnych i przeciw-

słonecznych takich marek jak Celine, Fendi, 

Marc Jacobs czy Saint Laurent spełni nawet 

te najbardziej wygórowane oczekiwania. 

W niektórych przypadkach ceny pozostają 

do zaakceptowania jedynie dla tych naj-

bardziej nieustraszonych. Na pytanie o to, 

czym powinien się wyróżniać salon godny 

zaufania, pan Grzegorz odpowiedział, że 

z pewnością umiejętnością weryfikowania 

recepty, która jest początkiem naszej przygo-

dy z optyką. To ten moment zaważy później 

na jakości widzenia przez okulary, na które 

wydamy jednak górkę naszej gotówki.

PODRÓŻ DO PRZYSZŁOŚCI
Spośród naszych wybrańców Perfect Vision 

jest najmłodszym graczem na rynku. Został 

on powołany do życia w 2010 roku. Niech 

jednak nikogo ten staż nie zwiedzie: na 

chwilę obecną to już siedem punktów na 

terenie Warszawy. Właściciel firmy, pani 

Lucyna Przyborek zastrzega, że mimo 

sporej liczby salonów jej firmy nic nie łączy 

z klasyczną sieciówką. Każdy lokal pod 

kątem zaawansowania i wykorzystywanej 

technologii jest niczym film „Matrix” pośród 

innych produkcji kinowych. Wszystkie 

zostały urządzone w odważnym i nowo-

czesnym stylu. Do tego oferują jedynie 

najnowsze kolekcje z całego świata. Pani 

Lucyna twierdzi, że firma stoi na trzech 

nogach: nowoczesnym wyglądzie, komforcie 

widzenia i najwyższym poziomie obsługi. 

Ten ostatni odgrywa szczególną rolę. „Wszy-

scy tak mówią” – powiedzą złośliwi. Dowód? 

Firma przystąpiła do projektu „Ambasado-

rzy Luksusu”.  Jednym z jego elementów są 

szkolenia, na których uczestnicy szlifują 

wiedzę z dziedziny stylizacji. Zgłębiają 

również wiedzę na temat sposobów, w jakie 

dobrać okulary do konkretnej twarzy 

i sylwetki. W końcu klient po wizycie 

w salonie ma odczuwać najczystszą radość. 

Pani Lucyna zdaje sobie sprawę, że ma do 

czynienia z bardzo świadomym klientem: 

– Ludzie podróżują po świecie, odwiedzają 

butiki, posiadają wiedzę o nowościach na 

rynku. Dlatego tak duży nacisk kładziemy 

na znajomość kolekcji – twierdzi. Przyna-

leżność do elitarnego grona wcale nie jest 

łatwym zadaniem. Zespół musi być czujny 

niczym ważka, gdyż tajemniczy klient nie 

śpi, tylko odwiedza salony. Profesjonalizm to 

jednak coś, co każdy z członków personelu 

zjada na każde śniadanie. Najlepszym tego 

świadectwem jest wygrana w konkursie. 

Perfect Vision pod kątem obsługi klienta 

zajął drugie miejsce w – uwaga – całej Polsce.

O tym, że firma spełnia najwyższe wymo-

gi może świadczyć autoryzowana obecność 

tak luksusowych marek jak Dior. Jest ona 

dostępna jedynie w kilkunastu salonach 

w Polsce, z czego jeden należy do pani Przy-

borek. Oczywiście do tego elitarnego grona 

zaliczają się również salony wyżej wymie-

nionych: Pana Robaka oraz Pana Trzaski. To 

prawdziwe wspięcie się na szczyt, ponieważ 

aby ktoś mógł oferować oprawki tej marki, 

ktoś musi stracić do tego prawo. Liczba 

takich miejsc zatem się nie powiększa. Ale to 

jedynie przedsmak tego, co nas czeka w salo-

nach Perfect Vision, które kuszą okularami 

korekcyjnymi i przeciwsłonecznymi marek 

Jimmy Choo, Tommy Hilfiger, Boss czy Ma-

x&Co. Mało? Do wyboru pozostaje również 

wiele innych marek Safilo.

„W czerwonym pani do twarzy” – kto 

sądzi, że jedynie do tego całość się sprowa-

dza, ten jest w grubym błędzie. Pracownicy, 

GUST TASTE

GDZIE WARTO SZUKAĆ 
POMOCY? NA MAPIE 
WARSZAWY ZNAJDUJĄ 
SIĘ TRZY MIEJSCA, KTÓRE 
SWOJĄ POZYCJĘ NA RYNKU 
BUDOWAŁY W OPARCIU 
O COŚ WIĘCEJ, NIŻ TYLKO 
BOGACTWO OFERTY.
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niczym oddział Marines, są dobrze wyszko-

leni w umiejętności doboru szkieł. Nowinki 

techniczne mają szerokie zastosowanie 

w optyce. A jak wiadomo, postęp pędzi 

nieubłaganie. Perfect Vision nie pozostaje 

za nim w tyle. Firma jest w posiadaniu 

nowoczesnych urządzeń, które, dzięki pre-

cyzji ogromnej niczym Księżyc, pozwalają 

wręcz uszyć na miarę szkła okularowe. To 

niezwykle istotne w przypadku trudniej-

szych korekt wzroku. Ręczne pomiary mogą 

być niedokładne, a co za tym idzie – szkła 

mogą być źle wykonane. Realizacja, która 

najbardziej utkwiła w pamięci? Pani Lucyna 

odpowiada bez namysłu: były to okulary 

przeciwsłoneczne, w których do jednego ze 

szkieł przytwierdzali ważkę. W końcu, jak to 

śpiewał amerykański raper Notorious B.I.G. 

(miłośnik okularów przeciwsłonecznych): 

sky is the limit. 

 IN ENGLISH

SEEING THROUGH (NOT ONLY)  
ROSE-COLOURED SPECTACLES

NOBODY KNOWS WHO INVENTED GLASSES 
AND WHEN THEY DID IT. LEGEND HAS IT THAT 
SIMILAR EQUIPMENT WAS USED ALREADY 
IN ANTIQUITY. NERO IS SAID TO HAVE BEEN 
WATCHING GLADIATORS FIGHT TROUGH 
A SPECIALLY CUT EMERALD. NOWADAYS 
NOBODY LOOKS AT THE WORLD THROUGH 
PRECIOUS STONES. SO WHAT CHOICES DO 
POLES MAKE AT THE OPTICIANS?

People have always been confronted with 

sight problems. Years passed and new 

technologies were introduced. They were 

supposed to help opticians in their crusade 

against sight defects. In its richness, the 

market currently resembles the Ali Baba’s 

cave. The countless number of shapes and 

colours glasses are available in makes our 

heads spin. To paraphrase an old proverb, 

we could say that there is no goose so gray 

in the lake that cannot find glasses of her 

make. The industry has been rapidly devel-

oping and the number of stores has been 

constantly growing in Poland for many 

years now. Where should one seek help? 

The map of Warsaw features three places 

that have based their position on the market 

on something more than just a wide offer.

I AM LEGEND
Mr Zdzisław Robak has been involved in 

the industry for more than sixty years. He 

opened his first store in 1977 on Wołoska 

street. What was then available on the 

Polish market can hardly be called a choice. 

Importing brands from Paris, Milan or 

Munich to Poland turned out to be a strate-

gic move. The then bitter Polish reality was 

in fact craving for a breath of western air. 

Apart from customizing the furniture and 

several improvements, the store has been 

kept unchanged to this day. The place is 

filled with a delicate scent of tradition. What 

about the display? It features real treasures: 

spectacles and sunglasses by Valentino, 

Gucci, MaxMara, Carrera. Because the store 

is located close to Woronicza street, famous 

personalities from the world of Polish televi-

sion became its regular customers. “Watching 

television, I was filled with pride because 

most of the glasses I could see came from my 

store on Wołoska street,” said Mr Zdzisław 

Robak. Many actors and celebrities visit the 

place even today. But professional secrecy is 

more important than pride. And yet we do 

know that the late Władysław Bartoszewski 

was among its customers. The store in the 

district of Mokotów is the first but not the 

last one belonging to the Robak family. They 

own 5 stores functioning in Warsaw under 

their name, for example in the Hilton Hotel. 

And all of them offer the same, high-end 

products. Any identifying features? Apart 

from their long history and carefully selected 

assortment, particular attention is paid to the 

quality of customer service. Some employees 

have been working for the company for 20 

years, and one has to admit that today few 

are so bound to their workplace.

WORLD ECCENTRICITY
Mr Grzegorz Trzaska can boast only slight-

ly shorter presence on the market. A true 

aristocrat in the world of optics, he began 

his activities in 1979, and, to do so, chose 

Żoliborz in Warsaw. The store located right 

by Wilson Square was visited by intellec-

tual elites, diplomats and prime ministers 

of more than one Polish government. 

Asked what ethics in his profession are, Mr 

Trzaska said that they mean identification 

with the Hippocratic Oath. “You always 

have to listen to what the patient says,” 

said Mr Trzaska, who realizes that people 

who visit his store have all their problems 

written in their eyes. Thanks to his long 

presence on the market and very high 

standards, he has established cooperation 

with such luxury brands as Dior Homme. 

The most extraordinary order? Frames 

FIRMA JEST W POSIADANIU 
NOWOCZESNYCH 
URZĄDZEŃ, KTÓRE, 
DZIĘKI PRECYZJI 
OGROMNEJ NICZYM 
KSIĘŻYC, POZWALAJĄ 
WRĘCZ USZYĆ NA MIARĘ 
SZKŁA OKULAROWE. TO 
NIEZWYKLE ISTOTNE 
W PRZYPADKU 
TRUDNIEJSZYCH KOREKT 
WZROKU. RĘCZNE POMIARY 
MOGĄ BYĆ NIEDOKŁADNE, 
A CO ZA TYM IDZIE – SZKŁA 
MOGĄ BYĆ ŹLE WYKONANE.
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made of emeralds and precious stones 

worthy of royal families. But the valuation 

of the order turned out to be so out of touch 

with reality that the customer eventually 

decided to listen to the voice of his reason 

instead of his heart. But it does not change 

the fact that the number of clients who 

want to express themselves through their 

glasses is growing. And in such cases, costs 

are pushed into the background. It is the 

effect that matters. Looking in the mirror, 

the customer is to feel a pleasant wave of 

joy sweeping over his or her face. Such 

sophisticated needs demand sophisticated 

products. A wide array of spectacles and 

sunglasses produced for example by Celine, 

Fendi, Dior Homme, Marc Jacobs and Saint 

Laurent will meet even the most exor-

bitant expectations. In some cases, their 

prices can be accepted only by the most 

fearless ones. When asked about features 

that a trustworthy store should have, Mr 

Trzaska said that they definitely include the 

ability to verify prescriptions, which is the 

beginning of one’s adventure with optics. It 

is this moment that will later decide on the 

way one sees through the glasses they after 

all spend a pile of cash on.

BACK TO THE FUTURE
Perfect Vision is the youngest store among 

the ones we have chosen. It was opened in 

2010. But you should not be deceived by its 

seemingly short experience: it currently 

consists of seven stores in Warsaw. Ms Lu-

cyna Przyborek, the owner of the company, 

explains that despite the number of stores, 

her company has nothing in common with 

classic chain brands. As regards their inno-

vativeness and technologies applied, each 

of the stores is like Matrix among other cin-

ema productions. They were all furnished 

in a bold and modern style. Moreover, they 

offer only the latest collections from the 

whole world. Ms Przyborek claims that the 

company stands on three feet: modern look, 

visual comfort and top-quality service. 

The latter pays particular role. “Everyone 

says that,” the malicious ones would say. 

A proof? The company entered the project 

Ambassadors of Luxury, which includes 

training courses during which their 

participants improve their knowledge on 

stylization. They also learn about ways to 

select glasses that suit a particular face and 

figure. After all, when customers leave the 

store, they should be filled with sheer joy. 

Ms Przyborek realizes that she deals with 

very conscious customers. “People travel 

around the world, visit boutiques and are 

aware of novelties on the market. This is 

why we place emphasis on familiarity with 

collections,” she says. Being a member of an 

elite circle is not an easy task. The team has 

to remain fully alert because the mystery 

shopper is not asleep but regularly visits 

the stores. But professionalism is some-

thing each staff member eats for breakfast. 

Winning a competition is the best way to 

prove that. Perfect Vision took the second 

place as regards customer service in – note 

– the whole Poland.

The fact that the company complies 

with the most demanding requirements 

is proven by the authorized presence of 

such luxury brands as Dior. It is available 

in several stores in Poland, one of which 

is run by Ms Przyborek. That elite group 

obviously includes stores belonging to 

the already mentioned Mr Robak and Mr 

Trzaska too. It is a real ultimate because 

in order to offer frames produced by this 

brand, someone else must lose the right 

to do so. So the number of such places 

remains the same. But all of that is only 

a foretaste of what you can expect in Per-

fect Vision stores, which attract customers 

with spectacles and glasses by Jimmy 

Choo, Tommy Hilfiger, Boss and Max&Co. 

Not enough? You can also choose from 

many other Safilo brands.

If you think that the whole process is 

reduced to “red suits you”, you are very 

mistaken. The staff is like marine corps: 

thoroughly trained in selecting glasses. 

Technological innovations are widely 

applied in optics. And as we all know, pro-

gress marches inexorably on. Perfect Vi-

sion is not left behind. The company owns 

innovative equipment which – thanks to 

its absolute precision – helps to tailor per-

fect glasses. It is extremely important in 

the case of more difficult sight problems. 

Measurements made by hand may be 

inaccurate, and consequently the glasses 

may be imperfect. An order that was 

particularly engraved in their memory? 

Ms Przyborek says without a moment of 

hesitation that it included sunglasses with 

a dragonfly attached to one glass. After all, 

as the American rapper Notorious B.I.G. 

(a sunglasses fan) sang: sky is the limit. 

SALON OPTYCZNY PERFECT VISION

OPTYK TRZASKA
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MODA FASHION

FOTOGRAF PHOTOGRAPHER: DOMINIK WIĘCEK
STYLISTKA STYLIST: JUSTYNA POLSKA
MODELKA MODEL: WERONIKA |MANGO MODELS|
WIZAŻ MAKE-UP: WERONIKA CZAJKOWSKA
FRYZURY HAIRSTYLES: WERONIKA CZAJKOWSKA, CZARNA RÓŻA ART

MARYNARKA, SPÓDNICA, KOSZULKA POLO BLAZER, SKIRT, POLO SHORT: MALGRAU
SKARPETKI SOCKS: RESERVED
BUTY SHOES: STRADIVARIUS

 W PODRÓŻY
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SUKIENKA, SPODNIE DRESS, TRAUSERS: ANNA GREGORY
KOSZULKA SHIRT: MANGO
BUTY SHOES: MASSIMO DUTTI
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SPODNIE TROUSERS: ANNA GREGORY
KOSZULA SHIRT: MANGO
PŁASZCZ COAT: ZARA



www.baldowski .pl 
 sklep@baldowski .pl



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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Najlepiej zachowaną częścią budowli jest 

kaplica św. Małgorzaty z XII wieku. Zwie-

dzającym udostępniono Komnatę Koronną, 

w której przechowywane są insygnia 

któlewskie oraz koronacyjne klejnoty – 

najstarsze w całej Europie.

W Zamku ma swoją siedzibę Military 

Museum. Zgromadzono tu pokaźną kolek-

cję broni, mundurów, odznaczeń i innych 

pamiątek wojennych szkockich dragonów. 

Muzeum jest częścią Scottish National 

War Memorial. Po godzinach otwarcia 

wejścia do Zamku strzeże straż w trady-

cyjnych szkockich strojach.

Obok muzeum stoi Mons Meg – nie-

czynna armata, której kule w latach świet-

ności dosięgały cele oddalone o 3 mile. 

Wystrzał służył żeglarzom na statkach 

wpływających do zatoki jako rodzaj nawi-

gacji (słychać go było na nabrzeżu Leith 

oddalonym o 2 mile od Zamku). Ówczesne 

mapy nakreślano z uwzględnieniem opóź-

nienia rozprzestrzeniającego się dźwięku 

O godzinie 13:00 (codziennie, oprócz 

niedzieli) można usłyszeć ogromny huk 

tzw. one o’clock gun, który ma upamięt-

niać potęgę i znaczenie tego miejsca. Dziś 

one o’clock gun jest momentem uznawa-

nym przez niektórych za przypomnienie 

o zbliżającym się lunch’u.

ROYAL MILE
Królewski Trakt, dziś główna ulica miasta. 

Charakterystycznym widokiem są wysokie 

EDYNBURG. GDZIE SZKOCJA SPOTYKA ŚWIAT, CZ. II

TROCHĘ HISTORII
Szkocja to terytorium z bogatą przeszło-

ścią – pierwsze ślady osadnictwa pochodzą 

z epoki brązu i żelaza. Sam Edynburg na-

tomiast bierze swój początek od twierdzy 

obronnej Edwina, króla Nortumbrii. Mia-

sto zagarnięte przez duńskich wikingów 

przez stulecia było obiektem sporu między 

Szkocją a Anglią.

W epoce Oświecenia Edynburg stał 

się najważniejszym brytyjskim centrum 

kultury i nauki. Przyciągał myślicieli, wy-

nalazców, naukowców i artystów, takich 

jak Alexander Graham Bell (wynalazca 

telefonu), Adam Smith (myśliciel i filozof), 

David Hume (historyk, pisarz i filozof), 

Walter Scott (powieściopisarz i poeta), 

Arthur Conan Doyle (autor m.in. przygód 

Sherlocka Holmesa) czy Robert Louis Ste-

venson (autor powieści „Wyspa skarbów”).

Wędrując ulicami miasta trudno się 

oprzeć wrażeniu, że przeszłość mamy na 

wyciągnięcie ręki. Pomiędzy świadkami 

zamierzchłych czasów widać ślady współ-

czesności – szklane budowle o nietypo-

wych kształtach, które w połączeniu z za-

bytkami wywołują uderzający kontrast.

CO ZOBACZYĆ?
Old Town i New Town – dwie główne 

dzielnice położone w ścisłym centrum 

miasta. Dzieli je Princes Street Gardens. 

Old Town to średniowieczne serce 

miasta, przez które przebiega Royal Mile 

– trakt łączący Zamek Edynburski z The 

Palace of Holyroodhouse, oficjalną rezy-

dencję królowej Elżbiety II w Szkocji.

ZAMEK EDYNBURSKI
Położony jest w samym sercu miasta, 

na skalistym wzniesieniu urokliwego 

wzgórza, wygasłego wulkanu. Jest on 

jedną z najstarszych i największych fortec 

w całej Wielkiej Brytanii i najważniejszym 

szkockim kompleksem zamkowym. Nie da 

się określić jednoznacznie stylu, w jakim 

został wybudowany, jest to prawdziwa 

architektoniczna mozaika. Zamek pier-

wotnie był siedzibą koronowanych głów 

i miejscem obrad szkockiego Parlamentu. 

Dziś w Great Hall (Wielka Sala) nadal 

odbywają się uroczystości o charakterze 

państwowym. W oficjalnych ceremoniach 

i paradach bierze udział obecny w twier-

dzy garnizon wojskowy.

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA FANÓW PODRÓŻY. OD 14 LIPCA Z RZESZOWA 
Z CZECH AIRLINES MOŻNA POLECIEĆ BEZPOŚREDNIO DO SZKOCJI!

FOT.: PIXABAY.COM



to dawna pływająca rezydencja królew-

ska goszcząca na swoim pokładzie takie 

znakomitości, jak Nelson Mandela, Gandhi 

czy Winston Churchill. Zgodnie z tradycją 

ten niewielki statek pasażerski otrzymał 

nazwę Royal Yacht, stając się jednocze-

śnie częścią Marynarki Królewskiej jako 

okręt, co zapewniły mu cztery armatki 

i obecność Royal Marines na pokładzie. Od 

1997 jest on w stanie spoczynku. Dziś to 

pięciogwiazdkowa atrakcja turystyczna 

miasta i nr 1 w Wielkiej Brytanii. 

 IN ENGLISH

EDINBURGH. WHERE SCOTLAND MEETS 
THE WORLD, P. II
GOOD NEWS FOR ALL FANS OF TRAVELS. 
ON 14TH JULY, A DIRECT CONNECTION FROM 
RZESZÓW TO SCOTLAND WAS OPENED BY 
CZECH AIRLINES.

SOME HISTORY
Scotland is a country with rich history - the 

first signs of settlement come from Bronze 

and Iron Ages. Edinburgh itself, on the other 

hand, has its beginning in Edwin, king of 

Northumbria’s stronghold. The city captured 

by Danish vikings had been a subject of 

dispute between Scotland and England.

In the Age of Enlightenment, Edinburgh 

had become the British centre of culture 

and science. It attracted thinkers, inventors, 

scientists and artists, such as Alexander 

Graham Bell (inventor of the phone), Adam 

Smith (thinker and philosopher), David 

Hume (historian, writer and philosopher), 

Walter Scott (story writer and poet), Arthur 

Conan Doyle (author of the adventure of 

Sherlock Holmes), or Robert Louis Steven-

son (author of the “Treasure Island”). Wan-

dering through the city streets one might 

think that the past is within their hand’s 

reach. Among the witnesses of the days 

gone by, there are traces of present - glass 

buildings of various shapes and sizes that, 

combined with the monuments, produce 

a striking contrast.

kamienice sięgające nawet dziesiątego 

piętra. Taka konstrukcja budynków w prze-

szłości była podyktowana szybko rosnącą 

liczbą mieszkańców. Ponieważ miasto było 

otoczone murami, jedynym logicznym 

rozwiązaniem było wznoszenie kolejnych 

pięter. Charakterystyczne dla Royal Mile są 

Closes – wąskie przejścia, które prowadzi-

ły na dziedzińce, sąsiednie ulice czy do 

ogrodów. To tutaj znajdują się liczne muzea, 

urzędy i kościoły. Antykwariaty, sklepiki 

z pamiątkowymi wyrobami rzemieślni-

czymi, kiltami przyciągają jak magnes. Po-

dobnie rzecz ma się z pubami serwującymi 

lokalne alkohole w tym znaną i docenianą 

na całym świecie szkocką whisky.

PRINCESS STREET GARDEN
Ogrody doliny oddzielającej Old Town od 

New Town. W centrum usypano sztuczne 

wzgórze – The Mound, które kiedyś pełniło 

funkcję grobli. W tym miejscu mają swoje 

siedziby Narodowy Bank Szkocji, National 

Gallery czy Royal Scottish Academy. Co 

roku, między Świętami Bożego Narodzenia 

a Nowym Rokiem, pod samym Zamkiem 

odbywają się tutaj turnieje łyżwiarskie.

PAŁAC HOLYROOD
Z rozległym dziedzińcem po dziś dzień 

jest oficjalną szkocką rezydencją królowej 

Elżbiety II. Tzw. Apartamenty Państwowe 

wypełnione są cennymi portretami i gobe-

linami, a Wielka Galeria ozdobiona jest 89 

portretami królów Szkocji. Strome zbocza, 

pagórki i mokradła, wrzosowiska, jeziora 

czyli charakterystyczne elementy krajobra-

zu szkockiego są naturalnymi składnikami 

rozległego królewskiego parku. 

NEW TOWN
Powstało na przekór starej dzielnicy, jako 

dokładne jej przeciwieństwo. Znajdują 

się tu szerokie i wygodne do podróżowa-

nia ulice, wytworne kamienice pełniące 

funkcję ówczesnych apartamentowców, 

siedziby banków i urzędów. Wszystko 

utrzymane jest w klasycznej prostocie. 

Godnym odwiedzenia jest Waverley 

Market – targ, na którego stoiskach wysta-

wiają się artyści, rzemieślnicy, producenci 

lokalnych przysmaków. Market znajduje 

się w bliskim sąsiedztwie największej stacji 

kolejowej – Edynburg Waverley.

CO POZA TYM?
National Museum of Scotland to ogromny 

obiekt, w którym zgromadzono liczne 

eksponaty z rozmaitych dziedzin nauki, 

historii, przyrody, techniki czy kultury. 

Dodatkowo organizowane są wystawy 

okresowe, prezentacje, a nawet koncerty. 

Obiekt jest bardzo dobrze przystosowany 

do odwiedzin dzieci i osób niepełnospraw-

nych. Wstęp bezpłatny.

National Gallery jest imponującym 

muzeum w którym eksponaty wręcz proszą, 

by je dotknąć i sprawdzić jak działają np. 

modele maszyn, samochody wyścigowe, 

w fotelach których można usiąść. Dzieci 

mogą znaleźć w piaskownicy kości „dino-

zaurów”. Uwagę przyciąga wielki zegar, 

którego wszystkie części poruszają się przy 

wybijaniu pełnej godziny. Uśmiech na twa-

rzy wywołuje nietypowa waga, która podaje 

ciężar człowieka w skali zwierząt np. strusia, 

szympansa czy mrówkojada. Wstęp wolny.

Our Dynamic Earth to interaktywne 

muzeum i centrum nauki, gdzie starsi 

i młodsi poznają historię stworzenia świata 

od wielkiego wybuchu, przez erę dinozau-

rów aż do pojawienia się człowieka czy 

pierwszych osad. Na wyciągnięcie dłoni jest 

tam lodowiec, las tropikalny, a pod stopami 

może zatrząść się ziemia. Wstęp wolny 

z nielicznymi płatnymi ekspozycjami.

The Scottish Whisky Experience to 

museum najpopularniejszego alkoholu 

w Szkocji. Podczas wizyty poznaje się 

historię i metody produkcji tego trunku. 

W zależności od wybranego programu 

(cena od osoby zaczyna się od 14£) można 

spodziewać się rozmaitych atrakcji. Każdy 

uczestnik otrzymuje interaktywnego 

przewodnika, również w języku polskim. 

Ciekawe jest to, że podróż częściowo odby-

wa się w beczkach! Nawet przy podstawo-

wej wersji wizyta kończy się degustacją 

wybranego rodzaju trunku. Na miejscu 

jest bardzo dobrze wyposażony sklep.

Her Majesty’s Yacht Britannia zacumo-

wany w Porcie Leith w Edynburgu. Jest 

PORT LOTNICZY AIRPORT 

FOT.: PIXABAY.COM

FO
T.

: P
IX

AB
AY

.C
OM



60 

PORT LOTNICZY AIRPORT 

WHAT TO SEE?
Old Town and New Town - two main 

districts located in the immediate centre 

of the city. They are divided by Princess 

Street Gardens.

Old Town is the Medieval heart of the 

city that is crossed by the Royal Mile - route 

that connects the Edinburgh Castle with 

The Palace of Holyroodhouse, the official 

residence of Queen Elizabeth II in Scotland.

THE EDINBURGH CASTLE
It is located in the heart of the city on 

a rocky elevation of a picturesque hill, 

a dormant volcano. It’s one of the oldest 

and largest fortresses in the whole of Great 

Britain, and the most important Scottish 

palace complex. It’s impossible to clearly 

determine the style it was built in, it’s a true 

architectural mosaic. Originally, it was the 

seat of crowned heads and the Scottish 

Parliament. Today, the Great Hall still hosts 

national celebrations. The military garrison 

present in the stronghold takes part in 

official ceremonies and parades.

The 12th-century St. Margaret’s Chapel 

is the best-preserved part of the complex. 

Visitors can visit the Crown Room, in 

which royal insignia and coronation jew-

els, the oldest in whole Europe, are stored.

The Military Museum has its seat in the 

Castle. It houses an impressive collection 

of arms, uniforms, decorations and other 

war memorabilia of Scottish dragoons. The 

Museum is part of the Scottish National 

War Memorial. After opening hours, 

the entrance to the Castle is guarded by 

guards in traditional Scottish uniforms.

Next to the museum there’s Mons Meg 

- a retired cannon whose cannonballs 

would reach targets as far as 3 miles away. 

Its discharge was used by sailors entering 

the bay as a sort of navigational tool (it 

could be heard at the Leith pier, 2 miles 

from the Castle).

The then maps were charted taking into 

account the delay in spreading of the sound. 

At 1 o’clock (everyday, except Sundays) you 

can hear the thunder of the so-called “one 

o’clock gun” which is to commemorate the 

might and significance of this place in the 

past. Today, this gun is considered by some 

a reminder of upcoming lunch.

ROYAL MILE
Royal Mile is today the main street of the 

city. One of its main features are lands 

(tenement houses) that are up to ten stories 

high. Such architecture of the buildings 

in the past was a result of rapidly growing 

population. Since the city was surrounded 

by a wall, the only logical solution was to 

build upwards. Royal Mile is also known 

for its closes - narrow passages that lead 

to courtyards, neighbouring streets or 

gardens. Its the location of many museums, 

city departments and churches. Antique 

shops or boutiques with souvenir handi-

craft and kilts are like a magnet. The same 

can be said about pubs that serve local alco-

hols, including the famous Scottish whisky.

PRINCESS STREET GARDEN
The gardens of the valley that separates 

Old and New Towns. In its centre, an ar-

tificial hill has been created - The Mound 

- that used to function as a levee. Here, 

the National Bank of Scotland, National 

Gallery and Royal Scottish Academy are 

located. Each year, between Christmas and 

New Year, skating tournaments take place 

at the foot of the Castle.

HOLYROOD PALACE
With its vast courtyard, it still serves 

as an official Scottish residence of the 

Queen. The representative apartments are 

full of precious portraits and tapestries, 

and the Great Gallery is decorated with 

89 portraits of Scottish monarchs. Steep 

slopes, hills and wetlands, heaths, lakes or 

characteristic Scottish landscape features 

are natural parts of this vast, royal park.

NEW TOWN
It was created in spite of the old district, as 

its exact opposite. It comprises wide streets 

that are comfortable for travelling, elegant 

tenement houses that used to serve as 

the equivalent of today’s apartment 

houses, bank and city department offices. 

Everything is kept classically simple. An 

interesting point on the district map is 

Waverley Market, where artists, crafts-

men, and producers of local delicacies 

set up their stalls. The market is located 

in close proximity of the largest railway 

station - Edinburgh Waverley.

WHAT ELSE?
The National Museum of Scotland is an 

enormous building that houses numerous 

exhibits from different fields of science, 

history, nature, technology or culture. 

What’s more, temporary exhibitions, pres-

entations and even concerts are organised 

here. The museum is very-well adapted 

to the needs of children and the disabled. 

Entrance is free.

The National Gallery is an impressive 

museum, in which the exhibits are literally 

asking to be touched and checked out, i.e. 

models of machines, or race cars in which 

you can sit in the driver’s seat. Children go 

look for “dinosaur bones” in the sandpit. 

An enormous clock whose parts move 

when striking full hour attracts particular 

attention, and an unusual scale that shows 

person’s weight in animal terms will make 

you smile. Entrance is free.

Our Dynamic Earth is an interactive 

science museum and science centre where 

both children and adults will learn about 

the history of the creation of the world, 

from the Big Bang, through the dinosaur 

age, to the evolution of mankind and first 

settlements. A glacier and a tropical forest 

are within hand’s reach, and you can also 

experience an earthquake when the earth 

starts shaking under your feet. Entrance is 

free, except for several paid exhibitions.

The Scottish Whisky Experience is the 

museum of the most popular Scottish al-

cohol. During the tour, we can learn about 

the history and methods of distillation of 

this beverage. Depending on the chosen 

programme (price per person starts from 

£14), you can expect different attractions. 

Each participant receives an interactive 

tour guide. Fun fact: the tour partially 

takes place in barrels! Even in case of the 

basic programme, the tour ends with whis-

ky tasting. A well-stocked shop is located 

within the premises of the museum.

Her Majesty’s Yacht Britannia is docked 

in the Port of Leith in Edinburgh. It’s the 

fomer floating royal residence, which 

witnessed visits of such famous people 

as Nelson Mandela, Gandhi, or Winston 

Churchill. According to tradition, this 

small cruise ship was named a Royal 

Yacht, thus becoming part of the Royal 

Navy as a ship which was ensured by four 

small cannons and presence of the Royal 

Marines on board. The vessel has been 

retired since 1997, and today it is a five-

star tourist attraction of the city, and no. 1 

in Great Britain.  

FOT.: PIXABAY.COM



I PODKARPACKIE POKAZY LOTNICZE W MIELCU

również zaprezentował się w locie mieleckiej 

publiczności. Zwiedzającym udostępniono 

wystawy naukowe w strefie innowacyjności.

W trakcie imprezy odbyła się promocja 

Lotniska „Rzeszów-Jasionka” i jego najnow-

szego z połączeń - do Edynburga. Nie lada 

gratką dla uczestników tego wydarzenia była 

możliwość wygrania 6 pojedynczych biletów 

na trasie Rzeszów-Edynburg-Rzeszów. 

Po zakończeniu pokazów rozpoczęła się 

Lokalny Air Show jak mówiono o wrze-

śniowych pokazach promował Podkar-

packi Przemysł Lotniczy. Precyzyjniej 

rzecz ujmując był idealnym momentem 

do prezentacji niezawodnych, wysokiej klasy 

i jakości flagowych i docenianych na całym 

świecie samolotów i helikopterów.

Pokazom lotniczym towarzyszyły wy-

stawy statyczne samolotów. Perełką w tym 

gronie okazał się Wiatrakowiec XENON który 

 ŹRÓDŁO: „PODKARPACKI PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY” – WYDAWNICTWO OKOLICZNOŚCIOWE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO WWW.POKAZYLOTNICZE.PODKARPACKIE.PL

FOT: WŁASNOŚĆ PORTU LOTNICZEGO „RZESZÓW-JASIONKA” SP. Z O.O.

12-13 WRZEŚNIA. MIELEC. DATA I MIEJSCE NIEPRZYPADKOWE. 
DRUGI WEEKEND WRZEŚNIA TO DATA IDEALNIE WKOMPONOWANA 
W EUROPEJSKI KALENDARZ IMPREZ LOTNICZYCH. PZL MIELEC – 
LIDER POLSKIEGO RYNKU LOTNICZEGO, DZIŚ SPÓŁKA ZALEŻNA 
AMERYKAŃSKIEGO KONCERNU SIKORSKY AIRCRAFT CO.

część artystyczna  m.in. występy teatru 

ulicznego Scena Kalejdoskop  oraz koncerty 

zespołów Bracia, DwaA czy Mr. Pollack.

Nie zabrakło również strefy dziecięcej 

dedykowanej najmłodszym z gości. 

JEDNAK TO SAMOLOTY BYŁY NAJWIĘKSZĄ 
Z WSZYSTKICH ATRAKCJI.
Emocji na najwyższym poziomie dostarczy-

ły akrobacje niekwestionowanych gwiazd 

podniebnych ewolucji:

Grupa Akrobacyjna ŻELAZNY Aeroklubu 

Ziemi Lubelskiej i Aeroklubu Poznańskiego 

czyli  cywilnej grupy akrobacyjnej latającej 

na różnych modelach samolotów.

Biało – Czerwone ISKRY w samolotach 

TS-11. Maszyny za sterami których sie-

dzieli piloci wojskowi były produkowane 

w zakładzie mieleckim przez 25 lat. Kunszt 

i perfekcje z jaką wykonują swoje rzemiosło 

jest doceniany w każdym miejscu w którym 

się pojawią czy to w Polsce czy całej Europie. 

Wśród licznych akrobacji można było zoba-

czyć beczki, diamenty, rozejścia, mijanki.

Formacja FIREBIRDS powstała w 2014 roku 

swoje akrobacje wykonuje  na samolotach 

Zlin-50 LS produkcji Czechosłowackiej oraz 

Extra 300 i 330 niemieckiej produkcji.

Lokalnych mistrzów podniebnych 

ewolucji reprezentowali piloci krośnieńskiej 

CELLFAST FLYING TEAM która działa od bie-

żącego roku a której celem jest doskonalenie 

umiejętności lotów w szyku na francuskich 

samolotach typu Morane.

LOTY GRUPOWE ORAZ W SZYKU ZAPREZENTO-
WAŁY M.IN. :
– mielecka Royal Star Aero na  lekkich samolo-

tach dwusilnikowych Piper Seneca

– Formacja 3AT3 Aeroklubu Warszawskiego 

na samolotach polskiej konstrukcji Aero AT-3.
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kim umiejętność zarządzania maszyną, 

personelem i ogromna odpowiedzialność 

za życie ludzkie. Z kolei pilotaż samolotu 

akrobacyjnego to dla mnie wyrażanie sa-

mego siebie. To czystość pilotażu i agresja. 

Jestem ja, maszyna i żywioł. To pełnia 

szczęścia, spełnienie, marzeń o wolności 

i trzech wymiarach. Tu nie ma autopilota 

(…) są stery, przepustnica i ja (…) Człowiek, 

ze swoimi słabościami, z którymi walczy 

w każdym locie, aby być lepszym. To ból 

przeciążeń dodatnich i ujemnych, wy-

sokie temperatury i zmęczenie fizyczne 

i psychiczne. Dla mnie to kwintesencja 

lotnictwa …”. Artur Kielak w swoim trzy-

letnim samolocie XA-41 niemieckiej firmy 

XtrimeAir zaprezentował kombinację 

figur autorotacyjnych na dużych i małych 

prędkościach przy akompaniamencie 

ulubionej muzyki rockowej i metalowej. 

W niedalekiej przyszłości chce osiągnąć 

szczyty w światowym pilotażu akro-

bacyjnym w kategorii UNLIMITED oraz 

FREESTYLE.  

Podkarpackie Pokazy Lotnicze mają 

mieć charakter cykliczny i odbywać się 

będą w Mielcu co dwa lata. Po między 

tymi wydarzeniami będą pokazy o mniej-

szej randze w Krośnie lub Stalowej Woli. 

Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” jest 

również brany pod uwagę jako gospodarz 

przyszłych widowisk podniebnych.

Pokazy Lotnicze w Mielcu zostały zor-

ganizowane przy współpracy Samorządu 

Województwa Podkarpackiego, Samorzą-

du Miasta Mielec oraz Polskiego Zakładu 

Lotniczego. Całość organizowana w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 – promowanie Podkarpackie-

go lotnictwa oraz kosmonautyki. 

PORT LOTNICZY AIRPORT 

Pokazy solowe m.in. zaprezentowali 

piloci: Boeinga Stearman PT-17 Kaydet 

wyprodukowanego w 1941 roku dla amery-

kańskiej marynarki wojennej jak również 

AN2 popularnie nazywanego „Antkiem” czy 

MIG-15, Mi-21.

Niekwestionowaną gwiazdą mieleckich 

pokazów był śmigłowiec wielozadaniowy 

S 70i – najnowszy w rodzinie Black Hawk 

wyposażony w najnowocześniejsze roz-

wiązania technologiczne. S70i  sprawdza się 

w najbardziej ekstremalnych warunkach 

bojowych. 

M-28 to mały mielecki dwusilnikowy 

samolot transportowy który zaprezentował 

swoje niepodważalne atuty: m.in. tzw. STOL 

czyli krótkie lądowanie. Samolot wyko-

rzystywany w najbardziej ekstremalnych 

warunkach od Grenlandii po Himalaje, 

lasy tropikalne Ameryki Południowej czy 

dżungle azjatyckie. Zmodyfikowaną wersją 

dysponuje Polskie Ministerstwo Obrony 

Narodowej, Siły Powietrzne Stanów Zjed-

noczonych czy służby mundurowe Jordanii, 

Wietnamu, Indonezji czy Wenezueli.

Nie zabrakło również desantu spado-

chroniarzy  z Aeroklubu im. Bogusława 

„Bodka” Mrozka w Tuszowie Narodowym 

a  także prezentacji trójholu szybowców. 

Niezwykle dynamiczne akrobacje na 

szybowcu S-1 Swift zaprezentował Maciej 

Pośpieszyński aktualny mistrz świata 

w akrobacjach szybowcowych.

Emocji na najwyższym poziomie 

dostarczył pokaz solowy Artura Kielaka 

członka kadry narodowej RP w akroba-

cjach samolotowych. Niekwestionowany 

mistrz podniebnych ewolucji na co dzień 

pracuje jako kapitan Boeingów 737 – 800 

w irlandzkich liniach lotniczych Ryanair. 

Jak sam mówi „praca pilota liniowego 

to zupełnie inne latanie. Nie da się go 

porównać z akrobacją, bo to tak, jakby 

porównać jazdę autobusem do jazdy boli-

dem F1. Bycie kapitanem Boeinga pełnego 

pasażerów i paliwa to przede wszyst-
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 IN ENGLISH

1ST PODKARPACIE AIRSHOW IN MIELEC
12-13 SEPTEMBER. MIELEC. THE DATE AND 
LOCATION ARE NO COINCIDENCE. THE SECOND 
WEEKEND OF SEPTEMBER IS A DATE THAT 
PERFECTLY FITS INTO THE EUROPEAN CALEN-
DAR OF AVIATION EVENTS. PZL MIELEC IS THE 
LEADER OF POLISH AVIATION INDUSTRY, AND 
SUBSIDIARY OF SIKORSKY AIRCRAFT CO.

The local Airshow, as it was called, promoted 

the aviation industry of Podkarpacie. More 

precisely, it was a perfect moment to present 

world renowned, high quality reliable flag-

ship planes and helicopters.

The airshow was accompanied by static 

plane display. Among those, the XENON auto-

gyro turned out to be a real gem. It was also 

presented in flight to the public in Mielec. 

Scientific exhibitions were made available to 

the visitors in the innovation zone.

During the event, a promotional campaign 

of Rzeszów-Jasionka airport nad its new 

connection to Edinburgh took place. Partici-

pants had the opportunity to win 6 tickets for 

Rzeszów-Edinburgh-Rzeszów route.

At the end of the show, the artistic part 

of the event began, with Scena Kalejdoskop 

street theatre performance, and concerts by 

Bracia, DwaA, and Mr. Pollack.

There was also a special zone dedicated to 

the youngest guests.

BUT THE PLANES WERE THE GREATEST AT-
TRACTION OF THEM ALL.
Unsurpassed masters of soaring evolutions 

provided top quality experience:

Aerobatic Group ŻELAZNY from the 

Aero Clubs of Lublin and Poznań, a civilian 

aerobatics group flying on different types 

of aircraft.

Team Iskry in TS-11 aircraft. Machines 

that were flown by military pilots had 

been produced in Mielec for 25 years. The 

artistry and perfection of their craft is 

appreciated anywhere they go, be it Po-

land or anywhere else in Europe. Among 

different stunts, we could see: barrel rolls, 

diamond formation, etc.

Firebirds Aerobatics Team was formed 

in 2014 and performs its stunts in Zlin-50 

LS Czechoslovakian aircraft, as well as the 

German Extra 300 and 330.

The local masters of aerobatics were 

represented by CELLFAST FLYING TEAM from 

Krosno that began this year, and whose 

goal is to polish formation flying in French, 

Morane-type planes.

GROUP AND FORMATION FLIGHTS WERE PRE-
SENTED BY:
– Royal Star Aero from Mielec in light du-

al-engine Piper Seneca aircraft

– 3AT3 Formation from Warsaw Aero Club in 

Polish Aero AT-3 aircraft.

Solo performances were given by pilots 

of: Boeing Stearman PT-17 Kaydet, manufac-

tured in 1941 for the American Navy, as well 

as AN2, called “Antek”, or MIG-15 and Mi-21.

The undisputed star of Mielec show 

was the multipurpose helicopter, S70i, the 

latest addition to the Black Hawk family, 

equipped with high end technology. S70i 

performs excellent in the most extreme 

combat conditions.

M-28 is a small, dual-engine transport craft 

that showed its undisputed assets, such as the 

so-called STOL - Short Take-Off and Landing. 

The plane has been utilised in the most 

extreme conditions, from Greelnad, through 

Himalayas to South America’s tropical forests 

and Asian jungles. The Polish Ministry of Na-

tional Defence, the US Air Force or Jordanian, 

Vietnamese, Indonesian and Venezuelan 

uniformed services all utilise a modified 

version of the craft.

Also, paratroopers from the Bogusław 

“Bodek” Mrozek Aero Club from Tuszów 

Narodowy presented their skills during 

a simulated drop. Dynamic glider acrobatics 

in S-1 Swift glider were presented by Maciej 

Pośpieszyński, the current world champion 

in glider aerobatics.

Best quality excitement was provided 

by the solo show of Artur Kielak, member 

of the Polish national aerobatics team. The 

undisputed master of aerial stunts works 

as captain of Boeings 737-800 in the Irish 

Ryanair. As he says: “the work of an airline 

pilot is entirely different flying. It cannot 

be compared with aerobatics - it’s like 

comparing bus driving with driving an F1 

race car. Being captain of a Boeing, full of 

passengers and fuel is, most of all, the ability 

to manage the vessel, personnel and great 

responsibility for human lives. Piloting 

a stunt plane, on the other hand, is a means 

of self-expression. Its pure pilot skills and 

aggression. There’s me, there the machine, 

and then there’s the element. It’s pure joy, 

fulfillment of dreams about freedom and 

three dimensions. There’s no autopilot (...), 

there are the controls, throttle and me (...) 

A man with all his flaws, which he combats 

in each flight to become better. It’s the pain 

of acceleration, extreme temperatures, 

and both physical and mental fatigue. For 

me, that’s the essence of aviation...”. Artur 

Kielak in his three-year-old German XA-41 

craft manufactured by XtrimeAir presented 

a combination of autorotation maneuvers at 

high and low speeds, with the accompani-

ment of his favourite rock and metal music. 

In the near future, he would like to reach 

the top of international aerobatics in UNLIM-

ITED and FREESTYLE categories.

The Podkarpacie Air Show are to become 

a recurring event, taking place in Mielec 

every two years. Between the events, 

lower-rank shows in Krosno or Stalowa Wola 

will be organised. Rzeszów-Jasionka Airport 

is considered a prospective host of the next 

year’s aviation show.

Mielec Air Show was organised in 

co-operation with the Local Government 

of Podkarpackie Region, the City of Mielec 

council and PZL Mielec. The entire event has 

been organised under the 2014-2020 Regional 

Operational Programme - promoting the 

aviation and aeronautics of Podkarpacie.  
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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. (Od 31.10) 06:30 10:05 FR7622 738

.2.4...(Od 27.10) 15:15 18:50 FR7622 738

.....6. (Do 24.10) 17:20 21:00 FR7622 738

...4... (Do 22.10) 17:50 21:30 FR7622 738

.2.....(Do 20.10) 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. (Od 31.10) 10:30 12:20 FR7623 738

.2.4...(Od 27.10) 19:15 21:05 FR7623 738

.....6. (Do 24.10) 21:25 23:10 FR7623 738

...4... (Do 22.10) 21:55 23:40 FR7623 738

.2.....(Do 20.10) 22:00 23:45 FR7623 738
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Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... (Od 27.10) 06:15 10:20 FR862 738

.....6. (Od 31.10) 13:40 17:45 FR862 738

.2.....(Od 06.10 do 20.10) 16:10 20:25 FR862 738

.....6. (Do 24.10) 17:20 21:35 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... (Od 27.10) 10:45 13:00 FR863 738

.....6. (Od 31.10) 18:10 20:25 FR863 738

.2.....(Od 06.10 do 20.10) 20:50 22:55 FR863 738

.....6. (Do 24.10) 22:00 00:05 FR863 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days 

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

12345.7 (Do 23.10.2015) 10:50 12:25 LH1384 CR9

12345.7 (OD 25.10.2015) 12:05 13:45 LH1384 E190

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days 

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1234...(Do 01.10.2015) 06:10 07:55 LH1387 CR9

12345.7 (Do 23.10.2015) 13:15 15:00 LH1385 CR9

12345.7 (OD 25.10.2015) 14:25 16:15 LH1385 E190

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... (Do 22.10) 11:15 14:50 FR3472 738

.2.4.6. (Od 27.10
Brak rejsu 31.10.2015)

17:40 20:15 FR3472 738

.....6. (Do 24.10) 18:00 21:35 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... (Do 22.10) 15:15 16:50 FR3473 738

.2.4.6. (Od 27.10
Brak rejsu 31.10.2015)

21:40 23:35 FR3473 738

.....6. (Do 24.10) 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..6. (Od 28.10) 11:35 13:50 FR3121 738

..3.... (Do 21.10) 16:05 18:10 FR3121 738

.....6. (Do 24.10) 17:15 19:20 FR3121 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3..6. (Od 28.10) 14:15 16:25 FR3122 738

..3.... (Do 21.10) 18:35 20:40 FR3122 738

.....6. (Do 24.10) 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 (Do 21.10) 07:05 10:40 FR2134 738

.....6. (Od 31.10) 07:50 11:20 FR2136 738

.....6. (Do 24.10) 11:05 14:40 FR2136 738

.2.4... (Do 22.10) 11:20 14:55 FR2136 738

.2.4... (Od 27.10) 17:00 20:30 FR2136 738

1.3.5.7 (Od 25.10) 17:45 21:15 FR2136 738

1.3.5.7 (Do 23.10) 18:00 21:35 FR2136 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 (Do 21.10) 11:05 12:40 FR2135 738

.....6. (Od 31.10) 11:55 13:35 FR2135 738

.....6. (Do 24.10) 15:05 16:40 FR2137 738

.2.4... (Do 22.10) 15:20 16:55 FR2137 738

.2.4... (Od 27.10) 20:55 22:35 FR2137 738

1.3.5.7 (Od 25.10) 21:40 23:20 FR2137 738

1.3.5.7 (Do 23.10) 22:00 23:35 FR2137 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  (Do 24.10.2015) 07:30 08:25 LO3805 DH4/E170

1234567 (Od 25.10.2015
Brak rejsów 31.10, 

01.11.2015)
07:40 08:35 LO3805 DH4

1234567 (Brak rejsu 
31.10.2015)

13:35 14:30 LO3801
DH4/E175/

E195

1234567 (Do 24.10.2015) 16:35 17:30 LO3807 DH4

1234567 (Od 25.10.2015
Brak rejsów 31.10, 

01.11.2015)
16:40 17:35 LO3807 DH4

12345.7 22:40 23:35 LO3803 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

123456.  (Brak rejsów 
17,24.10.2015)

05:55 06:45 LO3804 DH4

.....6. (Rejsy 17,24.10.2015) 05:55 06:50 LO3804 DH4

1234567 (Do 24.10.2015) 08:55 09:45 LO3806 DH4/E170

1234567 (Od 25.10.2015
Brak rejsów 31.10, 

01.11.2015)
09:05 09:55 LO3806 DH4

1234567 (Brak rejsu 
31.10.2015)

15:00 15:50 LO3802
DH4/E175/

E195

12345.7 (Do 24.10.2015) 18:00 18:50 LO3808 DH4

12345.7 (Od 25.10.2015
Brak rejsu 31.10, 

01.11.2015)
18:05 18:55 LO3808 DH4

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (Do 21.10) 06:10 09:55 FR3202 738

..3.... (Od 28.10) 06:25 10:10 FR3202 738

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

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (Do 21.10) 10:20 12:10 FR3203 738

..3.... (Od 28.10) 10:35 12:30 FR3203 738

......7 10:35 12:25 FR3203 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
Tr e nd y    m ak e-u p    j e s i e ń   2015!



Czerwone usta, oczy w delikatnych  

barwach jesieni, starannie wystylizowane 

paznokcie – oto kosmetyc
zne 

trendy
  obecnego sezonu

Klasyczne czerwone 
usta dostrzegliśmy 

także za kulisami 
pokazu Yves Saint 

Laurent. Modne, 
zmysłowe i piękne. 

Można się wzorować!
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CIENIE DO 
POWIEK  

Yves Saint Laurent, 
Couture Palette 

Collector Fall 15,  
5 g – 250 zł*, 

nr 875707

KREDKA DO OCZU 
Od góry: Couture Kajal 1, nr 875703, 

Couture Kajal 4, nr 875706;  
Yves Saint Laurent, po 1 g – 109 zł* każda

SZMINKA 
Yves Saint Laurent,  
Rouge Volupté Shine 35,  
3,8 g – 145 zł*, nr 878757

SZMINKA  
Yves Saint 
Laurent, Rouge 
Volupté Shine 36,  
3,8 g – 145 zł*, 
nr 878758

ŻEL DO BRWI 
Yves Saint Laurent, 
Couture Brow 1, 
4 ml – 119 zł*, 
nr 875701

PUDER TRANSPARENTNY  
Yves Saint Laurent, Poudre Compacte 

Radiance Perfectrice Universelle,  
9 g – 215 zł*, nr 875709

ZŁOTA JESIEŃ

Yves Saint Laurent: 
metalicznie  

Teatralnie wywinięta kreska na 
powiece jak u Cary Delevingne 
(po lewej), lśniąca czerwień na 

ustach i metalicznie pobłyskujące 
odcienie brązu i złota na 

powiekach: Yves Saint Laurent 
składa hołd jesieni. 

Makijaż piękny jak spacer  
po lesie

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial makijażu 
marki Yves Saint Laurent 

w magazynie Douglas 
 w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

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

Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu dostępne 
na www.douglas.pl
* Produkt dostępny 
w wybranych perfumeriach



PODKŁAD  
Giorgio Armani,  
Luminous Silk: kompaktowa 
puderniczka (pusta), 92 zł*, 
nr 877227; kompaktowy 
wkład, nr 03, 9 g – 219 zł*, 
nr 877221

BŁYSZCZYK  
DO UST 

Giorgio Armani,  
Ecstasy Lacquer 502,  

6, 5 ml, 169 zł*, nr 877426

CIEŃ  
DO OCZU I BRWI 

Giorgio Armani,  
Eye & Brow Maestro 2,  

145 zł*, nr 818742

KOREKTOR  
Giorgio Armani, Maestro Eraser 
2.5, 15 ml – 199 zł, nr 704592

CIENIE DO POWIEK  
Giorgio Armani, Eyes To Kill 
Eye Tint 11, 6,5 ml – 163 zł*, 
nr 843980

CIEŃ DO 
POWIEK 

Giorgio Armani, Eyes To 
Kill Eye Tint 10,  

6,5 ml – 163 zł*,  
nr 843978

TUSZ  
DO RZĘS 
Armani, Eyes 
To Kill 01, 
165 zł*, 
nr 830476

NASZYM ZDANIEM

Giorgio Armani: 
emocje nabierają barw 

 
Giorgio Armani stawia na ciepłe, ale 

jednocześnie mocne kolory: oczy 
podkreślają odcienie brązu, łączone 
z jaśniejącym złotem, usta połyskują 
czerwienią jesiennych liści. Nam się 

taka stylizacja bardzo podoba! 

Giorgio Armani

Giorgio Armani, prezentując swoją kolekcję 
„Armani Privé Couture“, akcentował przede 
wszystkim brwi i usta. I to z jakim efektem!

Zd
ję

cia
: A

rm
an

i; 
Ar

m
an

i (
7)

Ż YC I E  T RE N DY  2 0 1 5 / 2 0 1 6

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial makijażu 

marki Giorgio Armani 
w magazynie Douglas 

 w wersji na tablet  
i smartfon.

douglas magazyn pl

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

Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu dostępne 
na www.douglas.pl
* Produkt dostępny 
w wybranych perfumeriach
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BŁYSZCZYK 
DO UST 
Dior, Dior Addict 
Fluid Stick 499, 
6 ml – 159 zł, 
nr 878681

BŁYSZCZYK 
DO UST 
Dior, Dior Addict 
Fluid Stick 289,  
6 ml – 159 zł,  
nr 878679

RÓŻ 
Dior, Diorblush 
Cheek Stick 675, 
6,7 g – 149 zł, 
nr 878692

PŁYNNY CIEŃ  
DO POWIEK  
Dior,  Addict Fluid Shadow 275,  
6,5 ml – 147 zł, nr 878674

PŁYNNY CIEŃ  
DO POWIEK 
Dior,  Addict Fluid Shadow 025, 
6,5 ml – 147 zł, nr 878672

LAKIER DO 
PAZNOKCI  
Dior Vernis, Black Out 982,  
10 ml – 115 zł, nr 878699

LAKIER DO 
PAZNOKCI  
Dior Vernis, Miroir 001, 
10 ml – 115 zł, 
nr 878696

CIENIE DO POWIEK  
Dior, 5 Couleurs Palette Eclectic,  

6 g – 255 zł, nr 878690

CIENIE DO 
POWIEK 
Dior, 5 Couleurs 
Palette 
Exubérante,  
6 g – 255 zł, 
nr 878689

Dior: kosmopolitycznie  
Cień do powiek w kolorze 

metalicznego granatu, do tego 
srebrzyste paznokcie i usta 

w odcieniu brązu – w tym sezonie 
Dior zaskakuje nowoczesnymi 

połączeniami. To dobry trop, oby 
więcej takich stylizacji!

MODNIE

Christian Dior

Główny wizażysta  
Diora, Raf Simons, 
zwraca uwagę, by 

makijaż podkreślał 
efekt lekko 

nonszalanckiej, 
wielkomiejskiej 

stylizacji

ŻYCIE TRENDY 2015/2016

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

i regulamin serwisu dostępne na 
www.douglas.pl
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H I S T O R I A  S I S L E Y

Francuska marka o polskich korzeniach, jedna           z najbardziej 

prestiżowych i cenionych firm kosmetycznych. Niekwestionowany  

lider na rynku produktów luksusowych

 Sisley zawdzięcza swój sukces przede wszystkim 
jakości i skuteczności swoich produktów oraz 

innowacyjnej pracy laboratoriów badawczych, które 
wyspecjalizowały się w fitokosmetologii, stosując 
naturalne ekstrakty roślinne i olejki eteryczne we 

wszystkich produktach marki. Hubert d’Ornano 
stworzył markę Sisley w 1976 roku, w czasach 

gdy przemysł kosmetyczny nie doceniał jeszcze 
ogromnego potencjału roślin. Był prawdziwym 

pionierem – odważnym, zdeterminowanym, 
przekonanym o trafności swojego pomysłu na firmę. 

Wcześniej niż inni twórcy kosmetyków zrozumiał, 
że świat natury stanowi fascynujący obszar badań. 

Laboratoria Sisley rygorystycznie przestrzegają 
naukowych procedur. Prace badawcze, których 

celem jest dobór właściwych czynników aktywnych 
oraz ich współdziałanie z innymi składnikami 

formuły, zazwyczaj trwają wiele lat. 

Intensywna  
pielęgnacja 
odmładzająca
Najnowszym produktem 
marki Sisley jest Supremÿa 
Baume, wyjątkowa pielęgnacja 
odmładzająca, która w widoczny 
sposób opóźnia skutki 
genetycznego starzenia się skóry. 
W sercu tej unikalnej formuły 
znajduje się Phyto-Complex LC12 
(koncentrat długowieczności 
o 12-godzinnym działaniu), dzięki 
któremu skóra jest wyraźnie 
odmłodzona i zrewitalizowana, 
natomiast dogłębne nawilżanie 
i odżywianie zapewnia suchej  
i bardzo suchej skórze bogata 
formuła zawierająca regenerujące 
olejki pochodzenia roślinnego. 

Krem Supremÿa Baume  
jest przeznaczony  
do stosowania na noc.  
Dzięki niemu skóra staje 
się jędrniejsza, bardziej 
spoista, gładka, 
promienna  
i wyraźnie 
zregenerowana.  
Nad formułą tego kremu 
laboratoria Sisley 
pracowały siedem lat

Zapachy sygnowane marką Sisley mają swój 
niepowtarzalny, oryginalny charakter. 
Najnowsze perfumy – Soir d’Orient  
– to szyprowo-kwiatowo-orientalny powiew  
bogactwa i enigmatycznej głębi 

Pasja, kreatywność i polskie 
korzenie
Sisley oferuje kosmetyki w trzech kategoriach: 
pielęgnacja, makijaż i perfumy. Kosmetyki 
pielęgnacyjne zapewniają precyzyjnie zaprogramowane 
działanie w skórze i widoczną poprawę jej jakości. 
Produkty do makijażu nie tylko upiększają, ale także 
pielęgnują skórę. Z kolei zapachy to osobiste kreacje 
artystyczne, wynikające z zamiłowania rodziny d’Ornano 
do sztuki, w tym także sztuki polskiej, ze względu 
na pochodzenie twórców marki. Obojewywodzą się 
z polskiej arystokracji – hrabia Hubert d'Ornano jest 
potomkiem Marii Walewskiej, a jego żona Isabelle 
d’Ornano urodziła się w Warszawie jako hrabianka 
Potocka, w należącym do rodziny pałacu przy 
Krakowskim Przedmieściu, który dziś jest siedzibą 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Choć 
Isabelle wyjechała z kraju jako dwuletnie dziecko, biegle 
mówi po polsku, podobnie zresztą jak jej mąż. 
Marka Sisley od początku oferuje produkty najwyższej 
klasy, gwarantujące  znakomitą jakość. Ten wybór 
odpowiada osobowościom twórców marki, którzy 
w swoich kreacjach łączą wysoką jakość składników, 
nowoczesność i elegancję.

WYRAŹNIE 
ZREGENEROWANA  

I JĘDRNIEJSZA SKÓRA
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Odpowiedni makijaż może nie tylko wydobyć nasze prawdziwe  

piękno, ale także skrzętnie ukryć niedoskonałości urody. Wystarczy 

umiejętne użycie beżu i brązu, zgodnie z zasadą – jasny kolor wysuwa,  

ciemny chowa. Poznajcie  nasze tr
iki!   

Z A KU P Y  M A K IJ A Ż

SZTUKA  

MODELO
WANIA

KROK DRUGI

KROK PIERWSZY

Oczy
Żeby oko wydawało się 

większe, na całą ruchomą 
powiekę nakładamy 

cień w kolorze jasnego 
beżu. Kreska w makijażu 

modelującym powinna być 
prosta i nieprzekraczająca 

linii rzęs! Wolną przestrzeń, 
która powstanie pod kreską, 

rozcieramy i aplikujemy  
na nią ciemny cień.   

Usta
Obrysowujemy usta białą 
konturówką, następnie rysujemy 
kontur kredką w kolorze zbliżonym 
do koloru ust i delikatnie 
wypełniamy kredką usta! Na całe 
wargi kładziemy pomadkę,  
a na środek aplikujemy błyszczyk,  
który nada ustom krystaliczny efekt.

1. Douglas Make Up, Eye Brow Styler, kredka do brwi,  
39 zł, nr 853084   
2. Douglas Make Up, Kajal Eye Pencil, kredka do oczu,  
29 zł,  nr 853088  
3. Douglas Make Up, Lip Shine, błyszczyk  
Flirt Nude nr 3, 5 g – 45 zł, nr 852874  
4. Douglas Make Up, Lipstick Shine, pomadka Nudy 
Pink nr 1, 3,5 g – 45 zł, nr 852892 
5. Douglas Make Up, Beauty Balm, baza pod podkład,  
30 ml – 55 zł, nr 852371  
6. Douglas Make Up, Light Concealer, korektor,  
1,5 g – 64 zł, nr 852398  
7. Douglas Make Up, Aquarelle Powder, puder 
wielofunkcyjny, 18 g – 72 zł, nr 852421

KROK TRZECI
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4

GŁÓWNA MAKIJAŻYSTK A
W SIECI PERFUMERII 
DOUGL AS 

WIĘCEJ 

Obejrzyj tutorial makijażu 
sygnowanego marką 

 Douglas Make Up w magazynie 
Douglas w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

1

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

Twarz 
Zaczynamy od nałożenia bazy Beauty Balm 
na twarz, a następnie aplikujemy podkład 
w musie Mousse Make Up (używamy pędzla 
do pudru lub różu). Za pomocą korektora 
Light Concealer rysujemy tzw. trójkąt 
światła: pierwszą linię od kącika oka wzdłuż 
nosa, kolejną od skrzydełka nosa do środka 
policzka pod kątem prostym, a następnie 
łączymy obie linie i wypełniamy korektorem. 
Wgniatamy go tak długo, aż zostanie jasna 
plama. Całość matujemy Mattifying Powder, 
następnie aplikujemy puder brązujący i róż. 
Brązer nakładamy pod kości policzkowe,  
a róż na nie i blisko nosa. Makijaż kończymy 
nałożeniem rozświetlacza. 




