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EUROPA  
NA DWÓCH  

KÓŁKACH



B
lisko 40% mieszkańców 
Kopenhagi dojeżdża do pracy 
na rowerze. W Trójmieście 
rowerzyści mają do dyspozy-
cji 450 km dróg rowerowych. 

W szwedzkim Vasteras, szwajcarskiej Ba-
zylei, czy w końcu włoskiej Ferrarze 30% 
przejazdów na trasie dom – praca/szkoła 
– dom odbywa się na rowerach. Nie ma 
wątpliwości, że Europejczycy poruszają 
się rowerami coraz chętniej, częściej 
i liczniej. Europejskie miasta z perspek-
tywy dwóch kółek są jeszcze piękniejsze. 
Coraz częściej korzystać możemy także 
z niezwykłej, zaprojektowanej specjalnie 
z myślą o rowerzystach, infrastruktury. 
Nie pozostaje nic innego, jak spakować 

do jego obrazu pt. „Gwieździsta noc”. 
Choć trasa ta zyskała olbrzymi rozgłos, 
nie była pierwszą wykazującą takie 
właściwości. Podobne rozwiązanie 
zastosowano wcześniej w Wielkiej 
Brytanii. Niezwykłym doświadczeniem 
jeżdżenia rowerem po świecącej trasie 
mogą cieszyć się za sprawą ścieżki Star-
path mieszkańcy Cambridge.

NAD ZIEMIĄ…
Miłośnicy niecodziennej infrastruktury 
rowerowej powinni zarezerwować kilka 
dni na pobyt w Holandii. Same tylko 
kładki i mosty rowerowe w tym kraju 
zasługują na osobny artykuł. Są równie 
funkcjonalne, co atrakcyjnie wizualnie. 

Po rower sięgamy coraz częściej i chętniej. Skutecznie 
zastępuje zarówno samochód, jak i komunikację 
miejską. Nie ma sobie także równych podczas 
wakacyjnych wojaży.  Powodów, dla których warto 
wyruszyć rowerem w nieznane, jest mnóstwo.  
Dziś prezentujemy kilka z nich.

TEKST: Agnieszka Mróz  FOT.: Jakub Milszewski
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rowerowe sakwy i wyruszyć w świat. A do 
wyboru w zależności od formy mamy 
zarówno trasy kilkukilometrowe, jak i te 
liczące kilka tysięcy kilometrów.

ŚWIETLNY SZLAK
Największy rozgłos w mediach zyskała 
w ostatnich latach ścieżka rowerowa, 
która ma zaledwie kilometr. Mowa 
o świecącej trasie w miejscowości Ne-
unen, położonej zaledwie 8 kilometrów 
od Eindhoven. Dzięki zastosowanym 
specjalnym „kamieniom” kumulu-
jącym energię słoneczną wieczorem 
nawierzchnia zjawiskowo świeci. Trasa 
jest hołdem dla urodzonego w tym 
regionie Van Gogha. Nawiązuje ona 
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W AMSTERDAMIE 
PRZEJECHAĆ 
MOŻEMY PRZEZ 170 
METROWY WIADUKT 
ZLOKALIZOWANY 
W DZIELNICY IJBURG. 
Z KOLEI W EINDHOVEN 
ZNAJDZIEMY WISZĄCE 
RONDO. RÓWNIEŻ 
W INNYCH KRAJACH 
CZEKAJĄ NA NAS 
NIEZWYKŁE BUDOWLE. 
PO ZMIERZCHU 
WARTO PRZEJECHAĆ 
PO DREWNIANYM, 
PRZEPIĘKNIE 
PODŚWIETLANYM,  
MOŚCIE W SZWEDZKIM 
MIASTECZKU 
SÖLVESBORG.



fot.: all-free-downloads.com

Na dodatek z wielu z nich rozpościera się 
przepiękna panorama miasta. W Am-
sterdamie przejechać możemy przez 
170 metrowy wiadukt zlokalizowany 
w dzielnicy IJburg. Z kolei w Eindho-
ven znajdziemy wiszące rondo. Rów-
nież w innych krajach czekają na nas 
niezwykłe budowle. Po zmierzchu warto 
przejechać po drewnianym, przepięknie 
podświetlanym,  moście w szwedzkim 
miasteczku Sölvesborg. Most ma ponad 
750 metrów, będąc tym samym najdłuż-
szym mostem pieszo-rowerowym w całej 
Europie. Równie wielu wrażeń dostarcza 

w jej trakcie. Obecnie z tunelu korzysta 
ponad 4 tysięcy rowerzystów dzien-
nie, w latach pięćdziesiątych liczba ta 
była dziesięciokrotnie większa. Ponad 
850-metrowym tunelem prowadzą-
cym przez górę przejechać możemy się 
w hiszpańskim San Sebastian.

OTOCZENI SZTUKĄ
Jeśli wystarczy nam poczucie klima-
tu muzeum, a nie kontemplowanie 
poszczególnych dzieł sztuki, zadowoleni 
będziemy przejeżdżając ścieżką prowa-
dzącą przez sam środek zlokalizowanego 
w Amsterdamie budynku muzeum 
narodowego Holandii – Rijksmuseum. 
Przejeżdżając nią dzięki licznym prze-
szkleniom można zobaczyć jakie skarby 
skrywa budynek. 

DLA DŁUGODYSTANSOWCÓW
Rowerem warto uciec za miasto. Najwy-
trwalsi wybrać mogą jedną z tras europej-
skiej sieci szlaków rowerowych (EuroVe-
lo). Ich długość waha się od nieco ponad 
1300 do 10 000 kilometrów, łącznie 70 
tysięcy kilometrów. Każda z 14 tras Euro-
Velo przebiega przez kilka państw i opie-
ra się na istniejących w nich szlakach. 
Wśród bardziej popularnych tras wskazać 
można Szlak Stolic, który rozpoczyna się 
w irlandzkim Galway, prowadzi m.in. 

przejazd mostem w biurowej dzielnicy 
Kopenhagi – Vesterbro. Czerwony most 
otoczony szklanymi biurowcami robi 
piorunujące wrażenie.

…I POD POWIERZCHNIĄ
Poruszać można się jednak nie tylko 
nad lecz także pod miastem. Dwie 
przedzielone rzeką części Rotterdamu 
łączy podwodny tunel Maastunnel. 
Rozwiązanie robi futurystyczne wraże-
nie, tym bardziej warto zaznaczyć, że 
budowę rozpoczęto na kilka lat przez II 
wojną światową, a ukończono jeszcze 
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ing on how you feel, you can choose from 
routes that span from several to a couple 
of thousand kilometers.

THE LANE OF LIGHT
One of the most famous bike lanes that 
has been the media’s favourite in the last 
couple of years is only one kilometer in 
length. The route is located in the town 
of Neunen, just 8 km outside of Eind-
hoven. Special “stones” that accumulate 
solar energy release it in the evening, 
causing the path to illuminate at night. 
It’s a breathtaking tribute to Van Gogh, 
who was born in the area, a direct refer-
ence to his painting, “The Starry Night”. 
Although this route has caused a lot of 
buzz around the world, it was not the first 
one to display such properties. A similar 
solution had been implemented before in 
Great Britain. Starpath in Cambridge of-
fers this unique experience to the citizens 
and tourists who visit the city.

ABOVE...
Fans of unconventional cycling solutions 
should spare a moment of their time and 
visit the Netherlands. Cycling bridges 
in this country alone deserve a separate 
article, they’re as practical as they’re 
pleasing to the eye. Some of the paths 
offer breathtaking panoramas, too. In 
Amsterdam, for instance, you can ride 
across a 170-meter-long bridge located in 

przez Dublin, Berlin, Warszawę, a kończy 
się w Moskwie.  Miłośnicy historii zainte-
resowani mogą być zaś Szlakiem Żelaznej 
Kurtyny. Preferujący wyższą temperaturę 
wybrać mogą z kolei Szlak Śródziemno-
morski. Przejechanie całej trasy należy 
dla większości miłośników dwóch kółek 
do wyczynów z gatunku ekstremalnych. 
Warto jednak przyjrzeć się bliżej trasom 
i wybrać te fragmenty, które wydają nam 
się szczególnie godne odkrycia. 

NAD WODĘ 
Klasycznym kierunkiem wypraw rowe-
rowych jest Bornholm. Na tej niewiel-
kiej duńskiej wyspie czeka na niej na 
nas ponad 230 kilometrów tras rowero-
wych. Bornholm doskonale sprawdza 
się zarówno na samotne wyprawy, jak 
i wyjazdy z przyjaciółmi i rodziną. 
Często mówi się, że wyspa w pełni odda-
je ducha Skandynawii. Poczujemy go 
zarówno obcując z naturą, jak i przejeż-
dżając przez urokliwe miasteczka.

Rozwagi warte są także trasy prowa-
dzące dookoła znanych Europejskich 
jezior. Trasa długości niemal 300 
kilometrów prowadzi dookoła położone-
go u podnóża Alp na granicy Niemiec, 
Austrii i Szwajcarii jeziora bodeńskiego. 
Przygotować musimy się jednak na długie 
odcinki trasy prowadzące przez ruchliwe 
drogi. Trudy zostaną jednak nagrodzone 
widokami pięknych miast, przez które 

będziemy przejeżdżać oraz możliwością 
zobaczenia wodospadów na Renie. Rów-
nie wielu doznań dostarczy nam szlak 
dookoła węgierskiego Balatonu. Blisko 
200 kilometrowa trasa ciągnie się przez 
stare winnice i niewielkie miasteczka. 

IN ENGLISH 

CYCLING THROUGH EUROPE

Cycling is becoming more and 
more popular, and we’re enjoying 
it. Bicycle is a great substitute for 
both cars and public transport. 
It’s irreplaceable also during the 
holidays. There are countless reasons 
for hopping on a bike and venturing 
into the unknown. Today, we’d like to 
name just a few of them.

Almost 40% of citizens of Copenha-
gen commutes to work by bicycles. In 
Tricity, there are almost 450 km of bike 
lanes available. In the cities of Vasteras 
(Sweden), Basel (Switzerland) or Ferrara 
(Italy) around 30% of all traffic is bicycle 
traffic. Without doubt, Europeans hop 
on their bikes more and more often and 
in greater numbers. European cities 
from biker’s perspective are even more 
beautiful and the biking infrastructure is 
becoming more and more amazing and 
complex. The only thing to do is to pack 
your bags and set off to explore. Depend-
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fot.: Niclas Jessen  Źródło: visitdenmark.digizuite.dk
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the district of IJburg, and in Eindhoven 
you’ll find the Hovenring - a suspended 
cycle path roundabout. Other countries 
also have magnificent pieces of archi-
tecture waiting for you, like the beauti-
fully illuminated, wooden bridge in the 
Swedish town of Sölvesborg. It is over 
750 meters in length, which makes it the 
longest cycling and pedestrian bridge in 
Europe. A similarly thrilling experience 
awaits in the business district of Vester-
bro, Copenhagen. A ride on a red bridge 
surrounded by glass skyscrapers certainly 
makes an impression.

...AND BELOW
You can cycle both above and be-
low cities. Two parts of Rotterdam, 
separated by river, are connected by 
an underwater tunnel, the Maastun-
nel. This solution makes you think: 
“future” , more so that its construction 
began a few years before World War II 
and finished during the war. Currently, 
more than 4 thousand cyclists per day 
ride through the tunnel. In the 1950s, 
this number was ten times greater. 
An over 850-meters long tunnel in the 
Spanish city of San Sebastian allows 
you to ride right through a mountain.

SURROUNDED BY ART
If just feeling the atmosphere of a mu-
seum is enough for you, and you can go 
without contemplating each art piece, 
you’ll be more than satisfied after a ride 
along a path going straight through centre 
of the building of the national museum 
of the Netherlands, the Rijksmuseum, 
in Amsterdam. Thanks to many glazings 
along the path you can take a peek at the 
treasures the museum’s holding.

LONG DISTANCE
It’s worth escaping the city by a bicycle. 
The most persistent can try out one of the 
European networks of bicycle paths (Eu-
roVelo). They’re from 1300 to 10,000 km 
long, a total of 70,000 km. Each of the 14 
routes goes through several countries and 
is based on already existing cycling paths. 
One of the most popular ones is the Cap-
itals Route that starts in the Irish city of 
Galway, leading through Dublin, Berlin, 
Warsaw and ending in Moscow. The Iron 
Curtain route, on the other hand, may 
be interesting to amateurs of history. If 
you prefer higher temperatures, you can 
choose the Mediterranean Route. Cycling 
along the entire route is considered an 
extreme achievement among cycling 



fans. You can try examining the routes in 
greater detail, though, and choose these 
fragments you think are particularly 
worth exploring.

ALONG THE COAST
One of the evergreens of cycling is 
Bornholm. This small Dutch island offers 
more than 230 km of routes, great for 
both solitary escapades as well as trips 
with family and friends. It’s said that this 
island perfectly depicts the Scandinavian 
soul, be it its pristine nature or pictur-
esque small towns.

You should also consider checking 
out routes along the famous European 
lakes. A 300-kilometer-long route goes 
along Lake Constance, located at the 
foot of the Alps. Be warned: long parts 
of this route go along some of the most 
busy highways. The reward is worth the 
effort, however: beautiful panoramas of 
gorgeous cities that you will pass along 
the way and the opportunity to admire 
waterfalls on the river Rhine. Equally 
exciting is the route around the Hun-
garian lake Balaton, almost 200 km of 
old vineyards and picturesque, small 
towns along the way. 
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www.marekkondrat.pl

Wino to opowieść,  
historia człowieka i emocje.  
Odkrywamy je teraz  
na nowo.
Wine is a story, a history  
of a human being and emotions.  
We explore it all over again now. 

Zakupy przez internet, Sklep stacjonarny, 
Oferta B2B, Szkolenia i eventy

Online shopping, Retail shop,  
B2B offer, Trainings and events

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing

REKLAMA
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WIDZOM W OCZY, 
NIE W BUTY

Podczas tegorocznego Cieszanów Rock Festiwalu 
Elektryczne Gitary będą miały niepowtarzalną okazję 

zabrać publiczność do roku 1991 – wtedy właśnie 
ukazał się pierwszy album zespołu zatytułowany 

„Wielka radość”, który na festiwalu zostanie zagrany 
w całości. O tej płycie oraz zmianach na przestrzeni 
30 lat opowiada lider formacji, Jakub Sienkiewicz.

TEKST: Jakub Milszewski  FOT.: Archiwum zespołu

W
Y

W
IA

D
 

In
te

rv
ie

w
 

16



CHCIAŁEM ZACZĄĆ OD „WIELKIEJ 
RADOŚCI” W 1991 ROKU. CO TAM 
SIĘ U WAS DZIAŁO, ŻE BYŁA TAKA 
WIELKA RADOŚĆ? OCZYWIŚCIE 
POZA TYTUŁEM TEJ PŁYTY.
„Wielka radość”, jeszcze na kasecie, 
ukazała się w 1991 roku. Było to nasze 
pierwsze wydawnictwo. To była o tyle 
szczególna sytuacja, że zespół funkcjo-
nował już jakieś dwa lata, mając wiele 
emisji w stacjach radiowych, a ciągle 
nie miał płyty. Taki był wtedy cykl 
wydawniczy, że najpierw wydawało 
się kasetę, a dopiero rok później płytę 
kompaktową. To jeszcze dodatkowo 
wypromowało nas w mediach, bo właśnie 
następowało przechodzenie z nośnika 
analogowego (taśma magnetofonowa) na 
cyfrowy i płyta kompaktowa bardzo to 
ułatwiła. Trzeba podkreślić, że koledzy 
z zespołu, już od 1990 roku chodzili po 
rozgłośniach z naszymi nagraniami, które 
kopiowano na tzw. radiówkach po to, 
żeby służyły do emisji na antenie. Robili 
to zarówno w rozgłośniach publicznych, 
jak i w licznie powstających wówczas 
rozgłośniach komercyjnych. Oczywiście 
chodzi głównie o stolicę, bo tutaj przede 
wszystkim działaliśmy. Tym sposobem 
zespół był znany jeszcze zanim wydał 
jakąkolwiek płytę. Dawaliśmy już kon-
certy, w jakiś sposób byliśmy rozpozna-

wani. Myślę, że tytuł „Wielka radość” ma 
tutaj wieloznaczne konotacje. Oczywiście 
był to dla nas czas ogromnego szczęścia, 
bo np. ja wcześniej funkcjonowałem tak 
trochę nieoficjalnie, w drugim obiegu, 
grając dla znajomych, podłączając się do 
różnych składów, takich jak Orkiestra 
Na Zdrowie Jacka Kleyffa czy Niepod-
ległość Trójkątów Andrzeja Zeńczew-
skiego. Tak sobie muzykowałem tu 
i ówdzie, a piosenki pisałem głównie do 
szuflady, prezentując je tylko od czasu 
do czasu przy jakichś okazjach, takich 
jak strajki studenckie czy w prywatnych 
mieszkaniach, klubach i tym podobnych 
salach, raczej związanych z nieoficjalnym 
obiegiem. Kiedy zmienił się ustrój my też 
się zmieniliśmy – utworzyliśmy formację 
pod nazwą Elektryczne Gitary i zaczął 
się okres wielkiej energii i przyjemności 
czerpanej z tego, co robimy. Dlatego 
tytuł „Wielka radość” oddaje nasz zapał, 
entuzjazm i poczucie, górnolotnie to 
nazywając, spełniania misji, ponie-
waż uważaliśmy, że ten rodzaj estetyki 
i twórczości trzeba promować. Drugie 
znaczenie wyrażenia „Wielka radość” 
było odwrotne – to najbardziej ponura 
piosenka z tego programu, podkreśla-
jąca, że każdemu sukcesowi towarzyszy 
upadek. Stała się utworem tytułowym, 
nie promowała płyty jako singiel.

OK, A CZY PO DEBIUCIE FONO-
GRAFICZNYM, KIEDY ELEKTRYCZNE 
GITARY STAŁY SIĘ GWIAZDĄ, PŁYTA 
SIĘ ŚWIETNIE SPRZEDAŁA...
...płyta sprawiła, że zaczęliśmy więcej 
koncertować. Zaczęto zwracać się do 
nas o występy. Podkreślam to, ponieważ 
niektórzy mogą myśleć, że to koncerty 
promowały płytę, u nas było odwrotnie – 
to płyta umożliwiła nam dobre występy.

A WŁAŚNIE WTEDY, KIEDY ZACZĘ-
ŁO SIĘ DUŻO KONCERTÓW I PRZY-
SZŁA TA WIĘKSZA ROZPOZNA-
WALNOŚĆ, NIE BYŁO KONFLIKTU 
MUZYKA – MEDYCYNA? WYDAJE 
MI SIĘ, ŻE BYCIE LEKARZEM TO 
COŚ, CO WYMAGA DUŻO CZASU, 
SKUPIENIA I POŚWIĘCENIA.
Wtedy jeszcze miałem dużo sił, żeby 
godzić jedno z drugim. Ale już w roku 
1993, po wydaniu drugiej płyty „A ty 
co?” zdecydowałem się na roczny 
bezpłatny urlop w mojej macierzystej 
klinice, oczywiście nie zrywając z prak-
tyką ambulatoryjną. Przestałem na rok 
uczestniczyć w codziennej pracy kliniki 
i poświęciłem ten czas przede wszystkim 
na liczne występy i przygotowywanie 
materiału na kolejną płytę, która uka-
zała się rok później. Podobnie zrobiłem 
w roku 1997, wtedy była taka sytuacja, 
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 Elektryczne Gitary 

będą jedną z gwiazd tegorocznego 
Cieszanów Rock Festiwalu, który od-
będzie się 20-23 sierpnia w Cieszanowie 
na Podkarpaciu. Podczas specjalnego 
koncertu grupa zagra w całości krążek 
„Wielka radość”. Na tegorocznej edycji 
festiwalu wystąpią także Kreator, Hel-
loween, The Animals & Friends, Pidżama 
Porno, Coma, Vavamuffin, Pablopavo 
i Ludziki, Zjednoczenie Sound System, 
Dezerter. „Live&Travel” i Anywhere.pl są 
patronami medialnymi festiwalu.

że dzięki materiałowi z albumu „Na 
krzywy ryj”, a szczególnie piosence „Co 
ty tutaj robisz?”, zrobiło się tak gęsto, że 
musiałem ponownie wziąć ten urlop.

TE 30 LAT ISTNIENIA ZESPOŁU 
NA PEWNO WYWARŁO NA WAS, 
CZŁONKACH ZESPOŁU, JAKIEŚ 
ZMIANY.
Pewnie. Zauważyłem, że w tych pierw-
szych latach występowałem z dużym 
zaangażowaniem emocjonalnym. Każdy 
koncert traktowałem tak, jakby to 
miał być ostatni występ w moim życiu. 
Chciałem wykonać te utwory z maksy-
malną ekspresją, wielkim poświęceniem 
i poczuciem misji. Z czasem zauważy-
łem, że im bardziej oszczędzam siły, 
im bardziej rozkładam kulminację na 
występie, tym efekty są lepsze. Im bar-
dziej oszczędnie interpretuję piosenki, 
tym koncert wychodzi lepiej. To jest 
taka podstawowa zmiana, która się we 
mnie dokonała. Zacząłem oszczędzać 
siły po to, żeby cały program wypadł 
korzystniej.

ZMĘCZENIE FIZYCZNE?
Nawet nie. Emocjonalne zgranie się 
w pierwszej części występu okazało się 
niepotrzebne. Rozłożenie sił tak, żeby 
kulminacja przypadła na 2/3, może 3/4 
koncertu, z umieszczeniem jakiegoś 
opus magnum, czyli utworu najbardziej 
rozbudowanego, właśnie w tej części 
recitalu, sprawia, że widownia odbiera 
to tak jak należy i razem z nami się roz-
kręca. Efekt jest taki, że później ciężko 
jest nam przerwać bisy, bo widzowie są 
tak rozkręceni! Jak solista się zarżnie 
w pierwszej połowie, to wszyscy są zmę-
czeni, łącznie z widownią.

CO JESZCZE PRZYSZŁO Z DO-
ŚWIADCZENIEM?
Myślę, że dobór repertuaru jest lepszy. 
Nasze programy zmieniają się stopniowo, 
w sposób płynny. Nie robimy ekspery-
mentów z widownią. Doświadczenie mnie 
nauczyło, że duża widownia, a głównie 
dla takich występujemy, oczekuje przede 
wszystkim dobrej zabawy, pogody ducha 
i tego, żeby za bardzo nie eksperymentować 
na ich organizmach. Oczywiście dobrze 
robi wrzucenie do programu piosenek 
mniej znanych, mniej promowanych. Dla 
naszej higieny psychicznej dobrze jest, jeśli 
ten program z sezonu na sezon w jakiś spo-
sób się odmienia. Pewne piosenki odpadają, 
niektóre wchodzą. Ożywczo działa odświe-
żenie jakiegoś dawno niegranego utworu 
– i na nas, i na widowni. Życie nauczyło 
mnie, że warto znajdywać i podkreślać 
kontakt lokalny i budować na nim w czasie 
występu relację z widownią. Powiedzieć 
coś na temat spraw związanych z danym 
regionem, czy to w formie aluzji, żartu, czy 
też komentarza. Oczywiście nie za dużo, bo 
nie uprawiamy publicystyki, ale kontekst 
lokalny i szacunek dla podmiotowości 
widowni wyraża się właśnie w ten sposób, 
że nawiązuje się z nią kontakt. Patrzy się 
widzom w oczy, nie w buty.

TA EWOLUCJA REPERTUARU, PŁYN-
NE ZMIANY, TO WALKA Z RUTYNĄ 
I UPŁYWEM CZASU?
Tak, ale też chęć promowania nowych 
piosenek. Tutaj jest duży opór materii – 
my co roku wydajemy nowy materiał, ale 
media go za bardzo nie chcą. W związku 
z tym jedynie koncerty są takim miejscem, 
gdzie możemy takie rzeczy zaprezentować. 
Efekt jest taki, że większą ich część zaj-
mują piosenki wypromowane przed laty, 

 ZAUWAŻYŁEM, 
ŻE W TYCH 
PIERWSZYCH LATACH 
WYSTĘPOWAŁEM 
Z DUŻYM 
ZAANGAŻOWANIEM 
EMOCJONALNYM. 
KAŻDY KONCERT 
TRAKTOWAŁEM 
TAK, JAKBY TO 
MIAŁ BYĆ OSTATNI 
WYSTĘP W MOIM 
ŻYCIU. CHCIAŁEM 
WYKONAĆ TE UTWORY 
Z MAKSYMALNĄ 
EKSPRESJĄ, WIELKIM 
POŚWIĘCENIEM 
I POCZUCIEM MISJI. 
Z CZASEM ZAUWAŻYŁEM, 
ŻE IM BARDZIEJ 
OSZCZĘDZAM SIŁY, IM 
BARDZIEJ ROZKŁADAM 
KULMINACJĘ NA 
WYSTĘPIE, TYM EFEKTY 
SĄ LEPSZE.

W
Y

W
IA

D
 

In
te

rv
ie

w
 

18



a utwory, które się zmieniają pochodzą 
z naszych nowych programów i tak sobie 
cyrkulują. Ale zdarza mi się wykonać reci-
tale, w których nie pojawiają się piosenki 
„Jestem z miasta” czy „Co ty tutaj robisz?”, 
bo one mnie najbardziej zmęczyły.

POROZMAWIAJMY O CIESZANÓW 
ROCK FESTIWAL. GRALIŚCIE TAM 
JUŻ KILKA LAT TEMU, A W TYM 
ROKU ZOSTALIŚCIE POPROSZENI 
O ZAGRANIE CAŁEJ „WIELKIEJ 
RADOŚCI”.
Dokładnie tak. Będzie to dla nas okazja, 
żeby wrócić do wielu piosenek dawno już 
przez nas nie granych. Musimy odświe-
żyć setlistę, spotkać się na jakiejś próbie 
i to sobie przypomnieć. Na szczęście rok 
temu nagrywaliśmy rekonstrukcje na 
„Stare jak nowe”, więc jesteśmy w znacz-
nym stopniu przygotowani, ale utworów 
„Wielka radość”, „Dziki” czy „Basen” nie 
graliśmy bardzo długo. Będzie okazja, 
żeby sobie to wszystko poprzypominać.

NIE ZDZIWIŁA WAS PROŚBA ZE 
STRONY ORGANIZATORÓW CRF, 
ŻEBY WYKONAĆ WŁAŚNIE TĄ 
PŁYTĘ?
Mamy różne dziwne zamówienia. 
W roku 2010 dostaliśmy zamówienie na 
napisanie utworów historycznych związa-
nych z rocznicami, które wtedy przypa-
dały. Wywiązaliśmy się z tego zadania, 
dzięki temu powstała płyta „Historia”, 
która mówi o wydarzeniach z historii 
Polski. Mieliśmy kiedyś zamówienie na 
imprezę wewnętrzną, która odbywała się 
w jakimś zamku, widownia, około 20 
osób, ubrana była w stroje historyczne, 
a my graliśmy swoje. To taka dziwna 

sytuacja estradowa. Graliśmy na otwarciu 
galerii handlowej, gdzie zostaliśmy usta-
wieni na szklanej tafli na fontannie i było 
ślisko, i generalnie – woda i prąd, bardzo 
niebezpieczna sytuacja (śmiech). 

IN ENGLISH 

LOOK AUDIENCE IN THE EYES,  
NOT SHOES

At this year’s Cieszanów Rock 
Festival, Elektryczne Gitary will have 
an unrepeatable chance to take 
the audience back to 1991, which is 
when their first album entitled Wielka 
radość was released. It will be all 
played during the festival. Jakub 
Sienkiewicz, the leader of the band, 
tells us about the record and about 
the changes they underwent during 
30 years of their activities.

I WANTED TO BEGIN WITH WIELKA 
RADOŚĆ (GREAT JOY) FROM 1991. 
WHAT WAS HAPPENING THEN 
THAT THERE WAS SUCH GREAT 
JOY? OF COURSE APART FROM THE 
TITLE OF THE RECORD.
Wielka radość appeared on cassette in 
1991. It was our first album. And it was 
a special situation to the extent that the 
band had been functioning already for 
two years or so and had many broad-
casts in radio stations but still lacked an 
album. This is how the publishing cycle 
looked then: we had to publish a cas-
sette first and a compact CD only a year 
later. As a result, we got additional 
promotion in the media because it was 
the time of replacing analogue carriers 

(audiotape) with digital ones, and the 
compact disc made it much easier. It has 
to be emphasized that my friends from 
the band were visiting broadcasting 
stations with our songs from 1990. The 
songs were then copied to be used on 
the air. They were doing that in both 
public stations and commercial ones, 
many of which were being established 
then. I obviously mean the capital city 
because this is where we focused our 
activities. This way, our band had be-
come popular even before it released any 
album. We were giving concerts, and in 
a way we were recognized. I think that 
the title Wielka radość has ambiguous 
connotations. It was obviously a time 
of great happiness for us. I for instance 
used to work as if unofficially before. 
I was in the underground, playing for 
my friends and joining various bands, 
like for example Jacek Kleyff’s Orkiestra 
Na Zdrowie or Andrzej Zeńczewski’s 
Niepodległość Trójkątów. I was playing 
here and there like that and wrote 
songs for myself. Only sporadically did 
I show them to others, for example on 
such occasions as students’ strikes or in 
private flats, clubs and similar rooms, 
all of which was rather unofficial. 
When the political system changed, we 
changed too. We formed a band called 
Elektryczne Gitary, and the period of 
endless energy and pleasure we derived 
from our activities began. This is why 
the title Wielka radość expresses our 
enthusiasm and the feeling that we were 
on a mission, loftily speaking, because 
we thought that this kind of aesthetics 
and work needed to be promoted. The 
second meaning of Wielka radość was 
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quite the opposite. The song with the 
same title was the gloomiest one on the 
whole album and highlighted that each 
success is accompanied by failure. It 
became the title song, it didn’t promote 
the album as a single.

OK, BUT AFTER THE RECORD DE-
BUT, WHEN ELEKTRYCZNE GITARY 
BECAME A STAR, THE ALBUM WAS 
SELLING WELL...

...the album made us concert more. People 
started to ask us for performances. And 
I want to emphasize it because some might 
think that concerts were promoting the 
album when in fact it was the other way 
round and it was the album that allowed 
us to give good performances.

BUT DIDN’T YOU EXPERIENCE 
A CONFLICT BETWEEN MUSIC AND 
MEDICINE WHEN YOU HAD TO 

GIVE SO MANY CONCERTS AND 
BECAME MORE RECOGNIZABLE? 
IT SEEMS THAT BEING A DOCTOR 
IS SOMETHING THAT DEMANDS 
A LOT OF TIME, CONCENTRATION 
AND DEVOTION.
I was strong enough then to combine 
one with the other. But I decided to take 
a one-year paid leave at my clinic already 
in 1993, after the second album A ty 
co? had been released. But I didn’t give 
up practice. I stopped participating in 
the daily work of the clinic for one year 
and devoted this time most of all to nu-
merous performances and preparations 
of songs for the new album, which was 
released a year later. I did a similar thing 
in 1997. When the situation got really 
dense because of the material from the 
album Na krzywy ryj and especially the 
song “Co ty tutaj robisz?”, I had to take 
a leave once again.

THOSE 30 YEARS OF THE BAND’S EX-
ISTENCE MUST HAVE CHANGED YOU 
AND THE REST OF ITS MEMBERS?
Sure. I’ve noticed that I was perform-
ing with great emotional commitment 
during the first years. I treated each 
concert as if it was supposed to be the 
last one in my life. I wanted to perform 
those songs with maximum expression, 
deep devotion and a feeling of a mission. 
But with time I saw that the more I was 
saving myself and the more I was divid-
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ing the climax at the concert, the better 
effects I got. The more economically 
the songs are interpreted, the better the 
concert turns out to be. This is the most 
basic change I have undergone. I started 
saving myself to make the whole pro-
gramme more successful.

PHYSICAL FATIGUE?
No, not even that. Emotional harmony 
in the first part of a performance turned 
out to be unnecessary. But dividing my 
strength in such a way as to make the 
climax come after the 2/3 or 3/4 of the con-
cert with some opus magnum, that is the 
most extended song, played at this very 
moment of the recital made the audience 
react to the whole concert as they should 
and warm up together with us. And the 
effect was that we found it difficult to 
stop doing encores later on because the 
audience were so excited. When the soloist 
tires himself out in the first part, everyone 
gets exhausted, including the audience.

WHAT ELSE CAME WITH EXPERI-
ENCE?
I think that we choose our repertoire 
better. Our programmes change gradu-
ally and smoothly. We don’t experiment 
on the audience. Experience has taught 
me that large audiences, which we most 
often perform for, expect mainly that 
they will have good fun and that we 
will be cheerful but never experiment 
on them too much. Putting less popular 
and less promoted songs to the pro-
gramme is obviously a good move too. 
And it’s also good for our mental hy-

giene to change the programme season 
by season. We throw away some songs 
and take others. Playing songs that 
haven’t been used for a long time is also 
refreshing both for us and for the audi-
ences. Life has taught me that it is worth 
finding and emphasizing local issues and 
using them to build a relationship with 
the audience during the performance. 
It’s worth saying something about the 
matters connected with a given region, 
be it in the form of an allusion, a joke or 
a comment. There of course can’t be too 
much of it because we’re not journalists, 
but the local context and respect for the 
audience’s subjectivity helps us establish 
a relationship with our listeners. We 
have to look our audience in the eyes, 
not in the shoes.

ARE THE EVOLUTION OF YOUR 
REPERTOIRE AND THOSE SMOOTH 
CHANGES A KIND OF FIGHT WITH 
ROUTINE AND THE FLOW OF TIME?
Yes, but they are also about promoting 
new songs. We face major barriers here 
because we release a new material each 
year but the media aren’t willing to 
use it. As a result, concerts are the only 
moment when we can present those 
things. The effect is that they include 
mainly songs promoted years ago and 
a part consisting of songs from our new-
er albums which change and circulate 
in the programme. But it sometimes 
happens that I give concerts that lack 
such popular songs as “Jestem z miasta” 
or “Co ty tutaj robisz?” because I’m too 
tired of them.

LET’S TALK ABOUT CIESZANÓW 
ROCK FESTIVAL. YOU PLAYED 
THERE SEVERAL YEARS AGO 
ALREADY, AND THIS YEAR YOU 
HAVE BEEN INVITED TO PLAY THE 
WHOLE WIELKA RADOŚĆ.
Exactly. It will be a chance to return to 
many songs we haven’t played for a long 
time. We need to freshen up the set list, 
meet at some rehearsal and remember our 
songs. Fortunately, we rerecorded our old 
songs for “Stare jak nowe” last year so we 
are prepared to quite a great extent, but we 
haven’t played songs like “Wielka radość”, 
“Dziki” or “Basen” for a very long time. 
It’ll be a chance to remember all that.

WEREN’T YOU SURPRISED THAT 
THE ORGANIZERS OF THE FESTIVAL 
ASKED YOU TO PLAY THIS PARTICU-
LAR ALBUM?
We get various commissions. In 2010, 
we were asked to write historical songs 
connected with anniversaries that were 
celebrated then. We carried out the task 
and as a result recorded an album called 
Historia about events from the history 
of Poland. We were once commissioned 
to play during a closed party that took 
place in a castle. The audience, which 
consisted of around 20 people, were 
all dressed in historical costumes, and 
we were doing our job. It was a rather 
weird stage situation. We also played 
during the opening of a shopping centre, 
standing on a glass plate located above 
a fountain. It was slippery and, with all 
that water and electricity, generally quite 
dangerous. (Laughs) 



JOHN CLEESE, „TAK CZY INACZEJ…”
WYD. ALBATROS, WARSZAWA 2015 
Autobiografia głównego, jeśli można tak powiedzieć, Pythona to 
ponad czterysta stron skrupulatnie zapisanych wspomnień z całej 
jego dotychczasowej drogi zawodowej. Książka, zaopatrzona 
w prywatne wątki i zdystansowaną autoanalizę opowiada o tym, jak 
ten wielki (ponad metr dziewięćdziesiąt wzrostu!), ale chorobliwie 
nieśmiały absolwent Cambridge i przedstawiciel „niższej klasy śred-
niej” stał się wielkim komikiem. Rzecz dla fanów Monty Pythona 
i wszystkich, którzy interesują się psychologią sławy (inteligenckie 
określenie czytelników Pudelka). I jak przy każdej biografii, można 
zapoznać się z rzeczywistością, której nie będzie nam dane doświad-
czyć bezpośrednio – w tym wypadku to zderzenie Wielkiej Brytanii 
i Stanów Zjednoczonych w poszczególnych dekadach, a Cleese 
przeżył ich już siedem i pół. Od czasu do czasu można parsknąć 
śmiechem. I są obrazki! 

JOHN CLEESE, “SO, ANY WAY...”
PUBLISHED BY ALBATROS, WARSZAWA 2015  
The autobiography of the, let’s say, number one Python is more than 400 
pages of  memories meticulously chose from his entire career and taken 
down. The book includes private memories together with a level-headed 
self-analysis and revolves around the topic of how this great (more than 
6.2 feet!), shy Cambridge graduate and “lower middle-class” representa-
tive became one of England’s greatest comedians. It’s a thing for Monty 
Python followers, as well as anyone interested in “celebrity psychology” 
(a fancier name for TMZ.com readers). As with any biography, you can 
get close to the reality you won’t be able to experience first-hand, the 
clash of the United Kingdom and the US in particular decades. After all, 
Cleese is 75 already. You’ll guffaw occasionally. And there are pictures!  

KSIĄŻKI W CHMURACH
Books in the clouds
 

HANIF KUREISHI, „BUDDA Z PRZEDMIEŚCIA”  
WYD. ZNAK, KRAKÓW 2015

Druga pozycja z Londynem w tle. Tym razem fikcja, przynajm-
niej gatunkowa. Drugie polskie wydanie powieści, którą pisarz 
zadebiutował w 1990 roku. Zadebiutował na gruncie powieści 
obyczajowej, bo pierwszych literackich szlifów dokonywał… 
w pornografii. Jeśli znacie życie i twórczość Almodovara, to 
możecie się domyślić, że i Kureishiemu taki start wyszedł na 
dobre. Autor bez ogródek opisał życie prawie-angielskiego 
chłopca z rodziny imigranckiej. I otworzył tym dyskusję – o kon-
wenansach, rodzącej się w Europie Zachodniej idei multikulti, 
zakłamaniu i przede wszystkim dojrzewaniu. Bo to powieść 
inicjacyjna, którą odczytają nie tylko dzieci pakistańskich imi-

grantów, ale i nastolatki na całym świecie. Powodem tego wznow-
ienia jest wydanie przez Znak nowej powieści pisarza – „Ostat-
niego słowa” (sprzed roku). Warto przyswoić sobie tę pierwszą, 
by zrozumieć drugą. Można też sprezentować kuzynowi/synowi/
córce w okresie dojrzewania. Jeśli nie jesteście pruderyjni.  

HANIF KUREISHI, ‘THE BUDDHA OF SUBURBIA”
PUBLISHED BY ZNAK, KRAKÓW 2015

Again, we’re in London. This time - fiction. The second Polish 
edition of the 1990 novel by Hanig Kureishi. Although his debut 
was a novel of manners, he honed his writing skills in... pornog-
raphy. If you’re familiar with Almodovar’s life and work, you can 
imagine that it worked out for the best also for Kureishi. The 
author bluntly describes the life of an almost-English boy from 
a family of immigrants, provoking discussion about convention, 
multiculturalism that has emerged in Western Europe, deceit and 

- most of all - about growing up. It’s a novel that describes entering 
adulthood that can be understood not only by children of Paki-
stani immigrants, but also by teenagers all around the world. The 
reason for re-release was publishing Kureishi’s latest novel, “The 
Last Word” (2014). It’s good to read the former to understand 
the latter. Or, you can always buy it for a gift to your cousin/son/
daughter in puberty. If you’re not prudish, that is. 

Tekst: Sylwia GutowskaR
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TAXI TEHERAN 
reż. Dżafar Panahi 

N
ajnowszy z „niefilmów” 
Dżafara Panahiego jest 
dowodem w sprawie chwa-
lebnego wpływu rygorów 
na twórczy potencjał wy-

bitnych artystów. Panahi, obok Abbasa 
Kiarostamiego i najmłodszego w tym 
gronie Asgara Farhadiego najwybitniejszy 

się z fabuły w dokument, kiedy znużona 
odtwórczyni roli głównej buntuje się 
i ucieka z planu), znalazł w nowych oko-
licznościach doskonałą okazję do tego, by 
zagrać na nosie swoim prześladowcom. 
Jego kolejne utwory są przemycane na 
Zachód w ukrytych pendrive’ach, zaś 
pierwszy z nich nosił genialny w swej 

twórca kina irańskiego, zalazł za skórę 
reżimowi ajatollahów tak bardzo, że 
zakazali mu uprawiania zawodu na 20 
lat, jak również odebrali paszport. Reży-
ser, który już w swoich wcześniejszych, 
legalnych dziełach świetnie bawił się kon-
wencją filmu w filmie (np. wielokrotnie 
nagradzane „Lustro” w połowie zmienia 
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Wojciech Kuczok
 
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 
obraz wart obejrzenia. 

A writer, screenwriter, 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.

bezczelności Magritte’owski tytuł „To nie 
jest film”. Próba gatunkowego określenia 
„Taxi” może się okazać nazbyt karko-
łomna – jest to fabuła udająca, że udaje 
dokument. Panahi prowadzi taksówkę, 
której pasażerowie w większości go roz-
poznają i nie wierzą w to, że autor zatrud-
nił się jako kierowca (zwłaszcza, że nie 
każe sobie płacić za kurs i kiepsko zna to-
pografię Teheranu). Ani przez chwilę nie 
opuszczamy wnętrza samochodu, choć 
„Taxi” nie do końca jest „słuchowiskiem 
filmowym” na podobieństwo wybitnych 
skądinąd „Locke” Knighta, czy „Baby są 
jakieś inne” Koterskiego – u Panahiego 
zwycięża żywioł kina, aktorzy i drama-
turgia są w tym utworze nieporównanie 
bardziej dynamiczne. Wszyscy tu coś 
kręcą:  Panahi kręci, twierdząc, że nie 
robi filmu (wszak wszystko rejestruje 
mała kamera na desce rozdzielczej), po-
turbowany w wypadku mężczyzna każe 
„nakręcić” komórką swoje słowa zmienia-
jące testament, młodociana siostrzenica 
reżysera własną kamerą chce kręcić film 
na szkolne zaliczenie. Mamy tu pyszną 
drwinę z obwarowań kinematograficz-
nych w Iranie: dziewczynka próbuje 
nakłonić młodego żebraka, żeby oddał 
właścicielowi ukradziony banknot, bo 
zepsuł jej film „niemoralnym” zachowa-
niem. A filmów, które grzeszą „plugawym 
realizmem”, szkalują dobre imię narodu 
i nie są kierowane do dystrybucji. Pop 
jesiennych wyborach może nam nie być 
do śmiechu na takie dictum. 

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

IN ENGLISH 

TAXI DIRECTED BY JAFAR PANAHI

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

When Panahi won this year’s Berlinale, 
I was afraid that it was a political gesture 
and that the prize was awarded to him as if 
out of pity. But I couldn’t be more wrong. 
It is an excellent, intelligent and unusually 
witty film that deserves the greatest laurels. 
I recommend taking this taxi. 
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Kiedy Klaudia Szafrańska  
i Michał Wasilewski, duet znany 
jako Xxanaxx, został zaproszony  
na pierwsze wielkie festiwale,  
nie miał na koncie nawet 
długogrającej płyty. Teraz mają  
już płytę, wydawcę, doświadczenie 
i plany. Talent mieli od zawsze.

TEKST: Jakub Milszewski  FOT.: Wojciech Foit

KAŻDEMU  
NALEŻY SIĘ  
XXANAXX



JESZCZE PRZED WYDANIEM 
„TRIANGLES” UPOMNIAŁ SIĘ 
O WAS MUZYCZNY MAINSTREAM 
– ZACZĘLIŚCIE POJAWIAĆ SIĘ NA 
DUŻYCH FESTIWALACH, ZGŁOSIŁ 
SIĘ DUŻY WYDAWCA. DOBRZE 
WAM W TYM MAINSTREAMIE?
Klaudia: Chyba tak, bo zawsze marzy-
liśmy o tym, żeby nasza muzyka trafiała 
do coraz większej liczby osób. Teraz 
zdobywamy coraz więcej fanów, więc 
jak najbardziej się z tego faktu cieszy-
my. Nie chcemy się zamykać w mu-
zycznej alternatywie, gdzie znałaby nas 
tylko garstka ludzi.
Michał: Mnie się wydaje, że fajne u nas 
jest to, że cały czas balansujemy na 
krawędzi między muzyką alternatywną, 
a muzyką może nie do końca głównego 
nurtu, ale bardziej w tę stronę. Fajne 
jest to, że umiemy pogodzić te dwa 
światy. To dobra muzyka dla tych, 
którzy słuchają komercyjnych rozgło-
śni radiowych, jak i dla tych, którzy 
słuchają totalnie offowych rzeczy.
Klaudia: My się nie zmieniamy. Robi-
my cały czas muzykę jaką chcemy, jaka 
gra w naszych sercach. A że to trafia do 
takiej ilości ludzi to może tylko cieszyć.

JAK JUŻ Z PRZYTUPEM I Z KOPA WE-
SZLIŚCIE W TEN SHOWBIZNES TO 

NIC WAS W NIM NIE ZDZIWIŁO, NIE 
ZASKOCZYŁO, NIE PRZESTRASZYŁO?
Klaudia: Nie wiem czy możemy już 
mówić o showbiznesie, bo tego wielkie-
go muzycznego światka nie zaznaliśmy 
jeszcze.
Michał: Nie jesteśmy w stanie się wypo-
wiadać na temat tego, jak wygląda show-
biznes. Unikamy grania na festynach, 
na których gra Maryla Rodowicz. Nie 
mamy szansy i nie chcemy poznawać 
tego środowiska. To, które znamy, to 
środowisko naszego własnego podwórka, 
ludzie, którzy robią muzykę podobną 
do naszej. W tym otoczeniu czujemy się 
dobrze. Są to na tyle otwarte i przyjazne 
osoby, że nie da się tego traktować na 

takiej zasadzie, że wszedłeś w muzyczny 
świat i musisz zadawać się z ludźmi, któ-
rzy są z totalnie innej bajki niż twoja.
Klaudia: Szczególnie, że wielu naszych 
znajomych artystów i znajomych zespo-
łów debiutowało mniej więcej w tym 
samym czasie i w tym samym czasie 
poznawali scenę, którą współtworzą 
razem z nami.

ALE OPEN'ER CZY AUDIORIVER, 
NA KTÓRYCH WYSTĘPOWALIŚCIE, 
TO SPORA CZĘŚĆ TEGO SHOWBIZ-
NESU – ZA TYMI IMPREZAMI STOI 
CAŁY SZTAB LUDZI ZWIĄZANYCH 
Z RYNKIEM.
Michał: To się zgadza. Patrząc w taki 
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TERAZ TROCHĘ SIĘ NAM 
TO ROZROSŁO. W TYM 
ROKU ZAGRALIŚMY 
SWÓJ WŁASNY 
KONCERT W WILNIE. 
ZASKOCZYŁ NAS FAKT, 
ŻE BYŁO WIELU LUDZI, 
KTÓRZY ZNALI NASZĄ 
MUZYKĘ. CIESZYŁO NAS, 
ŻE NIE JEDZIEMY TAM 
TYLKO PO TO, ŻEBY 
LUDZIE NAS POZNALI. 
WIEDZIELIŚMY, ŻE MAMY 
GARSTKĘ, ALE JEDNAK 
FANÓW. 



sposób rzeczywiście można stwierdzić, 
że liznęliśmy trochę dużego świata. Te 
imprezy były dla nas fajne też dlatego, 
że kompletnie się nie spodziewaliśmy, 
że przyjdzie nam na nich zagrać. Nagle 
po prostu zaczęły się kolejne oferty 
kolejnych festiwali i byliśmy tym zszo-
kowani. A potem, kiedy już graliśmy te 
imprezy, byliśmy zszokowani, że ludzie 
przychodzą na nasze występy. Przecież 
kiedy graliśmy na Open'erze nie mieli-
śmy nawet wydanej EP-ki!

A PROPOS LIZANIA DUŻEGO ŚWIA-
TA. W WYWIADACH OTWARCIE 
MÓWICIE, ŻE CIĄGNIE WAS ZA 
GRANICĘ. JAK WAM TO IDZIE?

Klaudia: Idzie powoli, ale myślę, że 
małymi kroczkami krążymy wokół tego 
celu, a przynajmniej tak nam się wydaje. 
W zeszłym roku zagraliśmy już kilka 
koncertów za granicą, m.in. na festiwalu 
The Great Escape w Brighton. Można 
powiedzieć, że to był nasz taki malutki 
początek koncertowania za granicą. Za-
graliśmy też w Niemczech w Darmstadt. 
Teraz trochę się nam to rozrosło. W tym 
roku zagraliśmy swój własny koncert 
w Wilnie. Zaskoczył nas fakt, że było 
wielu ludzi, którzy znali naszą muzykę. 
Cieszyło nas, że nie jedziemy tam tylko 
po to, żeby ludzie nas poznali. Wie-
dzieliśmy, że mamy garstkę, ale jednak 
fanów. W tym tygodniu wyjeżdżamy do 

Rumunii i Węgier. Czyli już możemy się 
pewnymi rzeczami pochwalić.

ZAPOWIADALIŚCIE TEŻ EP-KĘ 
Z ZAGRANICZNYMI WYKONAW-
CAMI, KTÓRA MIAŁA WYJŚĆ NA 
JESIENI. TO BĘDZIE WASZ BILET ZA 
GRANICĘ, MOŻLIWOŚĆ NAŁAPA-
NIA KONTAKTÓW I POKAZANIA SIĘ 
POZA POLSKĄ?
Michał: Mam nadzieję, że po części tak 
będzie. Oczywiście czy tak się stanie 
to się dopiero okaże. Rzeczywistość 
nas zweryfikuje. Ale w tym momencie 
faktycznie pracujemy nad taką płytą, 
w której wezmą udział także zagraniczni 
wykonawcy. Pytanie o to pojawia się 
w którymś wywiadzie z kolei. Na razie 
jeszcze nie podajemy żadnych nazwisk 
artystów, z którymi chcemy współpra-
cować, bo nie chcemy robić nadziei i za-
wieść nikogo, jeśli okaże się, że coś nie 
wypaliło. Póki co przygotowujemy taką 
EP-kę, na której zagraniczni artyście się 
pojawią. Jacy? Niespodzianka.

PLAN NA 2016 ROK TO NASTĘPNY 
ALBUM DŁUGOGRAJĄCY?
Klaudia: Tak. Przede wszystkim 
chcemy wydać drugą płytę. Mam 
nadzieję, że zaczniemy gdzieś wymykać 
się na koncerty i festiwale i za granicę. 
Chcemy cały czas się w muzyce rozwijać 
i tworzyć jak najwięcej nowych utwo-
rów. To jest główny cel na 2016.

A JEŚLI – ODPUKAĆ – OKAŻE SIĘ, 
ŻE DRUGA PŁYTA NIE ZAŻRE ZA 
GRANICĄ, TRZECIA TEŻ NIE BAR-
DZO, TO CO WTEDY? WYSTARCZY 
WAM DETERMINACJI, ŻEBY DALEJ 
WALCZYĆ O TEN RYNEK?
Michał: Trudno jest odpowiedzieć na 
to pytanie, bo staramy się nie zakła-
dać porażki, jakiegoś zawodu z naszej 
strony. Wolę myśleć, że coś nam się uda 
osiągnąć. Gdyby jednak miała miejsce 
taka sytuacja, że faktycznie druga płyta 
nie zażarłaby tak, jakbyśmy sobie tego 
życzyli, to walczymy dalej. Ważne jest, 
żeby mieć ambicję. Jeśli chcesz cały czas 
robić coś nowego, pracujesz nad tym, 
daje ci to satysfakcję, to ilość włożonej 
pracy daje ci możliwość przełożenia 
tego na dalsze plany i kolejne rzeczy, 
które jeszcze można zrobić. Dlatego nie 
wydaje mi się, że gdyby okazało się, że 
druga płyta nie będzie jakimś wielkim 
sukcesem, to że stwierdzilibyśmy, że nie 
robimy już nic, rezygnujemy.
Klaudia: Jesteśmy ludźmi z pasją. 
Od zawsze pasjonowała nas muzyka, 
chcieliśmy ją tworzyć. Gdyby coś się 
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nie udało to dalej będziemy szukać 
innych brzmień, innych konfiguracji 
muzycznych, z których moglibyśmy być 
zadowoleni i my, i nasi słuchacze. Zde-
cydowanie będziemy dalej próbować.

KLUBY W POLSCE SĄ TECHNICZNIE 
PRZYGOTOWANE DO KONCERTÓW 
XXANAXX?
Klaudia: My nie mamy zbyt wielkich 
wymagań. Jest nas tylko dwójka i nie 
potrzebujemy wielkiej sceny. Od zawsze 
marzyliśmy, żeby ten skład się powiększył, 
ale nie zawsze jest taka możliwość. Wydaje 
mi się, że póki co mniejsze kluby w mniej-
szych miastach nie są jeszcze przygotowa-
ne na koncerty w większym składzie.
Michał: Trzeba się też pogodzić z tym, 
że w Polsce w dużych miastach są kluby 
na 300-400 osób, a większych nie ma. 
Nie ma sal koncertowych poza kilkoma 
w dużych aglomeracjach. To jest smutny 
fakt, który prowadzi do tego, że nie bar-
dzo można sobie pozwolić na produkcję 
jakiegoś większego show. Z drugiej 
strony nie można olewać mniejszych 
miast przez to, że są tam mniejsze kluby 
czy mają mniejsze możliwości. Każdemu 
się należy nasz koncert, może w ograni-
czonej wersji sprzętowej, ale nie widzę 
problemu, żeby grać również tego typu 
imprezy i wbijać do mniejszych miast, 
żeby grać na mniejszej sali. 

IN ENGLISH 

EVERYONE DESERVES XXANAXX

When Klaudia Szafrańska and Michał 
Wasilewski, a duo known as Xxanaxx, 
were invited to their first great festivals, 
they did not have a long-playing 
record to their credit. Now they have 
a record, a publisher, experience and 
plans. And talent, which they have had 
from the beginning.

EVEN BEFORE TRIANGLES WAS RE-
LEASED, THE MUSIC MAINSTREAM 
HAD DEMANDED YOUR PRESENCE, 
YOU HAD STARTED APPEARING 
AT BIG FESTIVALS AND A LARGE 
PUBLISHING COMPANY HAD CON-
TACTED YOU. DO YOU FEEL GOOD 
IN THIS MAINSTREAM?
Klaudia: I think we do because we’ve 
always dreamt that our music would 
appeal to an increasing number of 
people. Now we attract more and more 
fans so we are obviously very happy 
about it. We don’t want to hide in 
alternative music, where only a handful 
of people would find us.

Michał: I think that it’s nice that we 
remain on the edge between alternative 
music and music that is not entirely 
mainstream but close to that. It’s nice that 
we’re able to reconcile these two worlds. 
It’s good music for those who listen to 
commercial radio stations and those who 
listen to totally alternative things.
Klaudia: We don’t change. We make 
the music we want, the music that plays 
in our hearts. And we can be only hap-
py that it appeals to so many people.

BUT WASN’T THERE NOTHING 
THAT ASTONISHED, SURPRISED OR 
SCARED YOU WHEN YOU ENTERED 
THIS SHOW BUSINESS SO SWIFTLY 
AND VIOLENTLY?
Klaudia: I don’t know if we can already 
talk about show business because we 
haven’t experienced this great music 
world yet.
Michał: We’re not able to comment 
on the way show business is. We avoid 
playing at festivities that feature Maryla 
Rodowicz. We don’t have a chance and 
don’t want to meet this environment. The 
one we know is the environment of our 
own backyard, people who make similar 
music to ours. And we feel good in this 
circle. These are such open and friendly 
people that it can’t be said that we’ve 
entered the world of music and now have 
to deal with people who are completely 
different than we are.
Klaudia: Especially that many artists 
and bands we are friends with made 
their debuts more or less in the same 
time and they were getting to know the 
scene they and we are now a part of in 
the same time too.

BUT THE OPEN’ER FESTIVAL OR AU-
DIORIVER YOU PERFORMED AT ARE 
QUITE A LARGE PART OF SHOW 
BUSINES; THERE IS A WHOLE STAFF 
INVOLVED IN THE INDUSTRY BE-
HIND THOSE EVENTS.
Michał: That’s right. To look at it this 
way, you could really say that we got 
a smattering of this great world. Those 
events were great for us also because we 
hadn’t really expected that we would 
perform at them. And we were sudden-
ly showered with offers of festivals; we 
were shocked. And then, when we were 
actually taking part in those events, we 
were shocked that people were coming 
to our concerts. Because when we were 
playing during Open’er, we hadn’t even 
had released an EP!

AS REGARDS THE SMATTERING OF 

THE GREAT WORLD, YOU FRANKLY 
ADMIT IN INTERVIEWS THAT YOU 
ARE DRAWN ABROAD. HOW IS IT 
GOING?
Klaudia: It’s going slow, but I think 
that, taking small steps, we circle 
around the target, or at least we think 
we do. We gave several concerts abroad 
last year, for example at the Great 
Escape Festival in Brighton. We could 
say that it was our small beginning 
of giving concerts abroad. We also 
played in Darmstadt, Germany. Now 
it’s expanded a bit. We gave our own 
concert in Vilnius this year and were 
surprised that there were so many 
people who knew our music. We were 
happy that we didn’t go there only to 
make people hear about us. We knew 
that we had several fans, a handful of 
them, but still. This week we’re leaving 
to Romania and Hungary. So we can 
boast several things already today.

YOU ANNOUNCED AN EP WITH 
MUSICIANS FROM ABROAD. IT WAS 
SUPPOSED TO BE RELEASED IN 
AUTUMN. WILL IT BE YOUR TICKET 
TO OTHER COUNTRIES? A CHANCE 
TO DEVELOP SOME CONTACTS AND 
SHOW YOURSELVES ABROAD?
Michał: I hope it will partially be like 
that. But obviously time will tell if it 
really happens. Reality will verify us. 
But we are actually working on such 
an album with foreign musicians at the 
moment. It’s not the first time we’re 
asked the question by our interviewer. 
We don’t reveal any names of artists 
we would like to cooperate with yet 
because we don’t want to get anyone’s 
hopes up or disappoint anyone if it 
turned out that something went wrong. 
For the time being, we are working on 
an EP with foreign artists. Which ones? 
It’s a surprise.

IS ANOTHER LONG-PLAYING RE-
CORD YOUR PLAN FOR 2016?
Klaudia: Yes. We’d most of all like 
to release a second album. I hope we 
will start slipping out to concerts and 
festivals and abroad. We want to keep 
developing in our music all the time 
and create as many new songs as possi-
ble. It’s our main aim for 2016.

AND WHAT IF IT TURNS OUT THAT, 
TOUCH WOOD, THE SECOND AL-
BUM DOES NOT MAKE IT ABROAD 
AND THE THIRD ONES DOES NOT 
EITHER? WILL YOU HAVE ENOUGH 
DETERMINATION TO KEEP FIGHT-
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ING FOR THE MARKET?
Michał: It’s hard to answer that ques-
tion because we try not to think about 
defeats or failures. I’d rather think that 
we’ll manage to achieve something. But 
if such a situation really happened and 
our second album wasn’t the success 
we’d like it to be, we would continue 
fighting. It’s important to have ambi-
tion. If you want to keep doing some-
thing new all the time, if you work on 
it and if it gives you satisfaction, then 
the amount of work you put into it 
gives you a chance to translate it into 
further plans and things you can still 
do. This is why I don’t think we would 
decide not to do anything else and 

resign if it turned out that the second 
album wasn’t a great success.
Klaudia: We’re people with a passion. 
Music has always fascinated us, we’ve 
always wanted to create it. If something 
goes wrong, we will look for other 
sounds and music configurations that 
could satisfy both us and our listeners. 
We’ll definitely keep on trying.

ARE CLUBS IN POLAND TECHNI-
CALLY PREPARED FOR XXANAXX’S 
CONCERTS?
Klaudia: We don’t make radical de-
mands. There are only two of us, we don’t 
need a huge stage. We’ve always dreamt 
about enlarging our band, but it’s not 

always possible. I think that for the time 
being small clubs in small cities aren’t 
ready for concerts of a bigger line-up.
Michał: We have to get used to the thought 
that there are no larger clubs than those for 
300-400 people in larger cities in Poland. 
There are no concert halls except for several 
halls in large conurbations. It’s a sad fact 
that makes it difficult to afford making 
any bigger show. On the other hand, we 
can’t ignore smaller cities just because they 
have smaller clubs or limited capabilities. 
Everyone deserves our concert, perhaps 
sometimes in a limited equipment edition, 
but I don’t see a problem in performing at 
such events or visiting small cities to play in 
smaller rooms. 
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WSCHODNIA ŚCIANA 
DŹWIĘKU

Cieszanów Rock Festiwal zbliża się wielkimi krokami. 
Warto się na niego porządnie przygotować, bo 

impreza po sześciu edycjach plasuje się w czołówce 
najciekawszych wakacyjnych eventów.

TEKST: Mateusz Kołos  FOT.: Jakub Milszewski



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

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

WSPOMNIEŃ CZAR
Patrząc na line-up tegorocznego CRF, 
nie sposób nie znaleźć analogii do 
innych wielkich rockowych imprez nad 
Wisłą. Już teraz wydarzenie jest nazy-
wane „podkarpackim Woodstockiem”. 
Jak w każdym evencie z ambicjami, nie 
może tu zabraknąć rozmaitych smacz-
ków. Edycja 2015 hołduje zasadzie „sta-
re ale jare”. Wydarzeniu towarzyszyć 
będzie aż pięć koncertów retrospektyw-
nych. Pidżama Porno wystąpi z jedną 
ze swoich najlepszych płyt „Marchew 
w butonierce”, a Coma, jak czytamy na 
stronie festiwalu, z pierwszym i ostat-
nim koncertem zawierającym całą płytę 
„Zaprzepaszczone siły wielkiej armii 
świętych znaków”. Sporo wspomnień 
przywołają również koncerty Dezerte-
ra, Vavamuffin i Elektrycznych Gitar. 

Do tego wszystkiego organizatorzy 
serwują takich tuzów jak The Animals, 
Helloween czy Kreator. Czego chcieć 
więcej? Chyba tylko lekkich powiewów 
świeżości. Na szczęście na CRF i tego 
nie zabraknie.

KILKA PETARD
Wycieczki w stronę egzotycznych wibra-
cji to częste zjawisko na cieszanowskim 
festiwalu i nie mogło ich zabraknąć także 
w tym roku. Organizatorzy chwalą się 
przede wszystkim słowackim Polemic, 
który opisują jako „petardę ska/reggae/
punk”. Ze sceny popłyną również ener-
getyczne dźwięki Pablopavo i November 
Project. Co ważne, wybuchowo zapo-
wiadają się także koncerty najmłodszych 
zespołów w zestawieniu – Heroes Get Re-
membered, Berlińska Dróha i Rotengeist. 
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W PODKARPACKIM 
CIESZANOWIE OD 
SZEŚCIU LAT DBA SIĘ 
O WIELBICIELI SZEROKO 
POJĘTEGO ROCKA. 
NIE INACZEJ BĘDZIE 
I W TYM ROKU. TRZY 
DNI MOCNEGO GRANIA 
Z CAŁEGO ŚWIATA ZA 
CAŁKIEM PRZYSTĘPNĄ 
CENĘ PRZYCIĄGAJĄ 
CORAZ WIĘKSZE TŁUMY. 
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To pokłosie ubiegłorocznego przeglądu 
muzycznego, który na stałe wpisał się już 
do programu festiwalu i wyraźnie odmła-
dza imprezę. Zainteresowanie konkursem 
wzrasta z roku na rok, nie tylko w grani-
cach kraju. Nic dziwnego – możliwość 
zagrania na głównej scenie festiwalowej 
to porządna trampolina do kariery. Do 
tegorocznego przeglądu zakwalifikowano 
11 kapel. Warto im się przysłuchać, bo 
kto wie, gdzie będą za kilka lat?

KLIMAT NADE WSZYSTKO
Za Cieszanowem stoi kilka niekwestio-
nowanych atutów. Ci, którzy zdążyli 
już odwiedzić festiwal, z pewnością są 
pod wrażeniem klimatu, który unosi 

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

IN ENGLISH 

EASTERN SOUND WALL

Cieszanów Rock Festival is 
approaching rapidly. It is worth 
preparing for it carefully because, 
after its six editions, the festival is 
counted among the most interesting 
summer events.

If the word “riff” brings tears to your 
eyes and if you still consider the gui-
tar-bass-percussion configuration to be 
the real rock band, you will seriously 
wonder whether you should go to the east 
towards the end of August. Cieszanów, 
a city in the Subcarpathian region, has 
been caring for broadly understood rock 
lovers for six years. And it is going to 
be the same also this year. Three days 
of heavy music from the whole world 
for a reasonable price attract bigger and 
bigger crowds every time. There is much 
to suggest that last year’s record of 17,000 
visitors will be broken in 2015.

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

A FEW KNOCKOUTS
Trips to exotic vibrations are a very 
common phenomenon at the Cieszanów 
festival. We will have a chance to take 
one this year too. The organizers boast 
mainly the Slovak Polemic, described by 
them as “a ska/reggae/punk knockout”. 
We will also hear the energetic sounds of 
Pablopavo and November Project. What 
is important is that concerts of Heroes 
Get Remembered, Berlińska Dróha 
and Rotengeist, which are the young-
est bands in the line-up, promise to be 
extremely explosive as well. It is the 
aftermath of the last year’s music review, 
which has already become an inherent 
part of the festival’s programme and 
rejuvenates the whole event. Year by year 
the competition is becoming more and 

more popular, not only in our country. 
And no wonder, a chance to play on the 
main festival stage is a true launching 
pad for one’s career. 11 bands were quali-
fied for this year’s review. It is worth ob-
serving them because who knows where 
they will be in a several years’ time?

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

CIESZANÓW  
ROCK FESTIWAL 

BILETY
Przedsprzedaż (do 17 sierpnia):  
Karnet – 100 zł,  
Bilet jednodniowy – 40 zł,  
Karnet na pole namiotowe – 20 zł/os.

Sprzedaż normalna (od 18 sierpnia):  
Karnet – 110 zł,  
Bilet jednodniowy – 50 zł,  
Karnet na pole namiotowe – 30 zł/os.

IN ENGLISH 

TICKETS
Pre-sales (until 17 August):  
Pass – PLN 100,  
One-day ticket – PLN 40,  
Campsite pass – PLN 20 per person.

Regular sales (from 18 August): 
Pass – PLN 110,  
One-day ticket – PLN 50,  
Campsite pass – PLN 30 per person.



SAMSUNG  
GALAXY TAB A

SP
R

ZĘ
T

Eq
ui

p
m

en
t 

40
 



fo
t.:

 J
ac

e
k 

Pi
ąt

e
k

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

naprawdę tablet to zazwyczaj służy do 
czytania. A skoro służy do czytania, to 
dobrze by było, żeby jego ekran był do 
tego jak najbardziej dostosowany. Czyli 
miał odpowiednie proporcje. 4 do 3. Bo 
wtedy czyta się najlepiej. Galaxy Tab 
A ma więcej plusów. Jest lekki. Nawet 
super lekki. Cienki –7,5 mm grubości. 
Dobrze leży w ręce. Bateria gwarantuje 
nam to, że nawet w długiej podróży 
tablet nie padnie nam w najmniej odpo-
wiednim momencie, choć wsiadając do 
kolei transsyberyjskiej warto pamiętać 
o jakimś źródle zasilania.

To wszystko ważne, lecz chyba 
ważniejsze jest, że kupując Galaxy 

Tab A dostajemy pakiet Galaxy Gifts, 
czyli bezpłatny do końca roku dostęp do 
elektronicznych edycji polskich magazy-
nów: „Chip”, „Elle”, „Focus”, „Glamour” 
i „National Geographic”. Do tego „The 
Economist” i „NY Times Breaking 
News”. I jeszcze kilkanaście przeróżnych 
gier i aplikacji. A wszystko za naprawdę 
rozsądną cenę. 

IN ENGLISH 

SAMSUNG GALAXY TAB A

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

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

TEKST: Marcin Kędryna  FOT.: Mat. prasowe

GALAXY TAB A MA 
WIĘCEJ PLUSÓW. 
JEST LEKKI. NAWET 
SUPER LEKKI. CIENKI 
–7,5 MM GRUBOŚCI. 
DOBRZE LEŻY W RĘCE. 
BATERIA GWARANTUJE 
NAM TO, ŻE NAWET 
W DŁUGIEJ PODRÓŻY 
TABLET NIE PADNIE 
NAM W NAJMNIEJ 
ODPOWIEDNIM 
MOMENCIE...



www.pracowniaczasu.pl

NA LĄDZIE  
I NA MORZU
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Jeżeli się wypłynie za daleko w morze to człowiek  
nie bardzo wie gdzie jest i jak wrócić.

TEKST: Marcin Kędryna  FOT.: Mat. prasowe



D
ziś ten problem rozwiązuje 
system GPS. Człowiek patrzy 
na ekran i wie, że do Szwecji to 
na lewo. Wcześniej były radio-

latarnie. Korzystanie z nich było bardziej 
skomplikowane, choć i tak prostsze, 
niż wcześniejszy sposób, zdecydowanie 
analogowy. Jeżeli ktoś nie pamięta, to 
pozycję określa się dwiema wartościami: 
szerokością i długością geograficzną. 
Szerokość ustala się w stosunkowo prosty 
sposób. Wynika ona z kąta pomiędzy 
horyzontem a np. gwiazdą północną. 
Gorzej z długością. Wiadomo, że w po-
łudnie słońce jest najwyżej nad hory-
zontem. Więc jeżeli wiemy, że w danym 
momencie jest najwyżej, to tylko musimy 
sprawdzić, która godzina jest w Green-
wich. Jeżeli południe – to znaczy, że 

Pan Harrison wygrał swoim wyna-
lazkiem konkurs, który 47 lat wcześniej 
ogłosił brytyjski rząd. Był to konkurs 
na rozwiązanie problemu precyzyjnego 
wyznaczania długości geograficznej. 
Nagroda – 20 000 funtów. Nomen-omen 
– astronomiczna. 

Przenieśmy się teraz z bezkresnej toni 
mórz i oceanów w góry do miejscowości 
Le Locie, jednej ze stolic szwajcarskiego 
(czytaj: światowego) zegarmistrzostwa. 
Piszę „jednej ze stolic”, bo kilka innych 
miast też się za taką ma. W roku 1846 
Ulysse Nardin założył tam zegarmi-
strzowską manufakturę. Ulysse, Ulisses, 
czy jak kto woli – Odyseusz. Czyli ktoś, 
kto miał pewne problemy z dopłynięciem 
do domu. Nie wiadomo, czy imię zegar-
mistrza Nardina miało jakieś znaczenie, 
w każdym razie jego zakład zaczął się 
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niekoniecznie jesteśmy w Greenwich. 
Ale na pewno na przechodzącym przez 
Greenwich południku zero.

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

Ale o co chodzi – można zapytać. 
Otóż chodzi o to, że zanim powstały 
nowoczesne systemy do ustalania pozycji, 
konieczna była wiedza o tym, która jest 
dokładnie godzina. A tę nauczyliśmy się 
określać w 1761 roku, kiedy to John Har-
rison zbudował swój chronometr – zegar 
odporny na działanie morza w wielu po-
staciach: fal, wody, soli i innych, na jakie 
teraz nie jestem w stanie wpaść.

PRZENIEŚMY SIĘ TERAZ 
Z BEZKRESNEJ TONI 
MÓRZ I OCEANÓW 
W GÓRY DO 
MIEJSCOWOŚCI 
LE LOCIE, JEDNEJ 
ZE STOLIC 
SZWAJCARSKIEGO 
(CZYTAJ: ŚWIATOWEGO) 
ZEGARMISTRZOSTWA. 



specjalizować w produkcji morskich 
chronometrów. I robił to z takim zaan-
gażowaniem, że w 1904 firma została ich 
dostawcą dla marynarek Japonii i Rosji. 
Czyli w bitwie pod Cuszimą okręty 
z chronometrami Ulysse Nardin zatopiły 
okręty z chronometrami Ulysse Nardin.

Firma przez lata zdobyła niezliczoną 
liczbę nagród na wystawach. Ale ważniej-
sze, że między 1846 a 1975 rokiem dostała 
4324 certyfikaty dokładności chodu. Wy-
dające te certyfikaty Neuenburger Obser-

watorium w sumie zrobiło to 4504 razy. 
Czyli konkurencji udało się zrobić tylko 
180 tak precyzyjnych instrumentów.

Dziś Ulysse Nardin morskich chrono-
metrów już nie robi. Robi „normalne” 
zegarki. Znaczy może nie tyle normalne, 
bo pewne standardy z „morskich” czasów 
jej do dziś pozostały. Przede wszystkim 
dokładność, która może nie jest tak 
ważna jak wtedy, gdy zależało od niej czy 
dopłynie się na Alaskę czy na Kamczatkę, 
ale mimo wszystko ma znaczenie. 
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FIRMA PRZEZ LATA 
ZDOBYŁA NIEZLICZONĄ 
LICZBĘ NAGRÓD 
NA WYSTAWACH. 
ALE WAŻNIEJSZE, ŻE 
MIĘDZY 1846 A 1975 
ROKIEM DOSTAŁA 
4324 CERTYFIKATY 
DOKŁADNOŚCI 
CHODU. WYDAJĄCE 
TE CERTYFIKATY 
NEUENBURGER 
OBSERWATORIUM 
W SUMIE ZROBIŁO TO 
4504 RAZY.
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IN ENGLISH 

ASHORE AND ON THE SEA

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

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

means that we’re on the prime meridian, 
which crosses through Greenwich.

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

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

With his equipment, Mr Harrison won 
a competition announced by the British 
government 47 years before. He received 
the Longitude Prize for precise determi-
nation of longitude. It was worth 20,000 
pounds, quite an astronomical sum.

Let’s now move from the endless 
seas and oceans to the mountains, and 

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

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

Ulysse Nardin doesn’t produce marine 
chronometers today. It produces “nor-
mal” watches. Or perhaps not that nor-
mal because it still keeps certain stand-
ards from the “marine” times, meaning 
mainly precision, which isn’t perhaps as 
important as when it determined whether 
someone would reach Alaska or the 
Kamchatka Peninsula but is still of great 
significance. 
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Ponad 20 lat  
doświadczenia

Najwyższe standardy obsługi

Kompleksowe usługi logistyczne

Obsługa na terenie całej Polski i Europy

Najnowocześniejsze zaplecze 
transportowo-logistyczne i spedycyjne

1000 pracowników



W
ystarczy wyjechać 
poza oblegane 
kurorty, by pooddy-
chać jodem z dala od 
hałaśliwego tłumu 

turystów. Czy samochodem, czy pocią-
giem, weekendowa podróż nad mniej 
znane polskie wybrzeże ukoi nerwy i po-
zwoli zobaczyć wszystko w odpowiednich 
proporcjach. Gdzie można godzinami 
wpatrywać się w fale?

Jednym z najwspanialszych miejsc 
z dzikimi plażami są Białogóra i po-
bliskie kąpielisko w Lubiatowie. Już 
sama Białogóra oferuje niezapomniane 

przeżycia z jej malowniczym krajobra-
zem, pięknymi zachodami słońca i… 
jazdą konną nad samym brzegiem morza. 
Lubiatowo natomiast uznawane jest za 
jedną z najpiękniejszych plaż w Polsce, 
gdzie piasek jest drobny i czysty, a woda 
długo pozostaje płytka – przez co jest 
ciepła i idealnie nadaje się na kąpiele 
z dziećmi. Przy plaży znajdują się pach-
nące lasy sosnowe. Jeśli kochacie morze, 
to w Lubiatowie odnajdziecie swoje 
miejsce na ziemi.

Jak morze, to latarnia morska. Na 
Wybrzeżu jest ich kilka, ale żeby zoba-
czyć jedną z najładniejszych, koniecznie 

odwiedźcie Osetnik. Tamtejsza Latarnia 
Morska Stilo przywodzi na myśl klimat 
bałtyckiego uzdrowiska z początków XX 
wieku.  Zbudowana według projektu 
niemieckiego architekta Waltera Körtego, 
została otwarta w 1906 roku. Dziś w ca-
łości otwarta jest dla zwiedzających.

Podróż kulinarna? Nic tak nie smakuje 
jak rybka ze smażalni, ale jeśli najdzie 
Was ochota na coś bardziej wykwintnego, 
to mamy w regionie świetne nadmor-
skie restauracje. Nikt na Pomorzu nie 
trafi do Waszych serc tak jak Ewa, której 
restauracja znajduje się w sąsiadującym 
z Osetnikiem Sasinie. „U Ewy” to miejsce 
z tradycyjną polską kuchnią, które od lat 
80. Ze skromnego baru przeobraziło się 
w elegancką restaurację. Słynie z wyśmie-
nitych dań, a jego wspaniałe położenie 
uczyniło z niej miejsce kultowe. Dlatego 
przed wizytą najlepiej zrobić rezerwację. 
A jeśli mówimy o jedzeniu w wersji de 
luxe, nie sposób nie wspomnieć o Restau-
racji w Pałacu Ciekocinko, która również 
słynie z wykwintnego menu i najwyższej 
jakości usług. 1906 Gourmet Restaurant 
to nieskazitelna biel porcelany, błysk 
polerowanych sreber, soczysta świeżość 
ciętych kwiatów, ale przede wszystkim 
autorski popis Szefa Kuchni, który próbu-
jąc, poszukując i łącząc na nowo składniki, 
smaki i przyprawy, zawsze trafia w sedno. 
Restauracja to wizytówka Pałacu, który 
odrestaurowany został w najdrobniejszym 
detalu i wiernie odzwierciedla tradycje 
dworskie początku XX wieku, zaspo-
kajając tym samym nawet najbardziej 
wysublimowane gusta. 

JUŻ NIE MA 
DZIKICH PLAŻ?
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Irena Santor już przed laty śpiewała, że nie ma 
dzikich plaż. Nie porzucajcie nadziei! Pani Irena 
niepotrzebnie wpadała w melancholię. Spieszymy 
donieść, że na Pomorzu uświadczycie miejsc i na 
romantyczne spacery, i samotne rozmyślania, 
i spacer z psem i to nawet w szczycie sezonu, który 
właśnie się rozpoczyna. 

TEKST: Sylwia Gutowska  FOT.: Mat. PROT
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car, your weekend trip to a less known 
Polish coast will soothe your nerves 
and let you see everything from the 
right perspective. Where can you stare 
at sea waves for hours?

Białogóra and the bathing beach in 
the nearby Lubiatowo belong to the 
most magnificent places with pristine 
beaches. Białogóra itself offers unfor-
gettable experiences with its pictur-
esque scenery, beautiful sunsets and... 
horse riding along the very seashore. 
Lubiatowo, on the other hand, is con-
sidered to have one of the most beauti-
ful beaches in Poland. It is popular for 
its fine and clean sand and water that 
is shallow for quite a distance, which 
makes it also warm and ideal for baths 
with children. There are also beautiful-
ly smelling pine woods by the beach. 
If you love the sea, you will find your 
place on the Earth in Lubiatowo.

If there is the sea, there has to be 
a lighthouse. There are several of them 
on the coast, but if you want to see the 
most beautiful one, you have to visit 
Osetnik. The local Stilo Lighthouse 
makes one think of the atmosphere 
pervading the Baltic resorts from the 
early 20th century.  Built according 
to a design developed by German 
architect Walter Körte, it was opened 
in 1906. Today the whole lighthouse is 
open to visitors.

A culinary travel? Nothing tastes 
better than a good fried fish, but if you 
feel like something more exquisite, our 
region offers excellent seaside restau-
rants. There is no one apart Ewa who 
can appeal to your tastes so skilfully 
in Pomorskie. Her restaurant “U Ewy”, 
located in Sasino near Osetnik, is 

a place with traditional Polish cuisine. 
From a small diner in the 80s, it has 
turned into an elegant restaurant. It 
is famous for its most delicious food, 
and its excellent location has made it 
a cult place. So you should book a table 
before you come to Ewa. And since we 
are on the subject of de luxe cuisine, 
we cannot forget about the restaurant 
in Pałac Ciekocinko, which is also 
remarkable for its sophisticated menu 
and top-quality services. 1906 Gourmet 
Restaurant means impeccably white 
china, shining polished silver, freshly 
cut flowers and most of all the Head 
Chef ’s skills. Trying, searching and 
successfully combining various ingre-
dients, tastes and spices, he always hits 
the nail on the head. The restaurant 
is the pride of the palace, which was 
renovated with attention to every detail, 
accurately reflects the noble traditions 
from the early 20th century and at 
the same time satisfies even the most 
refined tastes. 

IN ENGLISH 

ARE THERE NO PRISTINE BEACHES 
ANY MORE?

Years ago Irena Santor was singing 
that there were no pristine beaches 
any more. Do not give up your hope! 
Ms Santor felt melancholy quite 
unnecessarily. We hasten to explain 
that Pomorskie is rich in excellent 
places for both romantic walks, 
lonely meditations and walks with 
a dog, even in peak season, which 
has just begun.

You just need to leave crowded resorts 
to breathe iodine away from the noisy 
masses of tourists. Whether by train or 



M
iejsce nie było przypad-
kowe. Zaufałyśmy opinii 
profesjonalistów i posta-
wiłyśmy na H15 –  hotel 
mający obecnie pierwsze 

miejsce w Warszawie na TripAdvisor 
i pierwsze miejsce w Polsce w roku 2014, 
rekomendację Forbes 2015 i Michelin 2015.

Już od wejścia urzekły nas wysma-
kowane wnętrza i przemiła obsługa 
recepcjonistów. A dalej było już tylko 
lepiej… Zostałyśmy zakwaterowane 
w przestronnym i szalenie ciekawie 
urządzonym apartamencie. Nieprzypad-
kowo hotel nosi nazwę butiku – wnętrza 
rzeczywiście zaskakują przestronnością, 
nietuzinkowym wystrojem dopraco-
wanym w każdym szczególe. Dla nas, 
ceniących estetykę otoczenia, miało to 
duże znaczenie.

Zmęczone podróżą chętnie skorzysta-
łyśmy z pięknej wieczornej aury i czas 
spędziłyśmy na balkonie przy przepysznej 
ciepłej kolacji i butelce wina, słuchając 
tętniącego w dole centrum miasta.

MATKI WARIATKI  
ATAKUJĄ STOLICĘ
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Która z nas mam nie marzy czasem, żeby spakować 
walizkę, zabrać przyjaciółkę i ruszyć przed siebie?  
My marzyłyśmy. Po raz kolejny wzięłyśmy więc 
sprawy we własne ręce i tym sposobem znalazłyśmy 
się w H15 Boutique.

FOT.: Edyta Bartkiewicz



MATKI WARIATKI  
ATAKUJĄ STOLICĘ

Śniadanie postanowiłyśmy zjeść 
w łóżku. W końcu to babski wyjazd. 
Różnorodność w  porannym menu była 
kolejnym miłym zaskoczeniem. Zapropo-
nowane zestawy zadowoliłyby najbardziej 
wybredne gusta. My byłyśmy zachwyco-
ne. Było to obiecujące rozpoczęcie dnia. 

Pogoda dopisywała, więc ruszyłyśmy 
w miasto. Hotel ma w swojej ofercie wyna-
jem rowerów miejskich więc całe przedpo-
łudnie właśnie w ten sposób odkrywały-
śmy uroki Warszawy. Po kilku godzinach 
przejażdżki zmęczone, ale też z poczuciem 
dobrze spędzonego czasu, wróciłyśmy do 
hotelu na obiad. Wiedząc, że restauracja 
Signature jest jedną z 45 polskich restaura-
cji, które znalazły się w tegorocznym prze-
wodniku Michelin, miałyśmy duży apetyt 
na wszystko. Zaczęłyśmy od oryginalnie 
podanych marynowanych przegrzebków 
z rzodkiewką i custardem. W myśl zasady, 
że je się także oczami – zachwycałyśmy się 

każdym kolejnym przyniesionym daniem. 
Karta Signature jest przebogata w smaki, 
dlatego jesteśmy przekonane, że zadowoli 
gości z każdego zakątka świata.

Tartę pralinkową z owocami i lodami 
truskawkowymi – jak się potem dowie-
działyśmy – deser-zwycięzcę ostatniej 
edycji najważniejszego kulinarnego 
konkursu w Polsce Food & Wine Noble 
Night, zjadłyśmy na patio. To przestron-
ne i słoneczne miejsce zachęcało do leni-
wego spędzenia choć części popołudnia. 
I chętnie z tego skorzystałyśmy.

Wieczór spędziłyśmy teatralnie i mu-
zycznie. Było wygodnie, bo wszędzie mo-
głyśmy dojść pieszo. Rozemocjonowane 
wracałyśmy do naszego apartamentu, cie-
sząc się, że nawet nocą będziemy mogły 
liczyć na przepyszną przekąskę przynie-
sioną nam do pokoju. Dopełnieniem tego 
cudownie spędzonego dnia mogła być już 
tylko lampka dobrego wina.
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NIEPRZYPADKOWO 
HOTEL NOSI NAZWĘ 
BUTIKU – WNĘTRZA 
RZECZYWIŚCIE ZASKA-
KUJĄ PRZESTRONNO-
ŚCIĄ, NIETUZINKOWYM 
WYSTROJEM DOPRA-
COWANYM W KAŻDYM 
SZCZEGÓLE. DLA NAS, 
CENIĄCYCH ESTETYKĘ 
OTOCZENIA, MIAŁO TO 
DUŻE ZNACZENIE.
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Wyjeżdżając z H15, miałyśmy pewność, 
że wybór miejsca na nasz wypad do stolicy 
był w 100% trafiony. Hotel, jego wystrój, 
obsługa, lokalizacja, przepyszne jedze-
nie – to się nie mogło nie udać. Jeśli więc 
ktoś, tak jak my, chciałby zaspokoić swoje 
zmysły, to H15 zadba o każdy z nich. 

IN ENGLISH 

CRAZY MOMS ATTACK THE CAPITAL

Which of us doesn’t dream about 
packing up her things, taking her 
friend and setting on a journey 
sometimes? We do. We once again 
took the matter into our own hands 
and this time found ourselves in 
H15 Boutique.

It was no accident that we chose the 
place. We had trusted professionals’ opin-
ions and counted on a hotel that is cur-
rently first on the list of Warsaw hotels on 
TripAdvisor, was first on the list of Polish 
hotels in 2014 and was recommended by 
Forbes and Michelin in 2015.

We were enchanted by the sophis-
ticated interior and the receptionists’ 
charming service already when we 
crossed the threshold. And it became 
even better later on... We were lodged 
in a spacious and interestingly arranged 
apartment. The hotel is called a bou-
tique not without reason. Its interior 
truly surprises with its spaciousness and 
unusual decor, prepared with attention 
to every detail. It was of huge impor-
tance to us, who appreciate aesthetics.
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Tired of the journey, we were more 
than willing to enjoy the beautiful 
weather and spend our evening on the 
balcony at a delicious, warm dinner 
and a bottle of wine, listening to the 
city pulsating with life below.

We decided to breakfast in bed. After 
all, it was a girls’ trip. We were pleasantly 
surprised once again at the variety of the 
morning menu. The dishes offered by the 

hotel would satisfy even the most sophis-
ticated tastes. We were delighted. It was 
a promising beginning of the day.

The weather was fine so we went out 
on the town. The hotel offers city bike 
rental so we spent the whole morn-
ing cycling and this way discovering 
Warsaw. Tired but with a feeling that 
we had had a nice time, we came back to 
the hotel for lunch after several hours. 

ROZEMOCJONOWANE 
WRACAŁYŚMY DO NA-
SZEGO APARTAMENTU, 
CIESZĄC SIĘ, ŻE NAWET 
NOCĄ BĘDZIEMY MOGŁY 
LICZYĆ NA PRZEPYSZNĄ 
PRZEKĄSKĘ PRZYNIESIO-
NĄ NAM DO POKOJU. 
DOPEŁNIENIEM TEGO 
CUDOWNIE SPĘDZONE-
GO DNIA MOGŁA BYĆ 
JUŻ TYLKO LAMPKA DO-
BREGO WINA.
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We knew that the Signature restaurant 
is one of 45 Polish restaurants mentioned 
in this year’s Michelin Guide so we 
fancied everything it had to offer. We 
began with originally served marinat-
ed scallops with radish and custard. 
According to the rule that you eat with 
your eyes too, we admired each dish we 
were served. Signature’s menu is rich in 
various tastes, which is why we think 
that it will please guests from each part 
of the world.

We ate praline tart with fruit and 
strawberry ice-cream on the patio. The 
dessert, as we later found out, was the 
winner of the last edition of Food & 
Wine Noble Night, the Poland’s most 
important culinary competition. Spa-
cious and sunny, the patio encouraged 

us to take a rest for at least a part of the 
afternoon. And we were glad to do it.

We spent the evening with theatre 
and music. It was comfortable because 
we could reach all interesting places 
on foot. We were coming back to our 
apartment excited and happy that 
we could count on a delicious snack 
brought to our room even at night. This 
gorgeously spent day could be crowned 
only with a glass of good wine.

When we were leaving H15, we were 
sure that the choice of venue for our 
trip to the Polish capital was absolutely 
right. The hotel, its interior, staff, loca-
tion and delicious food – it simply had 
to be perfect. So if someone would like 
to please his or her senses like we did, 
H15 will take care of each of them. 
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Dress me
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ZATRZYMAĆ  

AUTO 
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Definicyjnie rzecz ujmując autostop to „forma 
podróżowania polegająca na korzystaniu z życzliwości 
przygodnie napotkanych kierowców”. W praktyce to 

czysty smak przygody i wolności.

TEKST: Agnieszka Mróz  FOT.: mistrzostwaautostopowe.pl



W
szystko wskazuje na 
to, że podróżowanie 
autostopem swoje 
najlepsze lata ma już 
za sobą. Przemiesz-

czenie się z miejsca na miejsce traktujemy 
obecnie coraz częściej jako zło konieczne 
i robimy wszystko, aby jak najszybciej 
mieć je za sobą. Tymczasem w podróży 
za jeden uśmiech trzeba diametralnie 
zmienić priorytety i pokonywanie trasy 
potraktować jako cel sam w sobie. Kurz, 
oczekiwanie, upały i ulewy, niewygody, 
niebezpieczeństwo. To często pierwsze 
skojarzenia j z podróżowaniem autosto-
pem. Bez wątpienia ma on jednak w sobie 
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coś znacznie więcej, skoro obecnie, w cza-
sach, gdy bilet na samolot na drugi koniec 
Europy może kosztować dosłownie kilka 
złotych, rzesze osób się na niego decydują.

Z KSIĄŻECZKĄ W DŁONI
W drugiej połowie lat 50-tych podjęto 
w Polsce próbę usystematyzowania 
i uregulowania podróży autostopem. 
Cel ten miał zostać zrealizowany dzięki 
specjalnym książeczkom autosto-
pu. Wszyscy zainteresowani mogli 
otrzymać je w biurach podróży. Każdy 

uczestnik akcji był wpisywany do 
rejestru. Co ciekawe, każdy był także 
ubezpieczany od następstw nieszczę-
śliwych wypadków. Życzliwi kierowcy 
w zamian za podwiezienie otrzymywali 
kupon. Odpowiednia ilość kilometrów 
na kuponach uprawniała zaś do udziału 
w losowaniu cennych nagród. Ksią-
żeczki wydawane były aż do 1992 roku.  
Podróżnik mógł znaleźć w nich także 
informacje o możliwościach noclegów, 
kalendarz imprez turystycznych na 
dany rok, mapę Polski, szkice wylo-

tówek z miast oraz list do kierowców, 
wyjaśniający całą akcję. Wraz z wpro-
wadzeniem książeczki Polska była 
pierwszym na świecie krajem, w którym 
autostop został zalegalizowany.

ZŁA FAMA
Autostop na wiele lat zyskał złą sławę 
przez filmy, głównie horrory, w których 
czekający na podwiezienie podróż-
ny pełnił rolę czarnego charakteru. 
Wyobraźnią milionów na wiele lata 
zawładnął film „Autostopowicz” z 1986 
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KRUCZKI PRAWNE
Zanim wyruszymy obecnie w podróż 
koniecznie trzeba zapoznać się z zasa-
dami dotyczącymi autostopu, obowią-
zującymi w poszczególnych państwach. 
W wielu krajach Europy Zachodniej 
kierowcy niechętnie się zatrzymują. 
Często związane jest to z regulacja-
mi prawnymi. Szczególnie niechętni 
wydają się mieszkańcy Włoch, gdzie 
o mandat za podróż autostopem 
nietrudno. W części krajów, jak np. 
Rumunia, kierowcy, którzy zabiorą nas 
w podróż oczekują zapłaty, niejed-
nokrotnie w wysokości kosztów jakie 
ponieślibyśmy na zorganizowane środki 
transportu. W większości stanów 
w USA autostop jest zakazany, w części 
wyłączone z możliwości „łapania 
okazji” są tylko niektóre strefy, jak np. 
okolice więzień.

NA DOBRY POCZĄTEK
Jeśli czujemy pod skórą, że autostop jest 
dla nas, lecz brak nam jeszcze odwagi, 
najłatwiej swoją przygodę rozpocząć 
podczas jednej z autostopowych im-
prez. Większość z nich przyjęła formułę 
konkursu, w którym wygrywa ten, kto 
jako pierwszy dotrze do wyznaczone-
go miejsca. Rywalizacja rywalizacją, 
ale tak naprawdę esencją i równocze-
śnie największą nagrodą są przygody 
i wrażenia uczestników. Z Trójmiasta, 
w tym roku już po raz osiemnasty, 
w Europę wyruszali uczestnicy Mię-
dzynarodowych Mistrzostw Autostopo-
wych. W ubiegłym roku w rywalizacji 

wzięło udział blisko 500 uczestników. 
Z Poznania startuje zaś Wyścig auto-
stopem, do którego w tym roku zgłosiło 
się 800 osób. Największą popularnością 
cieszy się jednak studenckie wydarzenie 

roku, w którym tytułowy bohater 
okazuje się psychopatycznym mordercą. 
Film doczekał się dwóch sequeli. Na 
podobnym schemacie oparty był film 
„Przypadkowy pasażer”. Autostop na 
szczęście pojawia się także w filmach 
o innej tematyce. Obecny jest chociaż-
by w psychodelicznym obrazie „Las 
Vegas Parano”, równie pięknym, co 
lirycznym amerykańskim „Wszystko 
za życie”, czy też „Podróży za jeden 
uśmiech”, który na stałe zagościł w ka-
nonie polskich filmów.

AUTOSTOP NA WIELE 
LAT ZYSKAŁ ZŁĄ 
SŁAWĘ PRZEZ FILMY, 
GŁÓWNIE HORRORY, 
W KTÓRYCH CZEKAJĄCY 
NA PODWIEZIENIE 
PODRÓŻNY PEŁNIŁ 
ROLĘ CZARNEGO 
CHARAKTERU. 
WYOBRAŹNIĄ 
MILIONÓW NA WIELE 
LATA ZAWŁADNĄŁ FILM 
„AUTOSTOPOWICZ” 
Z 1986 ROKU, 
W KTÓRYM TYTUŁOWY 
BOHATER OKAZUJE SIĘ 
PSYCHOPATYCZNYM 
MORDERCĄ. 



Auto Stop Race. Liczba uczestników 
ograniczona została do 1000, a wszyst-
kie miejsca rozeszły się w dosłownie 
kilka minut.

BARDZIEJ ZORGANIZOWANIE
Bez większego problemu znajdziemy 
w Internecie strony mające ułatwić uma-
wianie się na wspólne przejazdy. Każda 
tego typu forma wsparcia przybliża 
autostop do carpoolingu. Carpooling to 
nic więcej, jak umawianie się na wspólne 
przejazdy samochodem w celu minimali-
zacji ich kosztów. Nie ma w nic w funda-
mentalnej dla autostopu spontaniczności 

i nieprzewidywalności. Co do zasady 
wiąże się także z ponoszeniem części 
kosztów za przejazd. Od kilku lat do roz-
woju i popularności idei carpoolingu, jak 
nikt wcześniej, przyczynił się portal Bla 
Bla Car. I choć autostopu jako takiego 
nie promuje, to przyczynia się do wzrostu 
wzajemnego zaufania, tak kluczowego 
dla idei przygodnego podróżowania.

Na rozpoczęcie przygody z autosto-
pem nigdy nie jest za późno. Warto 
jednak pamiętać, że ta forma podró-
żowania jest wyjątkowo uzależniająca, 
pomimo wszystkich niewygód i nie-
przewidywalności. 

IN ENGLISH 

STOP THAT CAR

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

It seems that the Golden Age of hitchhik-
ing is already past us. Moving from one 
place to another is more and more often 
considered a necessary evil and we’d do 
anything to get it over with, as fast as 
possible. But if you want to hitchhike, 
you need to drastically rearrange your 
priorities and treat following a particular 
route as a goal in itself. Dust, waiting, 
heat and rains, no creature comforts and 
danger. These are very often first asso-
ciations people have with hitchhiking. 
Surely, there has to be much more to this 
if right now, in times were a plane ticket 
can cost as little as few cents, throngs of 
people can be seen travelling in this way.

WITH A BOOKLET IN HAND
In the second half of the 1950s, an 
attempt was made in Poland to regulate 
hitchhiking. The authorities wanted to 
reach this goal by introducing a special 
“hitchhiker’s booklet”. Anyone could 
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receive such booklet in offices of tour op-
erators, and each participant was entered 
into a special registry. What’s interest-
ing, each participant received accident 
insurance. In exchange for giving a lift, 
good-hearted drivers received special cou-
pons that allowed them to take part in 
prize drawings. Travellers could also find 
information about accommodation, tour-
ist events calendar, the map of Poland, an 
outline of exit roads in cities, as well as a 
letter to drivers, explaining the initiative. 
Upon introduction of the booklets, Po-
land had become the first country in the 
world to have legalised hitchhiking. The 
booklets were given away until 1992. 

BAD PRESS
For many years, hitchhiking was sub-
jected to bad press as a result of pop-
ularity of movies, mainly horrors, in 
which hitchhikers were usually the bad 
guys. For many years, millions of peo-
ple had the images from the 1986 movie 
“The Hitcher” stuck in their heads. In 
this movie, the main character turns 
out to be a psychotic serial killer. The 
movie was followed by two sequels. A 
similar pattern is also the base of “The 
Pass”. Fortunately, hitchhiking is also 
theme for different kind of movies, 
such as the psychedelic “Las Vegas Par-
ano” , the beautiful and lyrical “Into 
the wild” or the Polish classic, “Podróż 
za jeden uśmiech”.

LOOPHOLES
Before you depart, it’s necessary to 
learn about all the rules and regulations 
of hitchhiking in different countries. 
In many countries of Western Europe 

you’ll find that drivers won’t be too 
eager to stop and pick you up, mainly 
because of legal reasons. Italian drivers 
seem to be particularly reluctant, as it’s 
easy to get a ticket for hitchhiking or 
picking up anyone travelling this way. 
In some countries, like Romania, driv-
ers will expect payment for giving you 
a lift. Sometimes, the costs exceed the 
amount of money you would pay for or-
ganising your own means of transport. 
In most of the states of the USA hitch-
hiking is illegal, there are some zones 
- such as the immediate areas of prisons 
- that are excluded from this ban.

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

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

It’s never too late to hitchhike. 
Remember, though, that it’s extremely 
addictive, despite all its discomforts 
and unpredictability. 
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Modelka / model:  Olga / specto models
Make up: Koleta Gabrysiak
Stylizacja / stylisation: Dominika Luna Grajewska
Bielizna / Underwear: undiz i oysho
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YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Pi ę k n o    w    l e tn i e j    o d s ł o n i e



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

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

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

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

WRAŻLIWA
Skóra

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

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

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

3. DOUGLAS BEAUTY 
SYSTEM Recover Balance, 
matujący krem do twarzy,  
50 ml – 119 zł, nr 721605Z 
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BEAUTY
TRENDSof



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

SENS
UALdotyk

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

Perfekcyjne
OCZYSZCZANIE

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

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

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

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

DOJRZAŁA
Skóra



Wakacyjne 
MUST  HAVE

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

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

BIOALOES
BEAUTY

TRENDSof

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

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

Delikatny 
łańcuszek  
z trans- 
parentnymi 
koralikami 

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



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

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

CLARENA

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

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

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

SL
EY

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

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

GEOMAR

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

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

YONELLE

SENS
UALdotyk
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wierciadło
       duszyZ

B E AU T Y  COACH

Oczy są zwierciadłem duszy. Wystarczy w odpowiedni  

             
 sposób nadać oczom wyrazu, a powiekom koloru,  

żeby przekazać spojrzeniem  

więcej niż
 słowem

.

Douglas,
Make-up Quattro 
Eyeshadow Be 
smockey – Brown

64 ZŁ

Douglas  
Make-up Devil Eyes

69 ZŁ

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

45 ZŁ

Douglas  
Make-up 

Ultralight 
Foundation  

nr.3 Sable Moyen

81 ZŁ

Douglas  
Make Up Precise 
Eyeliner Dark Ligh

39 ZŁ

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

PERFUMERIE DOUGLAS
Łódź: Galeria Łódzka, al.Piłsudskiego 15/23, tel. 42/ 634 67 48;
Manufaktura, ul. Karskiego 5, tel. 42/ 630 37 84, tel. 42/ 630 37 85;
C.H. Port Łódź, ul. Pabianicka 254, tel. 42/ 298 13 90, tel. 42/ 298 13 91;
Poczesna Czestochowa: C.H. Auchan, ul. Krakowska 10, 
tel. 34/ 377 82 55, tel. 34/ 377 82 56;

Piotrków Tryb. : Focus Mall, ul. Słowackiego 123,  
tel. 44/ 715 91 09, tel. 44/ 715 91 10;
Częstochowa: Galeria Jurajska, Aleja Wojska Polskiego 207, 
tel. 34/ 389 09 32, tel. 34/ 389 09 33;
Radom: Galeria Słoneczna, ul. Bolesława Chrobrego 1, 
tel. 48/ 382 25 01, tel. 48/ 382 25 02
Bełchatów: C.H. Olimpia, ul. Kolejowa 6, tel. 44/ 715 96 10, tel. 44/ 715 96 11
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akijaż rozpoczynamy od wyrów-
nania twarzy przy pomocy lekkiego 
podkładu Douglas Make-up Ultra-

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

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

MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Karolina Russak 

Perfumeria Dougls
Alfa Centrum Gdańsk

MODELKA
Kamila Węglarz 

ZDJĘCIA
Magdalena Czajka odcień, dalej cieniujemy w kierunku 

kącika zewnętrznego oka poruszając 
się zgodnie z kolorystyką na palecie 

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

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

 facebook.com/PortLotniczyLodz  Twitter: @Lodz_Airport  www.lotnisko.lodz.pl

fot. Marcin Bryja



Internet
www.lotnisko.lodz.pl
www.airport.lodz.pl
www.facebook.com/PortLotniczyLodz

Adres / Address
Port Lotniczy Łódź 
im. Władysława Reymonta
Lodz Wladyslaw Reymont Airport
ul. gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
tel. +48 42 688 84 14
www.lotnisko.lodz.pl

Punkt Informacji Lotniskowej
Airport information
tel. 48 42 683 52 55
informacja@airport.lodz.pl

Centrum obsługi podróży
Travel service center
Sprzedaż biletów lotniczych  
i ofert turystycznych
Ticket selling points
tel. +48 683 52 56
centrum@airport.lodz.pl

Rezerwacja miejsc parkingowych
Car park reservation
e-mail: parking@airport.lodz.pl

W treści maila prosimy podać termin 
parkowania oraz numer rejestracyjny 
samochodu.
Szczegółowe informacje o cenach znajdą 
Państwo na stronach internetowych Portu.

Please send us the time of parking and a car 
registration number.
Detailed information about prices 
on the Airport websites.

Taxi
+48 42 6400 400
+48 42 6500 500

Wynajem aut / Rent a car
AVIS
tel. kom. / mobile: +48 607 036 308
e-mail: lodz@avis.pl
www.avis.pl

EUROPCAR
tel. +48 42 688 11 01
tel. kom. / mobile: +48 665 301 638
www.europcar.pl

HERTZ
tel. +48 42 686 6001
tel. kom. / mobile: +48 605 150 420
www.hertz.com.pl

ENTERPRISE RENT A CAR / ALAMO 
tel. kom. / mobile: +48 606 836 837, 
698 302 402
tel. +48 42 253 14 08 ext. 1508
fax: +48 42 279 41 32
e-mail: lodz@nationalcar.com.pl

SIXT 
tel. kom. / mobile: +48 691 521 615
e-mail: ap5109@sixt.pl
www.sixt.pl

PANEK
Tel. 665 800 000
 509 811 211
e-mail : rezerwacje@panek.eu
www.ipanek.pl

Dojazd samochodem / By car
z kierunku zachodniego A2
z kierunku wschodniego E72
z kierunku północnego i południowego 
A1 i E75
z kierunku południowo-zachodniego 
(Wrocław) S8 i droga krajowa 14

from the west A2
from the east E72

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA
AIRPORT TELEADDRESS DATA

from the north and south A1 and E75
from the south-west (Wroclaw) S8  
and National Road No. 14

Komunikacja publiczna
City public transport
z dworca PKP Łódź Kaliska – autobus linii 65
z dworca PKP Łódź Widzew – tramwaj linii 
8 lub 10 i autobus linii 65
z dworca PKS Północny – tramwaj linii 1 
i autobus linii 55
PKS Łódź Kaliska – autobus linii 65

from Railway Station PKP Łódź Kaliska – 
bus line 65
from Railway Station PKP Łódź Widzew – 
tram line 8 or 10 and bus line 65
from PKS North Bus Station – tram line 1 
and bus line 55
from PKS Łódź Kaliska – bus line 65

Rozkład jazdy autobusów MPK
The city buses timetable: www.mpk.lodz.pl

Informacje dla osób 
niepełnosprawnych
Information for passengers 
with disabilities
www.lotnisko.lodz.pl/dla-pasazeron/two-
je-prawa/obsluga-osob-niepelnosprawnych

Punkt Informacji Turystycznej 
Tourist Information
tel. +48 42 253 14 03
e-mail: citlotnisko@cit.lodz.pl
www.cit.lodz.pl
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LOT 
Z lotniska Łódź Lublinek bezpośred-
nio za pośrednictwem linii lotniczych 
Czech Airways. Cena biletu wynosi od 
180 zł za osobę w jedną stronę. Lot trwa 
ok. 2 i pół godziny. Loty odbywają się 2 
razy w tygodniu.

DOJAZD
Port lotniczy Edynburg położony jest 
ok. 10 km na zachód od centrum miasta, 
w dzielnicy Ingliston. Do centrum 
możemy się dostać bez problemu auto-
busem lub tramwajem. Najszybszym 
z możliwych sposobów dostania się do 
miasta jest ekspresowa linia autobusowa 
Airlink 100 (przystanek przy Waverly 
Station, cena: 4 GBP w jedną/7 GBP 
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ŁÓDŹ U FLY TO... EDYNBURG?
 ŹRÓDŁO FOT.:  ALL-FREE-DOWNLOAD.COM



GDZIE SPAĆ?
Ceny w Edynburgu mogą przestraszyć, 
ale są sposoby na tanie noclegi. Dość 
rozsądny jest wybór jednego z licznych 
dormitoriów ze wspólnymi pokojami 
(ceny zaczynają się od kilkunastu funtów 
za noc). Położenie w ścisłym centrum 
najczęściej rekompensuje niewygórowane 
standardy. W sezonie ceny często skaczą 
w górę, nawet w hotelach położonych 
daleko od centrum, warto więc rozważyć 
wizytę np. na wiosnę. Ciekawe i atrak-
cyjne oferty znaleźć można również za 
pośrednictwem strony airbnb.pl

GDZIE JEŚĆ
W miarę niedrogie i bardzo treściwe 
dania dostaniemy w klasycznych 
pubach (od 5 funtów za fish&chips lub 
burgera z frytkami). Tanio można rów-
nież zjeść w licznych śniadaniowniach 
(śniadanie od 5 funtów, zupa od 3). Dla 
najbardziej oszczędnych pozostają ofer-
ty sieciówek takich jak Sainsbury's albo 
znanego nam Lidla – dostępnych jest 
dużo lokalnych produktów w bardzo 
korzystnych cenach. 
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w dwie strony). Do centrum kursują też 
linia 35 (przystanek przy Ocean Termi-
nal, bilet kosztuje 1.50 GBP) oraz linia 
nocna N22 (również przy Ocean Termi-
nal, cena biletu 3 GBP). Przejazd nowo 
wybudowaną linią tramwajową kosztuje 
5 GBP jednorazowo na całej trasie. 

KOMUNIKACJA NA MIEJSCU
460-tysięczny Edynburg jest miastem na 
tyle niedużym, że do większości miejsc bez 
problemu dotrzemy na piechotę. Na mniej 
skorych do przechadzek czeka bardzo 
dobrze zorganizowana komunikacja auto-
busowa. Sieć połączeń jest gęsta, a kursy 
odbywają się bardzo często. Bilety: jedno-
razowy 0,7/1,5 GBP, całodzienny 2/3,5 GBP, 
nocny 3 GBP. Nowością w Edynburgu są 
tramwaje, które kursują na linii centrum-

-lotnisko od maja zeszłego roku. Przywró-
cenie dawnej komunikacji (ostatnie stare 
tramwaje zjechały do zajezdni w 1956 r.) 
było jednym z najbardziej kosztownych 
przedsięwzięć rządu szkockiego w ostatnim 
czasie. Wydanie 776 mln funtów widocz-
nie niezbyt zachęciło Edynburczyków, bo 
tramwaje najczęściej świecą pustkami.

www.lotnisko.lodz.pl
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CO ZOBACZYĆ
BEZPŁATNIE
Edynburg to raj dla wielbicieli zwiedza-
nia. Sprzyjają temu zarówno darmowe 
wejścia do większości instytucji kultu-
ralnych (w tym National Museum of 
Scotland i National Galleries Scotland), 
jak i atmosfera samego miasta: surowe 
prawo urbanistyczne sprawia, że w całym 
Edynburgu znajduje się kilka bloków 
mieszkalnych. Cała reszta to nastrojowe, 
niskie kamieniczki z szarej cegły. W ten 
sposób oprócz Old Town równie ciekawie 
jest w dzielnicach West End, Leith czy 
Dean Village. Niesamowite widoki fundują 
wzgórza Calton Hill i Arthur's Seat, na 
którym według legend mieściła się siedziba 
Króla Artura. Odetchnąć można również 
w licznych parkach i ogromnym Królew-
skim Ogrodzie Botanicznym. W Edynbur-
gu, według niektórych, znajdują się również 
najpiękniejsze w Europie cmentarze 
(Greyfriars, Old Calton i Canongate).

ZA OPŁATĄ
Numerem 1 płatnych atrakcji Edynburga 
jest potężny zamek. Zwiedzanie trwa do 3 
godzin i kosztuje 16 funtów. Polecany jest 
również nocny spacer po mieście, znany 
pod nazwą The Dark Side of Edinburgh 

(10 funtów za osobę). Ciekawą opcją jest 
wizyta w muzeum iluzji Camera Obscura, 
za którą zapłacimy 13 funtów. Absolutnym 
hitem jest za to Scottish Highlands Tour 

– całodzienna wycieczka po okolicznych 
wzgórzach, oparta na systemie „płacisz, ile 
uznasz za stosowne”.

DLACZEGO WARTO
Edynburg jest esencją szkockości, 
miastem, w którym doskonale widać 
burzliwą historię narodu i ogromne dzie-
dzictwo kulturowe i artystyczne. Do tego 
dochodzi nietuzinkowa atmosfera i nie-
odzowny zapach jęczmienia z destylarni 
i browarów, przez które stolica Szkocji 
nazywana jest Auld Reekie. I nigdzie 
chyba na świecie do górskich szlaków nie 
podwożą cię miejskie autobusy.   

— IN ENGLISH —

ŁÓDŹ U FLY TO… EDINBURGH?

FLIGHT
Directly from Lodz-Lublinek Airport 
aboard Czech Airways planes. Single 
ticket prices start from PLN 180 per 
person. The flight lasts for 2 and a half 
hours. Flights take place 2 times a week. 

TRANSPORT FROM THE AIRPORT
Edinburgh Airport is located at Inglis-
ton, around 10 km west from the centre 
of the city. You can easily reach the 
centre by bus or tram. But the fastest 
way to get to the city is the Airlink 100 
express bus (to Waverly Station; fare: 
single £4, return £7). Two other buses 
that reach the centre include the line 35 
(to Ocean Terminal; tickets costs £1.50) 
and the night bus N22 (also to Ocean 
Terminal; tickets cost £3). Single tickets 
on the newly-built tramline cost £5 on 
the whole route.

GETTING AROUND THE CITY
With a population of 460,000, Edin-
burgh is still small enough for you to 
easily reach most places on foot. But if 
you are less willing to walk, you can use 
its well-organized bus transportation. 
The network of connections is dense, and 
buses run very often. Fares: single tickets 
£0.7/1.5, day tickets £2/3.5, night tickets 
£3. Since May last year, a new tramline 
that connects the centre with the airport 
has been opened in Edinburgh. Restor-
ing the old transportation system (the last 
old trams returned to the depot in 1956) 
was one of the most expensive initiatives 
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undertaken recently by the Scottish 
government. Apparently, the amount 
of £776m spent on the project has not 
encouraged Edinburghers because the 
trams are usually practically deserted.

WHERE TO SLEEP
Prices in Edinburgh can scare you 
off, but there are ways to find cheap 
accommodation. It is quite reasonable 
to choose one of numerous dormitories 
with shared rooms (prices start from 
several pounds per night). Their location 
in the very centre often compensates for 
rather poor standards. Prices often jump 
during the season, even in hotels located 
far from the centre, which is why it is 
worth considering a trip in spring. You 
can find interesting and attractive offers 
via airbnb.pl

WHERE TO EAT
You will find quite inexpensive and 

very filling meals in classic pubs (from 5 
pounds for fish&chips or a burger and 
chips). Various breakfast spots also offer 
affordable dishes (breakfast costs from 5 
pounds, soup – from 3 pounds). Those 
who are even more thrifty can visit pop-
ular chain stores like Sainsbury’s or Lidl, 
which offer many local products at very 
attractive prices.

WHAT TO SEE
FREE
Edinburgh is a paradise for sightseeing 
lovers. This is thanks to both free entries 
to most cultural institutions (including 
the National Museum of Scotland and 
the National Galleries of Art) and the 
atmosphere of the city itself: because 
of the strict urban law, there are only 
several blocks of flats in the whole 
Edinburgh. All the rest are low, romantic 
tenement houses of grey brick. This way, 
apart from the Old Town, it is also worth 

visiting such districts as the West End, 
Leith or Dean Village. You can admire 
breathtaking views from Calton Hill and 
Arthur’s Seat, which, according to legend, 
is where the castle of King Arthur was 
located, or take a deep breath and relax 
in one of the numerous parks or the huge 
Royal Botanic Garden. Some claim that 
Edinburgh has also the most beautiful 
cemeteries in Europe (Greyfriars, Old 
Calton and Canongate).

PAID
Edinburgh Castle is the number one 
of all paid attractions in the city. The 
sightseeing tour takes 3 hours and costs 
16 pounds. It is also recommended to 
take a night walk around the city known 
as The Dark Side of Edinburgh (10 
pounds per person) and pay a visit to 
the museum of illusions called Camera 
Obscura, which will cost you 13 pounds. 
Finally, the Scottish Highlands Tour is 
an absolute must. It is an all-day tour 
around the nearby hills based on the rule 
that “you only pay as much as you think 
your tour was worth”.

WHY IT IS WORTH IT
Edinburgh is the essence of Scottishness 
and a city that perfectly depicts the tur-
bulent history of the nation and its rich 
cultural and artistic heritage. Moreover, 
it offers an outstanding atmosphere and 
the indispensable smell of barley from 
local distilleries and breweries, thanks 
to which Scotland is called Auld Reekie. 
Plus there is probably no other place in 
the world where city buses will take you 
directly to mountain routes.  
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ROZKŁAD LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

1.3...7 29.03.2015 - 
30.10.2015 13:20 15:00 JP497 CRJ700 Adria

.2.4... 29.03.2015 - 
30.10.2015 13:40 15:20 JP497 CRJ700 Adria

....5.. 29.03.2015 - 
30.10.2015 14:00 15:40 JP497 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

..3.... 01.04 - 21.10 16:40 20:30 FR1978 B738 Ryanair

.....6. 04.04 - 21.10 09:40 13:30 FR1978 B738 Ryanair
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

.2..... 05.05 - 20.10 11:40 15:10 FR1624 B738 Ryanair

...4... 02.04 - 22.10 07:15 10:45 FR1624 B738 Ryanair

.....6. 31.03 - 24.10 06:55 10:20 FR1624 B738 Ryanair
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EDYNBURG (EDI)

.2...6. 14.07 - 24.10 17:25 20:55 OK673 A319 Czech
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN)

1...5.. 30.03 - 24.10 1 11:55 15:10 FR2468 B738 Ryanair
1...5.. 03.08 - 31.08 13:05 16:20 FR2468 B738 Ryanair
.2..... 31.03 - 21.10 11:55 15:10 FR2468 B738 Ryanair
..3..6. 30.03 - 24.10 12:00 15:15 FR2468 B738 Ryanair
......7 29.03 - 18.10 13:05 16:20 FR2468 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

123456. 29.03.2015 - 
30.10.20152 08:45 10:05 JP153 CRJ700 Adria

12345.7 29.03.2015 - 
30.10.20153 19:20 20:40 JP175 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — OSLO RYGGE (RYG)
..3...7 29.03 - 21.10 13:45 15:35 FR8228 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — PRAGA (PRG)
.2...6. 14.07 - 24.10 06:25 07:30 OK672 A319 Czech

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

1.345.7 29.03.2015 - 
30.10.2015 10:50 12:40 JP496 CRJ700 Adria

.2..... 29.03.2015 - 
30.10.2015 11:10 13:00 JP496 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

..3.... 01.04 - 21.10 20:55 22:45 FR1979 B738 Ryanair

.....6. 04.04 - 21.10 13:55 15:45 FR1979 B738 Ryanair
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

.2..... 05.05 - 20.10 15:35 17:05 FR1625 B738 Ryanair

...4... 02.04 - 22.10 11:10 12:40 FR1625 B738 Ryanair

.....6. 31.03 - 24.10 10:45 12:15 FR1625 B738 Ryanair
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EDYNBURG (EDI)

.2...6. 14.07 - 24.10 08:00 09:35 OK672 A319 Czech
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN)

1...5.. 30.03 - 24.10 1 15:35 16:55 FR2469 B738 Ryanair
1...5.. 03.08 - 31.08 16:45 18:05 FR2469 B738 Ryanair
.2..... 31.03 - 21.10 15:35 16:55 FR2469 B738 Ryanair
..3..6. 30.03 - 24.10 15:40 17:00 FR2469 B738 Ryanair
......7 29.03 - 18.10 16:45 18:05t FR2469 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

123456. 29.03.2015 - 
30.10.20152 06:55 08:15 JP152 CRJ700 Adria

12345.7 29.03.2015 - 
30.10.20153 15:50 17:10 JP174 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — OSLO RYGGE (RYG)
..3...7 29.03 - 21.10 16:00 17:50 FR8228 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — PRAGA (PRG)
.2...6. 14.07 - 24.10 21:30 22:30 OK673 A319 Czech

1 z wyj. od 02.08 do 30.08
2,3  Adria Airways / Lufthansa codeshare

1   z wyj. od 02.08 do 30.08
2, 3 Adria Airways / Lufthansa codeshare






