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GRZEGORZ 
KAPLA

Jest aktorem i pre-
zenterem telewizyj-
nym, czyli na wra-
żeniu się zna. A jak 
się na czymś zna, to 
tego uczy – jest eks-
pertem zarządza-
nia wizerunkiem, 
prowadzi szkolenia 
z zakresu relacji 
biznesowych, 
technik wpływu 
i antymanipula-
cyjnych. Doradza 
wielu managerom 
najwyższego szcze-
bla. Czyli nie da się 
go owinąć wokół 
palca. Kiedy nie 
gra na planie to gra 
w golfa.

 IN ENGLISH

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

JACEK 
ROZENEK

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

 IN ENGLISH

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

Nasi Autorzy

Człowiek pracy, 
gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mi-
strza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fun-
dacji Gdańskiej, 
prowadzi szkolenia 
i wykłady motywa-
cyjne. Na dodatek 
gra w golfa i w dal-
szym ciągu pływa, 
pomimo choroby 
morskiej. Nie narze-
ka na nudę.

 IN ENGLISH

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

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

JACEK  
GÓRECKI

Dziennikarz i drama-
turg. Rocznik 90-ty. 
Pół życia spędził 
w teatrach, jeszcze 
więcej w salach 
kinowych. To jego 
domy. Wszystko co 
możliwe przelewa na 
papier. W czasach 
rodzącej się cenzury 
w stołecznym teatrze 
wystawia sztukę z te-
matem coming outu... 
w dodatku kobiety, 
Matki Polki i wcale się 
tego nie boi. Nie boi się 
też zadawać pytań, 
sięgać po kino Larsa 
Von Triera i zestawiać 
na swojej playliście 
berlińskie techno 
z poezją śpiewaną.

 IN ENGLISH

A journalist and 
dramatist. Born in 
1990. He spent half 
of his life in theatres 
and even more in ci-
nema auditoria. They 
are his houses. He 
commits everything 
he can to paper. In 
the times of growing 
censorship, he stages 
a performance in 
a theatre in Warsaw 
that is focused on 
a coming-out... of 
a woman, a typical 
Polish Mother, and he 
is not afraid to do so. 
He is also not afraid 
to ask questions, 
reach out for films 
by Lars von Trier 
and juxtapose Berlin 
techno with sung po-
etry on his playlist.

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

 IN ENGLISH

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Obserwuje, a potem 
opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale 
ma w swoim dorob-
ku dwie powieści. 
O życiu opowiadali 
mu też Mariusz 
Czerkawski i Robert 
Lewandowski, co 
spisał na kartach 
książek. Na co dzień 
dziennikarz NC+, 
ale też prezenter 
wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbziko-
wany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczo-
ści z duszą.  
Tu: autor felietonów 
i wywiadów.

 IN ENGLISH

He observes and 
then describes and 
makes comments. 
Mainly about sport, 
but he has two 
novels to his credit 
too. He listened to 
Mariusz Czerkawski 
and Robert Lewan-
dowski tell him 
about their lives, 
which he described 
in his books. On 
a regular basis, he 
is a journalist at 
NC+ and newscaster 
at TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist 
and interviewer.
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc 
polecając jeden ob-
raz wart obejrzenia.

 IN ENGLISH

A writer, screenwri-
ter, caver, columnist 
and soccer fan. 
A winner of the Nike 
Literary Award. 
A man of many pas-
sions. He will share 
one of them with us 
recommending one 
picture worth seeing 
every month.

WOJCIECH 
KUCZOK

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

 IN ENGLISH

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

Aktorka, dramaturg, 
reżyserka. Ukończy-
ła krakowską PWST, 
została zaanga-
żowana do Teatru 
Starego w Krakowie, 
później dołączyła 
do zespołu TR War-
szawa. Pracowała 
z Lupą, Jarzyną, 
Borczuchem, Klatą, 
Korczakowską. Wy-
reżyserowała swój 
tekst „Uwodziciel” 
w Teatrze Nowym 
K. Warlikowskiego. 
Publikuje swoje 
teksty w „Zwykłym 
Życiu” i „K Mag-u”. 
Na premierę czeka 
jej debiut kinowy 
„W spirali” w reż.  
K. Aksinowicza.

 IN ENGLISH

An actress, dramatist 
and director. She 
finished the PWST 
National Academy 
of Theatre Arts in 
Krakow, worked at 
the Stary Theatre in 
Krakow and joined the 
team of TR Warsza-
wa. She cooperated 
with Lupa, Jarzyna, 
Borczuch, Klata and 
Korczakowska and 
directed her own play 
Uwodziciel in  
K. Warlikowski’s 
Nowy Teatr. She 
publishes her texts 
in Zwykłe Życie and 
K-Mag. Her cinema de-
but W spirali directed 
by K. Aksinowicz awa-
its its opening night.

KATARZYNA 
WARNKE

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

 IN ENGLISH

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

MONIKA
SZAŁEK

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

 IN ENGLISH

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

ANNA 
NAZAROWICZ

Redaktor naczel-
ny. Pisze głównie 
o muzyce i tu-
rystyce, o tym 
pierwszym również 
na blogu 140db.pl. 
Kiedyś zostanie 
gwiazdą rocka, 
ale póki co śpiewa 
w chórze. Poza 
tym fan komiksów 
i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia 
kulturoznawca, ale 
niech to zostanie 
między nami.

 IN ENGLISH

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

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
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cała 
Polska

Ja mówię,
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a
z drugiej 

strony
TWIERDZI, ŻE PROWADZĄC „TELEEXPRESS” NIE MOŻE GRAĆ ROLI. A PRZECIEŻ  

NA MAŁY EKRAN WSKOCZYŁ Z TEATRALNYCH DESEK. MACIEJ ORŁOŚ. 

TEKST   JACEK GÓRECKI  ZDJĘCIA    MONIKA SZAŁEK

cała 
Polska



BOHATER    HERO

SPOTYKAMY SIĘ W MOMENCIE NIEMAL HI-
STORYCZNYM, BĘDĄCYM MEDIALNĄ TRAGEDIĄ 
SZEKSPIROWSKĄ, W KTÓREJ PREZESI MEDIÓW 
PUBLICZNYCH ZARÓWNO TELEWIZJI CZY ROZ-
GŁOŚNI RADIOWEJ POLSKIEGO RADIA ZOSTA-
JĄ ZWALNIANI BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY.
Ten nastrój w telewizji jest bardziej 
nastrojem wyczekiwania i oczekiwa-
nia. To czas niepokoju, choć w tele-
wizji publicznej wszyscy są trochę 
przyzwyczajeni do tego, że wraz ze 
zmianą na scenie politycznej nastę-
pują również zmiany na kluczowych 
stanowiskach. Zmiany oczywiście 
tyczyły się do tej pory wyłącznie góry: 
prezesów, szefów anten i tak dalej. 
Dla mnie dobra wiadomość jest taka: 
w „Teleexpressie” bez zmian, działa-
my w dotychczasowym składzie i – 
podobnie jak dotychczas – będziemy 
bezstronnie podawać informacje. 

A NIE NIEPOKOI PANA SYTUACJA W ME-
DIACH PUBLICZNYCH?
Owszem, niepokoi, martwi – od dawna. 
Jesteśmy zbyt podatni na wpływy po-
lityczne w kraju, poza tym jesteśmy źle 
ustawieni od strony finansowej, przez 
co w dużej mierze funkcjonujemy jako 
media komercyjne. Z tego co pamiętam 
to Telewizja Polska jest na niechlub-
nym ostatnim miejscu w Europie w ka-
tegorii „procent finansowania z reklam”. 
To są bardzo złe statystyki, z których 
wynika, że tylko 20 procent wpływów 
pochodzi z abonamentu, a reszta z re-
klam. To jest fatalna sytuacja, bo z tego 
nie da się w odpowiednim stopniu re-
alizować misji. Z tych 20 procent zrobi 
się naprawdę niewiele. 

ALE TO CO DZIEJE SIĘ OBECNIE JEST TYLKO 
FINAŁEM TEGO, CO PRZEZ 25 LAT M.IN. 
Z TELEWIZJĄ POLSKĄ ROBILI POLITYCY 
RÓŻNYCH PARTII.
Telewizja Polska zawsze była i jest 
łakomym kąskiem dla polityków, którzy 
przejmowali władzę w Polsce. To medium 
jest dla nich łatwo dostępnym narzę-
dziem do uprawiania polityki. A tak być 
nie powinno. Jak sama nazwa wskazuje 
media publiczne powinny być publiczne, 
a nie rządowe czy partyjne. Najważniejszy 
powinien być interes widzów. Widzowie 
powinni być na pierwszym miejscu. Niby 
jest to logiczne. Po to się tworzy telewizje. 
Dla widza. Niestety tak nie jest. Mam wra-
żenie, że przez te 25 lat mało kto myślał 
o widzach i ich dobru. Liczyła się przede 
wszystkim polityka i to jest fatalne. Będę 
zachwycony, jeśli któraś z partii kiedyś 
odpolityczni wszystkie media publiczne. 
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Nie lubię przekazywać złych wiadomości.  
Nie mówimy o tym, że milion samolotów ląduje 

dziennie, tylko podajemy informacje dopiero 
jak jeden z nich z jakichś przyczyn nie wyląduje. 
Nie lubię przekazywać informacji o wszelkiego 
rodzaju zamachach, katastrofach, tragediach,  

ale przy takiej ilości i po tylu latach się  
tego już nie przeżywa.

PODZIĘKOWANIA  
DLA RESTAURACJA ELIXIR - DOM WÓDKI W WARSZAWIE / DOMWODKI.PL  
ZA UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZ NA POTRZEBY SESJI ZDJĘCIOWEJ
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MOŻE JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JEST PO 
PROSTU SPRYWATYZOWANIE MEDIÓW PU-
BLICZNYCH W POLSCE?
Nie, uważam, że to zły pomysł. Media 
publiczne są bardzo potrzebne. 

CZASY KRYZYSU MOGĄ BYĆ JEDNAK 
BUDUJĄCE. W KOŃCU W STANIE WOJEN-
NYM, W CZASACH CENZURY POWSTAWAŁY 
NAJWAŻNIEJSZE RZECZY BĘDĄCE DZISIAJ 
TRZONEM POLSKIEJ KULTURY. 
Mój ojciec był pisarzem opozycyjnym. 
Wydał książkę w kulturze paryskiej 
tylko dlatego, że tutaj było to wówczas 
niemożliwe. Cenzura wymagała od 
niego takich skrótów i zmian, na które 
on się nie mógł zgodzić. W książ-
ce „Cudowna Melina” pokazywał 
taką rzeczywistość PRL-u, jaka była 
naprawdę, jaką mógł zaobserwować. 
Za to oczywiście spotkała go kara 
w postaci odmowy drukowania cze-
gokolwiek co napisał aż do 1989 roku. 
Znalazł się na czarnej liście autorów 
niewygodnych i zostało odcięte mu 
źródło dochodu. 

TYLKO, ŻE WÓWCZAS JEDYNYM NOŚNIKIEM 
BYŁY WŁAŚNIE MEDIA PUBLICZNE, DZISIAJ 
WCHODZĄ DO GRY PRYWATNE TELEWIZJE 
I INTERNET. ŁATWIEJ TEŻ ZDOBYĆ PIENIĄ-
DZE NA RZECZY WAŻNE POPRZEZ ANONI-
MOWYCH SPONSORÓW.
Wtedy nie mieliśmy mediów publicznych, 
nie funkcjonowało takie pojęcie. Teraz 
jest zupełnie inaczej. Nawet jeśli twórcy 
nie dostaną na coś dzisiaj pieniędzy czy 
dofinansowania ze środków publicznych, 
to nikt nie zakaże im realizować jakiegoś 
projektu z własnej kieszeni.

JAKĄ NAJLEPIEJ PRZYJĄĆ POSTAWĘ? 
DAWNIEJ MOGLIŚMY OBSERWOWAĆ TYLKO 
NARZEKANIA WIĘKSZOŚCI Z NAS NA TO 
CO DZIEJE SIĘ W KRAJU. GORZEJ BYŁO 
Z CZYNAMI, KTÓRE ZAMIAST BYĆ AKTYWNE, 
BYŁY RACZEJ BIERNE. DZISIAJ KAŻDY CHCE 
ZABRAĆ SWÓJ GŁOS SPRZECIWU. 
Żyjemy na szczęście w czasach, w któ-
rych każdy może krytykować, jest 
wolność słowa. Partia, która wygrała 
wybory, ma prawo rządzić. Wiem, że 
niektórzy panikują, natomiast ja próbuję 
zachować spokój i liczę na „dobrą zmia-
nę”. Ale skończmy o polityce – prowadzę 
program informacyjny i powinienem 
być apolityczny.

ZASTANAWIAM SIĘ CZY TO, CZEGO PAN SIĘ 
NAUCZYŁ POD OKIEM MISTRZÓW SZKOŁY 
AKTORSKIEJ, DA SIĘ WYKORZYSTAĆ W PRZE-
KAZYWANIU DZISIAJ INFORMACJI? SZCZE-

GÓLNIE TYCH ZŁYCH, KTÓRE WYWOŁUJĄ 
W KAŻDYM CZŁOWIEKU JAKIEŚ REAKCJE.
Nie lubię przekazywać złych wiado-
mości. Nie mówimy o tym, że milion 
samolotów ląduje dziennie, tylko poda-
jemy informacje dopiero jak jeden z nich 
z jakichś przyczyn nie wyląduje. Nie 

lubię przekazywać informacji o wszel-
kiego rodzaju zamachach, katastrofach, 
tragediach, ale przy takiej ilości i po tylu 
latach się tego już nie przeżywa. Byłoby 
dziwne, gdyby się przeżywało. To naj-
lepsza i najzdrowsza postawa. Chociaż 
takie wydania, jak te z informacją o ka-



 22 

BOHATER    HERO



tastrofie smoleńskiej, śmierci papieża, 
czy zamachach 11 września pamięta się 
szczególnie i do końca życia.

DLA WIELU POLAKÓW „TELEEXPRESS” I PAN 
W ROLI OSOBY PRZEKAZUJĄCEJ INFORMA-
CJE JESTEŚCIE OD PRAWIE TRZYDZIESTU 
LAT JEDYNYM OKNEM NA ŚWIAT. PRESJA 
TYM BARDZIEJ WIĘKSZA.
Kiedy powstawał „Teleexpress”, jego 
twórcy pracowali ze świadomością, że 
program będzie miał ogromną siłę raże-
nia. Dostępne były dwa kanały: Jedynka 
i Dwójka. Teraz jest prawie 300 stacji 
telewizyjnych, które są nadawane w ję-
zyku polskim, nie wspominając o Inter-
necie. Wcześniej, kiedy nadawaliśmy 

„Teleexpress” to pamiętaliśmy, że ogląda 
nas naprawdę cała Polska. Początkowo 
było dla mnie nie do ogarnięcia, że ja 
mówię, a z drugiej strony ogląda mnie 
jakaś niezliczona ilość widzów.

POD TAKĄ PRESJĄ W CZŁOWIEKU RODZĄ 
SIĘ NIENATURALNE ZACHOWANIA? BYŁO 
W TYM TROCHĘ AKTORSTWA? 
Nie mogę chować się za postacią. Nie 
mogę grać jakieś roli. Muszę być prezen-
terem. Muszę być wiarygodny, chociaż 
zanim się tego nauczyłem minęło trochę 
czasu. Ostatnio natrafiłem na nagra-
nie z moich początków. Ta teatralność 
i sztuczna maniera była widoczna.

TRZEBA PAMIĘTAĆ, ŻE BYŁA TO TEŻ NAUKA 
MEDIÓW. MIMO ŻE TELEWIZJA POLSKA 
ISTNIAŁA JUŻ SZMAT CZASU TO WRAZ 
Z POCZĄTKIEM LAT 90-TYCH I OKRESEM 
RODZENIA SIĘ PRYWATNYCH STACJI TELE-
WIZYJNYCH CZY ROZGŁOŚNI NARODZIŁ SIĘ 
TAKŻE ZUPEŁNIE INNY SPOSÓB DOCIERANIA 
DO WIDZA. 
Tym bardziej, że „Teleexpress” od po-
czątku miał założenie nienaśladowania 
sztandarowych programów informa-
cyjnych. To miało być takie mrugnięcie 
do widza. Oczywiście coś z kreacji tam 
musiało być i jest do dzisiaj, bo mimo 
wszystko niektóre teksty czy żartobliwe 
newsy są napisane tak, że wymagają 
od nas przekazania informacji w taki 
sposób, żeby rozbawić widzów. 

JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE STANĄŁ PAN PRZED 
KAMERĄ I ZACZĄŁ PRZEKAZYWAĆ INFOR-
MACJE? POCZĄTKOWO PRZECIEŻ BYŁ PAN 
NA DRODZE DO GRYWANIA RÓL HAMLE-
TOWSKICH. 
Jest kilka rzeczy w życiu, które za-
wdzięczam Antoniemu Liberze. Antoni 
Libera jest wybitnym znawcą twórczo-

ści Samuela Becketta. Ja swoją teatral-
ną przygodę zawdzięczam właśnie 
jemu. Zrobiliśmy razem m.in.: „Czeka-
jąc na Godota”. To była niezwykła praca, 
wręcz mistyczna, już od prób stoliko-
wych, kiedy to Libera tłumaczył nam, 
studentom, sens każdego zapisanego 
w tekście zdania. To był bardzo głośny 
spektakl, który spowodował, że później 
zagrałem rolę w filmie „Głuchy Telefon” 
Piotra Mikuckiego.

ALE TO JEST CIĄGLE TEATRALNA DROGA.
Ta cała nasza współpraca doprowadziła 
mnie do punktu, w którym pokierował 
mnie do Telewizji Publicznej. Poszuki-
wano wtedy osób, które będą prowadzi-
ły program informacyjny „Obserwator”, 
który już od jakiegoś czasu był nada-
wany. Tylko zanim zdążyłem przejść 
wszystkie próby przed kamerą program 
został ściągnięty z anteny. 

WTEDY POJAWIŁA SIĘ PROPOZYCJA PROWA-
DZENIA „TELEEXPRESSU”. BYŁ ROK 1991.
Minęło jeszcze kilka miesięcy i ode-
zwał się do mnie Piotr Radziszewski, 
ówczesny szef „Teleexpressu”. Z Piotrem 
znaliśmy się jeszcze z czasów studiów, 
więc kiedy tylko dowiedział się o niepo-
wodzeniu przy „Obserwatorze” zapro-
ponował mi poprowadzenie właśnie 

„Teleexpressu”. 

MIAŁ PAN JUŻ NA KONCIE WIELE RÓL 
TEATRALNYCH I FILMOWYCH. ZAGRAŁ PAN 
M.IN. W „LAWIE” TADEUSZA KONWICKIEGO. 
ŁATWO BYŁO ZREZYGNOWAĆ Z GRANIA?
To był dla mnie moment bardzo gorący. 
Wieczne rozterki. Z jednej strony tworze-
nie programu w telewizji, który dawał 
ogrom satysfakcji, z drugiej ciągle byłem 
jeszcze jedną nogą w teatrze. Wiedzia-
łem, że jak będę się pojawiać w takim 
programie jak „Teleexpress” to ludzie się 
będą trochę ze mną identyfikować i nie 
będę dostawał propozycji aktorskich. 
Konsultowałem z różnymi osobami, czy 
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dobrze robię przechodząc do telewizji. 
Rozmawiałem między innymi z z Macie-
jem Wojtyszko. Pamiętam jego odpo-
wiedź. Powiedział: bierz to!

I TAK ZOSTAŁ PAN JUŻ NA DWADZIEŚCIA 
PIĘĆ LAT PRZY TYM SŁYNNYM STOLIKU. 
CODZIENNIE O 17:00. DOPUSZCZA PAN 
TAKĄ MYŚL, ŻE NAWET I „TELEEXPRESS” 
KIEDYŚ ZNIKNIE?
To raczej pytanie do jakiegoś wizjone-
ra. Mam jednak takie przekonanie, że 
raczej szybko to nie nastąpi. Ludzie 
potrzebują naszego programu, czego 
niezmiennie od tylu lat dowodzą nasze 
statystyki.

A OGLĄDA PAN DZISIAJ TELEWIZJĘ?
Bardzo mało. Ale pociesza mnie to, co 
kiedyś powiedziała mi Oprah Winfrey 
podczas nieoficjalnej wizyty w Polsce. 
Zapytałem ją o to samo. Powiedzia-
ła: „nie, to bez sensu. Wystarczy, że ją 
tworzę”. A czas, w którym jej nie tworzy, 
byłby raczej zmarnowany na oglądaniu, 
więc czyta książki. Ja mam podobnie. 

 IN ENGLISH

I talk, and on the other 
side there is the whole 
Poland
He says that as a newscaster of “Teleexpress” 
he cannot act. But he jumped to the small 
screen from the theatre stage. Maciej Orłoś.

WE MEET DURING AN ALMOST HISTOR-
ICAL MOMENT, WHICH IS LIKE A SHAKE-
SPEAREAN TRAGEDY IN THE MEDIA 
WORLD, WHERE THE PRESIDENTS OF 
PUBLIC MEDIA BOTH IN TELEVISION AND 
THE POLISH RADIO ARE DISMISSED WITH-
OUT STATING A REASON.
This atmosphere in the television is 
more connected to anticipation and 
waiting. It is a period of anxiety, even 
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To miało być takie mrugnięcie do widza. 
Oczywiście coś z kreacji tam musiało być i jest 

do dzisiaj, bo mimo wszystko niektóre teksty czy 
żartobliwe newsy są napisane tak, że wymagają 

od nas przekazania informacji w taki sposób, 
żeby rozbawić widzów. 
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though everyone in the public television 
is a bit used to the fact that when there 
occurs a change on the political scene, 
there are also changes as regards key 
posts. Of course, those changes so far re-
lated only to the top management: pres-
idents, directors and so on. Good news 
for me is that: there are no changes in 

“Teleexpress”, we maintain our previous 
team, and – just as we used to – we will 
deliver news in an objective manner. 

ARE YOU NOT DISTURBED BY THE SITUA-
TION IN THE PUBLIC MEDIA?
Indeed, I have been disturbed and 
worried for a long time. We are too 
susceptible to political influences in the 
country, and besides, we do not have 
a good financial position, and as a result 
to a large extent we function as commer-
cial media. If I recall correctly, the Polish 
Television holds the inglorious last place 
in Europe in the category of “financing 
through commercials”. Those statis-
tics are very unfavourable, and they 
stipulate that only 20 percent of income 
comes from the licence fee, and the rest 
is from commercials. This is an appall-
ing situation, as with that money it is not 
possible to conduct the mission. Those 
20 percent cannot really serve much. 

BUT WHAT IS HAPPENING NOW IS JUST 
THE FINALE OF WHAT THE POLITICIANS 
OF VARIOUS PARTIES HAVE BEEN DOING 
AMONG OTHERS WITH THE POLISH TELE-
VISION FOR 25 YEARS.
The Polish Television has always been 
a titbit for politicians, who took over 
the rule in Poland. This medium is an 
easily available tool to carry out political 
strategies. And it should not be that way. 
As the name itself implies public media 
should be public and not governmen-
tal or party. What should be the most 
important is the good of the viewers. 
The viewers should come first. It seems 
logical. This is why televisions are cre-
ated – for the viewer. But unfortunately, 
it is not that way. I have the impression 
that for those 25 years hardly anyone 
has thought about the viewers or what is 
good for them. What mattered was above 
all politics, and this is disastrous. I will 
be overjoyed if one of the parties depolit-
icizes all public media one day. 

MAYBE THE ONLY SOLUTION IS TO PRI-
VATIZE PUBLIC MEDIA IN POLAND?
No, I think this is a bad idea. Public me-
dia are extremely necessary. 

HOWEVER, THE CRISIS TIMES CAN BE EDI-
FYING. AFTER ALL, THE MOST IMPORTANT 
THINGS WHICH ARE NOW THE FUNDA-
MENT OF THE POLISH CULTURE WERE 
CREATED IN THE TIMES OF CENSORSHIP 
DURING THE MARTIAL LAW PERIOD. 
My father was an opposition writer. He 
published a book in the Parisian “Kul-
tura” for the sole reason that back then 
it was impossible to do so here. The cen-
sorship required from him such abbre-
viations and changes that he could not 
accept. In the book “Cudowna Melina” he 
pictured the true reality of the People’s 
Republic of Poland, which he could 
observe. And of course, his punishment 
consisted in the refusal to print anything 
that he wrote, and it stayed that way up 
until 1989. He was placed on the black 
list of authors who were inconvenient 
and he was left with no source of income. 

BUT BACK THEN THERE WERE ONLY PUB-
LIC MEDIA, AND NOW THERE ARE ALSO 
PRIVATE TELEVISIONS AND THE INTERNET. 
BESIDES, IT IS EASIER TO RAISE MONEY 
FOR IMPORTANT MATTERS THANKS TO 
ANONYMOUS SPONSORS.
In that period we did not have public 
media, there was no such thing. Now it is 
completely different. Even if the creators 
do not receive money for something or 
a subsidy from the public funds, no one 
will prohibit them from carrying out the 
project with the use of their own funds.

WHAT IS THE BEST ATTITUDE TO ADOPT? 
IN THE PAST, WE COULD ONLY OBSERVE 
HOW MOST OF US COMPLAINED ABOUT 
WHAT IS HAPPENING IN THE COUNTRY. THE 
SITUATION WAS WORSE WHEN IT CAME TO 
ACTIONS, WHICH INSTEAD OF BEING ACTIVE, 
WERE RATHER PASSIVE. NOWADAYS, EVERY-
ONE WANTS TO VOTE THEIR OBJECTION. 
Fortunately, we live in times when 
everyone can criticise, and there is the 
freedom of speech. The party which won 
the elections has the right to rule. I know 
that some people start to panic but I try 
to remain calm and hope for a “good 
change”. But enough about politics. 
I am a host of a news programme and 
I should be apolitical.

I WAS WONDERING WHETHER YOU CAN 
USE WHAT YOU HAVE LEARNT UNDER THE 
SUPERVISION OF THE MASTERS OF DRAMA 
SCHOOL WHEN PRESENTING THE NEWS 
NOWADAYS. ESPECIALLY BAD NEWS, WHICH 
EVOKE SOME REACTIONS IN EVERYONE.
I do not enjoy presenting bad news. We 

do not mention the fact that one million 
planes lands every day, but we only pres-
ent the news when for some reason one 
does not land. I do not like to report news 
about any kind of attacks, catastrophes, 
or tragedies, but when you have been 
dealing with such an amount for so many 
years, you do not feel emotions anymore. 
It would be strange if you did. This is the 
best and most healthy attitude. Although, 
such editions as those with information 
about the catastrophe in Smolensk, the 
death of the Pope, or the attacks of 9/11 
are imprinted on your mind and you 
remember them all your life.

FOR MANY POLISH PEOPLE “TELEEXPRESS” 
AND YOU AS THE PERSON PRESENTING THE 
INFORMATION HAVE BEEN THE ONLY WIN-
DOW TO THE WORLD FOR ALMOST THIRTY 
YEARS. THIS INCREASES THE PRESSURE.
When “Teleexpress” was being cre-
ated, its authors were aware that the 
programme would have a huge impact. 
There were two channels available: 
TVP1 and TVP2. Now, there are almost 
300 television stations which are broad-
casted in Polish, not to mention the Inter-
net. Beforehand, when we broadcasted 

“Teleexpress”, we bore in mind that the 
whole Poland was watching us. In the 
beginning, I could not embrace the fact 
that I was talking and on the other side 
countless viewers were watching me.

DOES SUCH PRESSURE LEAD TO UNNATU-
RAL BEHAVIOUR? WAS THERE ANY ACTING 
INVOLVED? 
I cannot hide behind any character. 
I cannot play a part. I need to be a news-
caster. I need to be credible, although 
learning that took me a while. Recently, 
I have come across a recording from the 
time when I was beginning my career. 
That theatricality and unnatural behav-
iour were visible.

IT NEEDS TO BE REMEMBERED THAT IT 
WAS ALSO LEARNING THE MEDIA. DESPITE 
THE FACT THAT THE POLISH TELEVISION 
HAS EXISTED FOR A LONG TIME, WITH THE 
BEGINNING OF THE 1990S AND THE PERIOD 
OF CREATING PRIVATE TELEVISION AND RA-
DIO STATIONS ANOTHER WAY OF REACHING 
THE VIEWER WAS BORN. 
Even more so since “Teleexpress” from 
the very beginning aimed not to copy 
any leading news programmes. It was 
supposed to be a wink at the viewer. Of 
course, it had to contain some elements 
of creation, and that elements still exist 
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today, as some texts or jocular news 
are written in such a way that we have 
to present the information in a manner 
that will make the viewers laugh. 

HOW DID IT HAPPEN THAT YOU STOOD 
IN FRONT OF THE CAMERA AND STARTED 
PRESENTING THE NEWS? IN THE BEGINNING, 
YOU WERE FOLLOWING THE PATH OF PLAY-
ING HAMLET-LIKE ROLES. 
There are several things in my life 
that I owe to Antoni Libera. He is an 
eminent expert on the works of Sam-
uel Beckett. Thanks to Antoni Libera, 
I had my adventure with the theatre. 
Together we made among others: 

“Waiting for Godot”. That was ex-
traordinary work, one could even say 
mystical, ever since the read-through 
sessions when Mr. Libera explained 
the meaning of every sentence of the 
drama to us, the students. That was 
a very famous show, thanks to which 
I landed a part in the movie “Głuchy 
telefon” by Piotr Mikucki.

BUT THIS IS STILL THE THEATRICAL WAY.
That entire cooperation led me to the 
point which directed me to the Public 
Television. They were looking for people 
to host a news programme “Obserwator”, 
which had been broadcasted for a while. 
But the programme was taken off before 
I managed to complete all the rehearsals 
in front of the camera. 

THEN YOU RECEIVED AN OFFER TO HOST 
“TELEEXPRESS”. IT WAS 1991.
A few months have passed before Piotr 
Radziszewski, back then the boss of 

“Teleexpress”, contacted me. He knew 
me back from the university so when 
he learnt about my misfortune with 

“Obserwator” he offered that I could host 
“Teleexpress”. 

YOU HAVE ALREADY PLAYED MANY THEAT-
RICAL AND MOVIE ROLES. YOU PERFORMED 
IN “A TALE OF ADAM MICKIEWICZ'S 'FOREFA-
THERS' EVE” BY TADEUSZ KONWICKI. WAS IT 
EASY TO GIVE UP ACTING?
That was a very hectic period for me. 
Constant dilemmas. On one hand, 
creating a television programme, which 
gave a lot of satisfaction, and on the 
other hand, I still had one foot in the 
theatre. I knew that if I appeared in 
a programme such as “Teleexpress”, 
people would somewhat identify me 
with that and I would not receive any of-
fers as regards acting. I consulted many 

people whether it was a good thing to go 
to the television. I talked among others 
with Maciej Wojtyszko. I remember his 
answer. He said: “Take it!”.

AND SO YOU HAVE REMAINED BY THAT 
FAMOUS TABLE FOR TWENTY FIVE YEARS. 
EVERY DAY AT 17:00. DO YOU EVER ALLOW 
THE THOUGHT THAT EVEN “TELEEXPRESS” 
WILL DISAPPEAR ONE DAY?
This is a question for a visionary of 
some kind. However, I am convinced 
that this will not happen any time soon. 

People need our programme, which for 
many years has been invariably proved 
by our statistics.

DO YOU WATCH TELEVISION NOWADAYS?
Rarely. But I am comforted by what 
Oprah Winfrey once told me during an 
unofficial visit to Poland. I asked her 
the same question. She said: “No, there 
is no point. It is enough that I create it.” 
And the time when she does not create it 
would be wasted on watching it, so she 
reads books instead. I do the same. 



PODRÓŻE    TRAVEL

NIE WRZUCAJMY WSZYSTKICH DO JEDNEGO WORKA, ALE BYWA RÓŻNIE. PRZYKŁADAMY 
RĘKĘ DO TEGO, ŻE ŚWIAT ZWIERZĄT BORYKA SIĘ Z ZAGROŻENIEM – NIE TYLKO ŻYCIA, ALE 
CAŁKOWITEGO WYGINIĘCIA. LICZBY NIE KŁAMIĄ… A HISTORIE Z CAŁEGO ŚWIATA JEŻĄ WŁOS 
NA GŁOWIE. WYSTARCZĄ TRZY, BY MIEĆ WRAŻENIE, ŻE ZAGŁADA DEPCZE NAM PO PIĘTACH.

TEKST    DANUTA AWOLUSI  ZDJĘCIA    FOTOLIA .COM, FREEIMAGES.COM
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największy wróg



Kiedy taka kocia atrakcja wyrośnie i staje 
się dorosłym lwem, los zwierzęcia jest przy-
kry. Sprzedawane jest najczęściej dla skóry 
lub kości (w Azji produkuje się wino z kości 
drapieżników). Niektóre zwierzęta trafiają na 
specjalne farmy dla myśliwych, gdzie zabija 
się je w trakcie widowiskowych polowań.

Co gorsza – część gospodarstw jest pod 
opieką zagranicznych wolontariuszy, którzy 
nie mieli pojęcia o krwawym biznesie. Gdy 
dowiedzieli się, skąd tak duża ilość lwich 
sierot, wpadli w rozpacz.

STRAŻNIK LASU
65 721 – tyle słoni zginęło z rąk kłusowników 
w ciągu ostatnich pięciu lat. I to tylko na 
terenie Tanzanii. Los ten dzielą inne zwie-
rzęta. Minister ds. Środowiska i Turystyki 
Tanzanii chciał, aby do kłusowników można 
było strzelać, czyli oko za oko, ząb za ząb. Nie 
widzi innej metody walki. A jeżeli ktoś chce 
działać inaczej? Czy jeden człowiek, który 
zmieni front, może cokolwiek zdziałać?

To chyba za mało, aby ogarnięta rządzą 
pieniędzy populacja odłożyła broń. Ale… ktoś, 
kto zna las od podszewki i może dotrzeć tam, 
gdzie nikt nie ma wstępu – to już bardzo wiele.

Ruben był myśliwym. Z jego ręki zginęło 
niejedno zwierzę, a on sam nauczył się znaj-
dować swój łup z precyzją drapieżnika. Dzi-
siaj pomaga. Skanuje busz: szuka, wynajduje.

W 2005 roku to właśnie on pomógł ekipie 
badaczy z Tanzanii przyjrzeć się bliżej galago 

– małpiatkom, żyjącym stadnie, z dala od czło-
wieka. Tylko ktoś o sprycie i umiejętnościach 
Rubena miał szansę schwytać kilka okazów.

Reżyser dokumentu o Rubenie, Frederik 
Wolff Teglhus, nakręcił materiał uważając, 

 27 

LWI PRZEKRĘT
W Afryce Południowej znajduje się obecnie 
około 200 gospodarstw, które opiekują się 
lwami. To zwierzęta, które trafiają tam z róż-
nych przyczyn, najczęściej po to, aby chronić 
je przed myśliwymi.

Gdy dentysta z Minneapolis, niejaki Walter 
James Palmer, zabił podczas polowania 
słynnego lwa Cecila, w światowych mediach 
zawrzało. Ponoć nie wiedział, że zwierzę jest 
pod ochroną, choć niektóre źródła twierdzą, 
że specjalnie wywabił go z terenu rezerwatu. 
To wydarzenie sprawiło, że wokół dzikich 
kotów, zamykanych w rezerwatach, zaczęto 
węszyć. A to, co wyszło na jaw – zaszokowało 
obrońców zwierząt.

Lwie gospodarstwa stały się raczej upiorną 
farmą do hodowli małych kotów. Młode, bru-
talnie odrywane od matek, przekazywano do 
tak zwanych „petting zoos”, w których turyści 
płacą około 30 funtów za pół godziny zabawy 
w towarzystwie kociątka.
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Kiedy taka kocia atrakcja wyrośnie i staje się 
dorosłym lwem, los zwierzęcia jest przykry. 
Sprzedawane jest najczęściej dla skóry lub 

kości (w Azji produkuje się wino z kości 
drapieżników). Niektóre zwierzęta trafiają na 

specjalne farmy dla myśliwych, gdzie zabija się 
je w trakcie widowiskowych polowań.
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 IN ENGLISH

Human  
– the arch enemy  
Let’s not generalize and treat everyone in the 
same way; there are various situations. But we 
are partly responsible for the fact that the animal 
kingdom is exposed to danger – not only as 
regards life, but total extinction. Numbers do not 
lie… and stories from around the world make your 
hair stand on end. Three are enough to get the 
impression that extinction is close on our heels. 

THE LION FIDDLE
In South Africa there are currently around 
200 holdings that take care of lions. The ani-
mals land there for various reasons, most often 
because they need protection against hunters.

When a dentist from Minneapolis, a Walter 
James Palmer, killed the famous lion Cecil 
during a hunt, there was turmoil in global 
media. He supposedly did not know that the 
animal was under protection, although ac-
cording to some sources he deliberately lured 
it out from the sanctuary. After this event 
people started nosing around the wild cats 
closed in sanctuaries. And what was brought 
to light shocked animal defenders.

Lion holdings have turned into nightmar-
ish farms for breeding little cats. Cubs were 
brutally torn away from their mothers and 
transferred to the so-called petting zoos, 
where tourists pay about 30 pounds to play 
with the little kitten for half an hour.

When such a kitten grows up and becomes 
an adult lion, the animal’s fate is rather 
unpleasant. Most often it is sold for the fur or 
bones (in Asia predators’ bones are used to 
make wine). Some of the animals are sent to 
special farms made for hunters, where they 
are killed during spectacular hunts.

What is even worse, some holdings are 
managed by foreign volunteers, who have 
no idea about the bloody business. When 
they found out why there are so many lion 
orphans, they sank into despair.
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że to „bardzo pozytywny gość”. Takie histo-
rie zawsze dają nadzieję. Ratują honor. A on 
kocha to, co robi. – Dobrze się czuję w lesie. 
Lepiej niż w domu – opowiada, stojąc na tle 
olbrzymiego Parku Narodowego w Tanzanii.

Wydaje się, jakby nasłuchiwał. I jakby 
naprawdę słyszał…

ŻÓŁWI ALERT
Jak się miewają żółwie na świecie? Źle, bo 
zostało ich niewiele. Pewnie miałaby się 
lepiej, gdyby nie jeden z nielicznych wrogów 
naturalnych – człowiek. Jak inaczej wytłu-
maczyć fakt, że w cudnej krainie, jaką jest 
Madagaskar, naukowcy muszą posuwać się 
bardzo daleko, aby uratować życie zagrożo-
nym gatunkom?

Żółwie madagaskarskie to istna żyła złota. 
Kłusownicy staną na głowie, by znaleźć 
okaz i go sprzedać. Za ile? Dorosły żółw 
może kosztować nawet 400 000 dolarów. 

Zawrotna suma, tymczasem samych żółwi 
pozostało już zaledwie pięćset.

Tonący brzytwy się chwyta, a naukow-
cy najbardziej niewybrednych metod. Aby 
żółwie stały się dla kłusowników mniej 
atrakcyjne, specjalnymi wiertarkami wiercą 
dziury w skorupach i znakują okazy. W ten 
sposób ich wartość spada, istnieje więc szan-
sa, że żółw nie będzie już tak silną pokusą.

Walka jest nierówna. Wdrożono plan, aby 
rozmnażać zwierzęta w niewoli. Aby jednak 
mogło do tego dojść, żółw musi przeżyć 
trzydzieści lat. Trzydzieści długich lat trzeba 
żółwiowi wymykać się z rąk kłusowników. 
W maju cztery okazy zostały skradzione 
z rąk fundacji The Durrell Wildlife Conserva-
tion Trust. Prawdopodobnie trafią na rynek 
w Azji lub Europie. 

MATERIAŁ ZOSTAŁ ZREALIZOWANY  
PRZY WSPÓŁPRACY Z GOFORWORLD.COM
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Tonący brzytwy się chwyta, a naukowcy 
najbardziej niewybrednych metod. Aby żółwie 

stały się dla kłusowników mniej atrakcyjne, 
specjalnymi wiertarkami wiercą dziury 

w skorupach i znakują okazy. W ten sposób ich 
wartość spada, istnieje więc szansa, że żółw nie 

będzie już tak silną pokusą.



FOREST RANGER
65,721 – this is how many elephants were 
killed by poachers during the last five years. 
And this number refers solely to the area 
of Tanzania. Such a fate is shared by other 
animals. Tanzanian Minster of Environ-
ment and Tourism wanted to allow shooting 
to the poachers – an eye for an eye, a tooth 
for a tooth. He does not see any other way of 
fighting them. But what if someone wanted to 
act differently? Can one person, who changed 
their stance, achieve anything?

This does not seem to be enough to make 
the population, which is lusting for wealth, lay 
down their arms. But… someone who knows 
the forest inside out and can reach places 
which no one else can enter – that is a lot.

Ruben was a hunter. More than one 
animal died at his hands and he learnt how 
to find his prey as precisely as a predator. 
Today he provides help. He scans the bush: 
he searches, and finds.

He was the person who in 2005 helped 
a team of explorers from Tanzania to observe 
galagos – monkeys which live in troops far 
away from humans. Only someone as smart 
and skilful as Ruben had a possibility to 
catch several of those animals.

The director of the documentary about 
Ruben, Frederik Wolff Teglhus, made 
the movie thinking that Ruben is a “very 
positive guy”. Such stories give us hope. 
They save the honour. And he loves what he 
does. He feels good in the forest. Better than 
at home – he says standing in front of the 
huge National Park in Tanzania.

He seems to be listening out for something. 
And really hearing it…

TURTLE ALERT
How are turtles around the world feeling? Not 
well, because there are not many left. They 
would probably feel better if it hadn’t been for 
one of their few natural enemies – the humans. 
How else can one explain the fact that in the 
beautiful land of Madagascar scientist need to go 
very far to save the lives of endangered species?

Madagascar turtles are a true gold mine. 
Poachers go into great lengths to find one and 
sell it. For how much? An adult turtle can cost 
even 400,000 dollars. An overwhelming amount, 
while there are only five hundred turtles left.
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A drowning man will clutch at a straw, 
and scientists at most unrefined methods. 
In order to make the turtles less attractive 
to poachers, they drill holes in the turtles’ 
carapaces with special drills and label the 
animals. Thanks to this, the turtles’ worth 
decreases, so there is a chance that they 
will not be a strong temptation anymore.

This is a one-sided battle. A project to breed 
animals in captivity was introduced. But in 
order for this to happen, a turtle needs to be 
thirty years old. For thirty long years a turtle 
has to slip out of the hands of poachers. In 
May, four animals were stolen from The Dur-
rell Wildlife Conservation Trust. They will 
probably be sold in Asia or Europe. 
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GRY PLANSZOWE OD PARU LAT PRZEŻYWAJĄ PRAWDZIWY RENESANS. DOSKONALE 
WIDAĆ TO TAKŻE NA WSPIERAM.TO, GDZIE DZIAŁ „GRY BEZ PRĄDU” POCHWALIĆ SIĘ MOŻE 

KILKOMA NAPRAWDĘ IMPONUJĄCYMI ZBIÓRKAMI.

TEKST  KAJETAN KUSINA  ZDJĘCIA   MAT. PRASOWE

Planszowa 
rewolucja
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Gry planszowe dają nieograni-
czone pole do popisu w kwestii 
swoich wariacji. Często skła-
dają się z naprawdę dużej ilości 

elementów, co sprawia, że ich produkcja 
nie należy do najtańszych. Nic dziwnego 
więc, że ich autorzy bardzo upodobali 
sobie akcje crowdfundingowe. W ten 
sposób planszówki na Wspieram.to są 
najpopularniejszym działem. – Udały się 
23 na 28 projektów, co daje w rezultacie 
skuteczność na poziomie 82% – to praw-
dopodobnie najskuteczniejsza kategoria 
w Polsce. Jest to również największa 
kategoria na Wspieram.to, która łącznie 
zebrała 920 tys. zł. – opowiada Kamil 

Oczywiście nie wszystkie projekty mu-
szą uderzać w tak wielkie sumy. Sporo 
jest akcji, w których twórcy starają o wie-
le mniejsze kwoty. Przykładem może być 
zabawna gra „Byle do pierwszego”  
(15 tysięcy złotych) lub postapokaliptycz-
ne „Afterglow” (14,5 tysięcy złotych). 
Rynek gier planszowych w Polsce ciągle 
się rozwija i swoje miejsce znajdują na 
nim autorzy wielkich rozbudowanych 
produkcji z tysiącem elementów, jak i ci 
tworzący mniejsze i kameralne pro-
dukcje. I na Wspieram.to bardzo dobrze 
widać cały ten przekrój. 

Rogulski, specjalista od planszówko-
wych zbiórek. – Wydaje mi się, że to ma 
związek z ogólnym renesansem takich 
gier w kraju i na świecie, choć należy 
również dodać, że projekty gier bez 
prądu na Wspieram.to oferują naprawdę 
atrakcyjne warunki dla wspierających. 
Prawie zawsze wspierający u nas może 
być pewien, że otrzyma grę najtaniej, 
przed oficjalną premierą i może spodzie-
wać się unikalnych dodatków tylko dla 
uczestników zbiórki – tłumaczy.

Pierwszym projektem, który poka-
zał jak wielki potencjał tkwi w grach 
planszowych, była zbiórka na wyda-
nie „Pana Lodowego Ogrodu” opartego 
na popularnej serii fantasy Jarosława 
Grzędowidcza. Okazało się, że odzew 
fanów jest naprawdę duży – grę wsparło 
940 osób, które łącznie wpłaciły 124 511 
zł. Projekt uświadomił wszystkim, że 
sufit w tej kwestii jest naprawdę wysoko. 
Moc polskiego fandomu ujawniła się 
także w wypadku kolejnej gry inspiro-
wanej polską fantastyką, czyli „Achaji”. 
Planszowa adaptacja prozy Andrzeja 
Ziemiańskiego uzbierała ponad 80 tys. 
złotych. Jednak od niedawna planszów-
kowe zbiórki mają nowego króla, którym 
zostało „Roll for the Galaxy”. Tym razem 
mowa o grze, która została już wcześniej 
wydana po angielsku, ale nie znalazła 
dotąd polskiego dystrybutora. Wyda-
wało się to dziwne, bo tytuł, w którym 
gracze budują swoje kosmiczne impe-
rium za pomocą specjalnych kostek, za 
granicą stał wielkim hitem. Wydawnic-
two Games Factory Publishing posta-
nowiło więc zaryzykować i spróbować 
swoich sił na Wspieram.to. Okazało 
się, że efekt przerósł chyba najbardziej 
ambitne oczekiwania. Projekt wystar-
tował z progiem trzydziestu tysięcy, 
a ostatecznie uzyskał sto tysięcy złotych 
więcej. Rogulski uważa, że to przykład, 
który powinien zmotywować wszyst-
kich debiutantów. Zazwyczaj wszystkie 
projekty zaczynają od skromnych celów 
i dopiero później okazuje się jaki mają 
potencjał. – Nikt się tego nie spodziewał, 
dlatego też zachęcam każdego do zwery-
fikowania swojego projektu, nawet tego 
w jego zdaniu skromnego, bo kto wie 
czy nie urośnie nam nowy rekordzista 

– zachęca. Nic dziwnego więc w tym, że 
niedługo ponownie możemy spodziewać 
się naprawdę dużego uderzenia. – Jeżeli 
wszystkie dotychczasowe rozmowy 
z wydawnictwami zakończą się projek-
tami to możemy spodziewać się więk-
szej roszady na planszówkowym tronie 
niż w „Grze o Tron” – dodaje tajemniczo.

GUST    TASTE

Wydawnictwo Games 
Factory Publishing 
postanowiło więc 

zaryzykować 
i spróbować swoich sił 

na Wspieram.to. Okazało 
się, że efekt przerósł 

chyba najbardziej 
ambitne oczekiwania. 
Projekt wystartował 

z progiem trzydziestu 
tysięcy, a ostatecznie 

uzyskał sto tysięcy 
złotych więcej. 
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The board game 
revolution 
For several years, we have been witnessing 
a revival of board games. It can be observed 
also on the website Wspieram.to, where the 
section “Games without Electricity” has noted 
a few really impressive money collections.

There is endless room for variations 
when it comes to board games. In many 
cases, they are composed of a great 
amount of elements, due to which their 
production cannot be described as 
cheap. So it comes as no surprise that 
the creators of board games took a liking 
to crowdfunding campaigns. As a result, 
board games have become the most 
popular section on Wspieram.to website. 

“23 out of 28 projects proved success-
ful, which means that the success rate 
reached 82% – it is probably the most 
effective category in Poland. It is also the 
vastest category on Wspieram.to, which 
has raised in total PLN 920,000,” says 
Kamil Rogulski, an expert on collections 
related to board games. “In my opinion, 

this is connected to the general revival 
in the field of board games, which may 
be observed in our country and all 
over world, however, it also needs to be 
said that the projects of games without 
electricity on Wspieram.to offer really 
attractive terms and conditions to the 
supporters. Almost always the support-
ers on our website can be sure that they 
will receive the game at the lowest price 
before the official premiere and can 
expect unique add-ons exclusive to the 
people who donated money,” he explains.

The first project which demonstrated 
the huge potential of board games was 

a collection for the publishing of ‘Pan 
Lodowego Ogrodu’ based on the popular 
fantasy series by Jarosław Grzędowicz. 
The fans’ response was large-scale – the 
game was supported by 940 people, who 
donated in total PLN 124,511. This project 
proved to everyone that the sky is the 
limit in this sphere. The power of the 
Polish fandom was also shown in the 
case of another game inspired by Polish 
fantasy – ‘Achaja’. The board game adap-
tation of Andrzej Ziemiański’s prose has 
raised more than PLN 80,000. However, 
nowadays there is a new king in the 
board game kingdom – ‘Roll for the Gal-
axy’. This on the other hand, is a game 
which has already been published in 
English, but still has not found a Polish 
distributor. It seemed strange since the 
game, in which the players build their 
own space empire with the use of spe-
cial dices, proved to be a huge success 
abroad. So the publisher Games Factory 
Publishing decided to take the risk and 
give it a try on Wspieram.to. As it turned 
out, the results surpassed even the most 
ambitious expectations. The project was 
launched with a threshold of thirty thou-
sand, while in the end it raised one hun-
dred thousand zlotys more. Mr. Rogulski 
thinks that this example should provide 
motivation for all debutants. Most of the 
time, projects start with modest goals 
and only afterwards their true potential 
is revealed. “No one expected that, which 
is why I encourage everyone to verify 
their projects, even if they think they 
are simple, because who knows, maybe 
there is a new record holder among 
them,” he says. So it is not surprising that 
we may expect utter amazement soon. “If 
all the previous talks with publishers 
will result in projects, we can expect 
a reshuffle on the board game throne 
that will be greater than in the ‘Game of 
Thrones’,” he adds mysteriously.

Of course, not all projects need to aim 
at such significant amounts. There are 
lots of campaigns in which the crea-
tors want to raise way less money. The 
examples being a funny game ‘Byle 
do pierwszego’ (eng. ‘Survive until the 
beginning of the month’) (PLN 15,000) or 
the post-apocalyptical ‘Afterglow’ (PLN 
14,500). The Polish market for board 
games is still developing and there is 
a place for the creators of both huge, 
complex productions with thousands of 
elements and those who create smaller 
and quieter productions. And the whole 
spectrum can be seen on Wspieram.to.. 
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Ziemowit Szczerek 
„Tatuaż z tryzubem”
WYD. CZARNE, WOŁOWIEC 2015

Autor głośnego „Przyjdzie Mordor i nas zje” powraca nad 
Dniepr. Jaka jest Ukraina po drugim Majdanie? Postapo-
kaliptyczna. Szczerek odmienia to słowo przez wszystkie 
przypadki, co czyni tę prozaiczną, jak się może wydawać, sy-
tuację, nieco bardziej poetycką. Może się wydawać, bo co może 
wiedzieć polski czytelnik, który nigdy nie był na Ukrainie. 
Dziennikarz przemierza wszystkie regiony przechodzącego 
kolejną rekonstrukcję kraju, od mitycznej „Hałyczyny” z ka-
wiarnianym Lwowem, przez centrum manifestacji – Kijów, 
Donbas ze świstającymi nad głowami pociskami, po odeskie 
Południe, Podole i przygraniczne rejony Drohobycza. Przed-
stawienie tego kraju z różnych stron jest chyba główną zaletą 
tego reportażu. W każdym w zjeżdżonych przez Szczerka 
rejonów mieszkają ludzie o odmiennym podejściu do ukraiń-
skości. Zwykły podział na Wschód i Zachód pozostaje, ale wy-
myka się oczywistości. I pozostawia z wrażeniem, że najlepiej 
samemu tam pojechać i zobaczyć. A to dobry znak. 

"Tatuaż z tryzubem"  
by Ziemowit Szczerek 
WYD. CZARNE, WOŁOWIEC 2015

The author of the famous Przyjdzie Mordor i nas zje comes back 
to the Dnieper River. What is Ukraine like after the second Eu-
romaidan? It is post-apocalyptic. Szczerek uses this word many 
times, which makes that prosaic, as it could seem, situation a bit 
more poetical. It could seem prosaic because what can a Polish 
reader who has never been to Ukraine know. The journalist 
travels across all regions of the country that once again under-
goes a reconstruction: from the mythical Halychyna with the 
café-filled Lviv through Kiev, the centre of the demonstrations, 
and Donbass with missiles swishing over one’s head to Odessa, 
Podolia and the borderland near Drohobych. Presenting the 
country from various perspectives is probably the main advan-
tage of the reportage. There are people of different approaches 
to the Ukrainian identity living in the places visited by Szczerek. 
The usual division into the East and the West remains but falls 
outside obviousness. And leaves the reader with the impression 
that the best thing they can do is go there and see the country 
themselves. And it is a good sign.  

Książki w chmurach
Books in the clouds

TEKST    SYLWIA GUTOWSKA  ZDJĘCIA    MAT. PRASOWE

Iwona Paulewicz,  
„Ciiichooo! Miłość się rodzi”
WYD. PAULEWICZ, 2015

Książka malarki wywodzącej się z gdańskie-
go ASP to też podróż, ale wewnątrz kobiece-
go ciała i jej psychiki. W formie poematów, 
luźnych skojarzeń opisuje ona okres ciąży. 
To okres oczekiwania, rodzącej się więzi 
między matką a dzieckiem, ale też niepoko-
jów. Książka podzielona jest nie na rozdziały, 
a na miesiące. To przede wszystkim książka 
artystyczna, w ciekawy sposób skomponowa-
na z ilustracjami. Kto po tytule spodziewa się 
rzewnej historii, momentami się zdziwi, bo 
kobieta w stanie błogosławionym nie zawsze 
jest uosobieniem spokoju. Pięknie wydana, 
tętniąca miłością, może być czymś więcej niż 
argumentem dla środowisk pro-life. Potrzeba 
otwartości, tak jak artystka otwarcie opowia-
da o swojej intymności. 

"Ciiichooo! Miłość się rodzi"  
by Iwona Paulewicz
PUBLISHED BY WYD. PAULEWICZ, 2015

The book written by a painter who graduated 
from the Academy of Fine Arts in Gdansk is 
a journey too, except that made inside the female 
body and mind. She describes the time of preg-
nancy in the form of poems and loose associa-
tions. It is a period of expectations, when the bond 
between the mother and the child is developing, 
but at the same time a moment of anxiety and 
worries. The book is divided into months, not 
chapters. It is most of all an artistic book, its text 
arranged with the illustrations in an interesting 
way. Although the title suggests a wistful story, it 
may be misleading because a pregnant woman 
is rarely an embodiment of calmness. With 
a beautiful layout and bustling with love, it could 
be something more than just an argument for 
pro-life circles. We need more openness, just like 
the artist openly speaks about her intimacy. 
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DANIEL WEBSTER MAWIAŁ, ŻE NA SZCZYCIE ZAWSZE ZNAJDZIE SIĘ MIEJSCE. 
TYM RAZEM STANĘŁA NA NIM LITEWSKO-POLSKA EKIPA, KTÓRA SZCZĘŚLIWIE 
UKOŃCZYŁA OSTATNI ETAP RAJDU DAKAR. CZAS PRZEJAZDU? SCHODZI NA 

DALSZY PLAN KIEDY CZŁOWIEK I MASZYNA SĄ WYSTAWIANI PRZEZ PUSTYNIĘ NA 
MORDERCZĄ PRÓBĘ.  ABY UJRZEĆ LINIĘ METY TRZEBA PRZEZWYCIĘŻYĆ SŁABOŚCI 

ORAZ ZMĘCZENIE. I WIERZYĆ, ŻE SAMOCHÓD ZACHOWA SIĘ PODOBNIE.T

TEKST    ANNA NAZAROWICZ  ZDJĘCIA    MAT. PRASOWE

szczycie
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szczycie Benediktas Vanagas ukończył 
rajd Dakar po raz czwarty 
z rzędu. Tym razem poje-
chał w duecie z Sebastianem 

Rozwadowskim, zawodowym pilotem 
posiadającym dziesięcioletnie do-
świadczenie. Zdobyta 26-ta pozycja 
litewsko-polskiego duetu w klasyfikacji 
generalnej niewątpliwie jest ogromnym 
sukcesem. Powiedzieć, że warunki były 
surowe to jak stwierdzić, że samochód 
jeździ. Bo warunki były po prostu 
nieludzkie, wymagające od uczestni-
ków naprawdę grubej skóry. Spisał się 
człowiek, spisał się samochód. Wszyscy 
stanęli na szczycie.

Na takim szczycie ma również stawać 
każdy zegarek będący w ofercie Vostok 
Europe. Wytrzymałe, odporne, nie znają-
ce strachu, dzięki czemu już od 14 lat zdo-
bywają międzynarodową sławę i uznanie. 
Model obecny na nadgarstkach obydwu 
zawodników przez cały czas trwania 
rajdu został zaprojektowany specjalnie 
dla Vanagasa. „Rally Timer by Benediktas 
Vanagas” posiadał wszystkie niezbęd-
ne mechanizmy spełniające potrzeby 
kierowcy rajdowego. Tytanowa obudo-
wa, wodoszczelność sięgająca 20 ATM, 
niezniszczalny pasek oraz mechanizm 
zaprojektowany przez ISA SWISS Com-
pany to elementy, dzięki którym zegarek 
był w stanie wytrzymać takie warunki, 
jak mordercze temperatury panujące na 
trasie (tak wysokie, że paliwo osiągało 
temperaturę 100 stopni Celsjusza). Kon-
strukcja pomyślnie zdała egzamin dzięki 
czemu zegarek zostanie dopuszczony do 
produkcji . Bo każdy model sygnowany 
logotypem Vostok Europe, zanim trafi na 
światowe rynki, musi udowodnić, że jest 
niezwyciężony. Obok kierowcy rajdowego 
na czele wizerunku stoją dwaj inni litew-
scy sportowcy. I podobnie jak Vanagas, 
każdy z nich w swojej dyscyplinie jest 
najlepszym na świecie. Status ambasado-
ra marki przypadł zatem najsilniejszemu 
człowiekowi na Ziemi, jakim jest Zydru-
nas Savickas. Strongman wielokrotnie 
udowadniał, że drzemie w nim siła 
będąca w stanie poruszyć z miejsca dom, 
a nawet całe miasto. Wprawdzie startował 
w dziesiątkach zawodów odbywających 
w różnych szerokościach geograficznych 
naszej planety, ale nie znalazł się silniej-
szy. Nie bez przyczyny zatem model, który 
zadedykował mu producent, nosi nazwę 
Big Z. Do elitarnego grona ambasadorów 
należy również Jurgis Kairys, jeden z naj-
lepszych pilotów świata specjalizujących 
się w akrobacjach powietrznych. Popisy 
w jego wykonaniu najlepiej definiują 

znaczenie słów „zapierać dech w pier-
siach”. Ciężko odnieść inne wrażenie 
patrząc jak pilot maluje na niebie swój 
własny autograf lub wykonuje manew-
ry, które zdają się zaprzeczać wszelkim 
prawom fizyki. Marka odrębne linie 
zegarków poświęciła również radzieckiej 
inżynierii, która trwale zapisała się na 
kartach historii. Należy do nich radziecka 

stacja kosmiczna Almaz, największy na 
świecie samolot transportowy (AN-225 
MRIYA), łazik Lunokhod, który przez 
wiele lat w służbie nauce przeczesywał 
Księżyc, a także tytanowa, atomowa łódź 
podwodna Anchar, która pojawiła się 
w księdze Guinnessa jako najszybsza na 
świecie. Swoją kolekcję miała również 
pierwsza radziecka rządowa limuzyna 

GUST    TASTE

Model obecny na nadgarstkach obydwu 
zawodników przez cały czas trwania rajdu 

został zaprojektowany specjalnie dla Vanagasa. 
„Rally Timer by Benediktas Vanagas” posiadał 
wszystkie niezbędne mechanizmy spełniające 

potrzeby kierowcy rajdowego. 
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GAZ-14 odznaczająca się lekkością i gu-
stowną elegancją. Każda linia była edycją 
limitowaną która ukazała się w ściśle 
określonej liczbie sztuk. W końcu, zgodnie 
ze słowami Bruce’a Bartona „Wspaniałe 
sukcesy osiągają tylko ci, którzy ośmielili 
się uwierzyć, że coś w nich samych jest 
potężniejsze od okoliczności”. 

 IN ENGLISH

On top
Daniel Webster used to say that there 
is always room on top. This time it was 
reached by a Lithuanian-Polish team that 
successfully finished the last stage of the 
Dakar Rally. Their time? It is pushed into 
the background when men and machines 
are put to the gruelling test by the desert. 
In order to see the finishing line, they have 
to overcome their weaknesses and fatigue. 
And believe that their car will do the same.

Benediktas Vanagas finished the Dakar 
Rally for the fourth in a row. This time, he 
started the rally with Sebastian Ro-
zwadowski, a professional pilot with ten 
years of experience. The 26th position the 
Lithuanian-Polish duo took in the overall 
standings is undoubtedly a huge success. 
To say that the conditions were harsh 
would be like saying that you can drive 
a car. Because the conditions were simply 
inhumane and demanded really thick 
skin from the competitors. Both the man 
and the car did really well. All of them 
made it to the top.

And such a top can be taken also by 
every watch offered by Vostok Europe. 
They are durable, resistant and fearless, 
thanks to which they have been winning 

international fame and recognition for 14 
years already. The model present on the 
wrists of both competitors throughout the 
whole rally was designed especially for 
Vanagas. “Rally Timer by Benediktas Va-
nagas” had all the necessary mechanisms 
satisfying the needs of a racing driver. 
Thanks to a titanium case, waterproof-
ness amounting to 20 ATM, an indestructi-
ble strap and a mechanism designed by 
ISA SWISS Company, the watch could 
withstand such conditions as deadly 
temperatures on the route (so high that 
the fuel reached the temperature of 100 
degrees Celsius). The construction passed 
the exam, thanks to which the watch 
will be released for production. Because, 
before it is put on the market, each model 
signed with the logo of Vostok Europe has 
to prove it is invincible. Apart from the 
racing driver, there are two other Lithua-
nian sportsmen promoting the brand. And 

just like Vanagas, each of them is the best 
in the world in his discipline. This way, 
Zydrunas Savickas, the strongest man in 
the world, has become the ambassador 
for the brand. The strongman has proved 
many times68 that he possesses such 
strength that he could move a house or 
even a whole city. Even though he entered 
dozens of competitions taking place in 
various parts of our globe, he has never 
found a rival that would be stronger than 
him. So it is not without reason that the 
model the producer dedicated to him is 
called Big Z. The elite circle of the brand 
ambassadors features also Jurgis Kairys, 
one of the best pilots in the world special-
izing in aerobatics. His shows are best de-
scribed with just one word: “breathtaking”. 
It is quite hard to have a different impres-
sion when you look at the pilot drawing 
his own autograph in the sky or flying ma-
noeuvres that seem to contradict the law 
of physics. The brand dedicated separate 
lines of watches to the Soviet engineering, 
which created an inherent piece of history. 
It includes for instance the Soviet space 
station Almaz, the biggest cargo aircraft 
in the world (An-225 Mriya), Lunokhod, 
a rover that spent years serving science 
and sweeping the Moon, as well as Anchar, 
a titanium, nuclear-powered submarine 
registered in the Guinness Book as the 
fastest one in the world. GAZ-14, the first 
Soviet governmental limousine famous 
for its lightness and tasteful elegance, had 
its collection too. Each line was produced 
in a limited edition of a precisely specified 
number of pieces. After all, according to 
Bruce Barton, “Nothing splendid has ever 
been achieved except by those who dared 
believe that something inside them was 
superior to circumstance.” 
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TO NIE BYŁ TYLKO KOLEJNY TEST. TO BYŁO SPOTKANIE Z WŁASNYMI MARZENIAMI, 
A PRZYNAJMNIEJ NIE ZNAM INNYCH SŁÓW, JAKIMI MOGŁABYM OKREŚLIĆ SWOJĄ 
PRZYGODĘ. ZASIADŁAM ZA KIEROWNICĄ SAMOCHODU, KTÓRY NOSZĘ W SERCU 

OD DZIECKA. ZAWSZE POZA MOIM ZASIĘGIEM, TERAZ PRZEZ KILKA DNI DO MOJEJ 
DYSPOZYCJI. RADOŚĆ TAK DUŻA, ŻE Z POWODZENIEM MOGŁABYM NIĄ WYPEŁNIĆ 

WIELKI KANION. JA JEDNAK WOLĘ PODZIELIĆ SIĘ NIĄ Z WAMI.

TEKST    ANNA NAZAROWICZ  ZDJĘCIA    MAT. PRASOWE

Ford Mustang

całe swoje życie...

GUST    TASTE

Czekałam na ciebie
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Ford Mustang powstał  
w 1964 roku. Jego wielbiciele 
twierdzą, że pierwsza genera-
cja była tą najbardziej udaną. 

Stoję po ich stronie. Historia powstania 
była dość zaskakująca jak na samochód, 
który do dziś nieprzerwanie budzi ciche 
westchnienia milionów ludzi na całym 
świecie. Otóż powstał jako odpowiedź na 
Chevroleta Corvette, będącego w latach 

60-tych jedynym dostępnym na rynku 
samochodem typu muscle car. Posia-
danie takiej zabawki było pragnieniem 
wielu, jednak tylko nieliczni mogli sobie 
na niego pozwolić, gdyż Corvette był rów-
nież samochodem dosyć drogim. Luka 
na rynku była zatem ogromna i Ford 
postanowił ją załatać. Tym oto sposo-
bem powstał Ford Mustang, samochód 
dedykowany młodym i spragnionym 
wrażeń. Sportowa sylwetka, atrakcyjna 
cena, napęd na tylną oś. No i ten logotyp: 
pędzący dziki mustang, symbolizujący 
nieskrępowaną niczym wolność. Rynek 
chwycił, co zresztą było do przewidzenia.

Od tamtej pory powstało sześć genera-
cji Mustanga. Całe szczęście za każdym 
razem projektanci stawali na wysokości 
zadania, zaklinając w kształcie nadwo-
zia cząstkę lat 60-tych. Niby na światło 
dzienne wyjeżdżała kolejna odsłona, 
ale – patrząc na nią z boku – nikt nie 
miał wątpliwości, że oto jest właśnie on. 
Dziś już nie jestem zmuszona podziwiać 
go jedynie na kolejnym obrazku. Przede 
mną stoi szósta, najnowsza generacja. 
Co więcej, trzymam kluczyk w swojej 

dłoni. Chwila jest magiczna również 
z innego powodu: po raz pierwszy od 
momentu narodzin Ford Mustang za-
wita do salonów w Europie. Producent 
długo dojrzewał do tej decyzji, a Stany 
Zjednoczone zawłaszczały dla siebie ten 
przywilej latami. Ale z tym już koniec. 
Od teraz każdy, kto zechce sprawić sobie 
takie zupełnie nowe cudo, nie będzie 
z tym miał najmniejszego problemu.

Testowany egzemplarz został wypo-
sażony w turbodoładowany silnik 2.3 
l EcoBoost, który był już wielokrotnie 
nagradzany, a który można znaleźć 
m.in. pod maską takich modeli, jak Ford 
Focus ST (2.0 EcoBoost), Ford Fiesta 
Black Edition (1.0 EcoBoost) i Fiesta ST 
(1.6 EcoBoost). Pojemność to ten punkt 
programu, przy którym z pewnością 
wybuchną spory. Bo 2,3 litra to dla 
jednych profanacja ducha muscle car, 
dla innych argument, który przeważy 
o podjęciu decyzji o zakupie. Mniejszy 
silnik to mniejsze zużycie paliwa, a nie 
oszukujmy się, 5.0 l V8 (również do-
stępny w polskiej ofercie) to propozycja 
raczej dla tych, którzy w ogródku posia-

GUST    TASTE

Ujeżdżany przeze mnie Mustang był 
wyposażony w automatyczną skrzynię 
biegów, która zręcznie i bardzo płynnie 
żonglowała biegami. Jasne, producent 

oferuje również manualny wariant, ale 
zdecydowanie wolę rozkosz płynącą 

z obecności przekładni, która wyręczy mnie 
w części obowiązków za kierownicą. Fotele są 

wygodne, a system audio naprawdę dobry.



 40 

dają własny szyb naftowy. Może i jestem 
nieobiektywna, bo darzę ten samochód 
ogromnym uczuciem, ale uważam, że 
314 koni mechanicznych, jakie udało się 
uzyskać z pojemności 2.3 litra, nie jest 
żadnym powodem do wstydu. Zaskocze-
ni? Dodam, że moment obrotowy wynosi 
434 Nm. To powinno rozwiać wszelkie 
złośliwe dywagacje.

Jest piękny – i tyle w temacie wyglądu. 
Zdjęcia nie kłamią. Nadwozie w wersji 
cabrio to szczyt marzeń w ciepłe dni. 
Kto dokona takiego wyboru, ten prze-
kona się, co znaczy być panem życia. 
W jego wnętrzu wygodnie zajmą miejsce 
dwie szczęśliwe osoby (skazani są na 
to wszyscy przekraczający jego próg). 
Z tyłu wygodnie będzie podróżować 
torebka. I może pies, ale tylko ten niedu-
ży. Bo tu od pasażerów zdecydowanie 
ważniejszy jest kierowca i jego przyjem-
ność z prowadzenia. Miałam szczęście 
poprowadzić tego rumaka zarówno na 
suchej, jak i na mokrej nawierzchni. Ow-

szem, to spory samochód, ale nie dajcie 
się zwieść pozorom. Wystarczył spadek 
temperatury i trochę deszczu, aby tylna 
oś co chwilę traciła przyczepność. Przy 
takich warunkach należy zachować 
szczególną ostrożność: skręcenie kół 
oraz dodanie gazu to najprostszy przepis 
na to, aby tył samochodu zaczął nas wy-
przedzać. Mocniejsze depnięcie grozi już 
solidnym piruetem. Warto mieć w sobie 
odrobinę pokory, zasiadając za stera-
mi tego mięśniaka. Kiedy jest jednak 
sucho, Mustang nie będzie nas straszył. 
Samochód prowadzi się bardzo pewnie 
i dobrze trzyma się drogi. Producent 
włożył również sporo pracy, aby zawie-
szenie nie dostarczało nam żadnych 
powodów do narzekań. Dlatego Mustang 
na wszelkich nierównościach sprawia 
pozytywną niespodziankę. Ze staran-
nością wybiera wszelkie nierówności, 
chociaż to sportowy samochód, więc 
jest nieco sztywny. Dla mnie doskonałe 
zawieszenie nie stanowi zaskoczenia, 
gdyż już od jakiegoś czasu wszystkie 
modele Forda mogą się poszczycić 
w tym temacie najwyższymi notami. 
Ujeżdżany przeze mnie Mustang był 
wyposażony w automatyczną skrzynię 
biegów, która zręcznie i bardzo płynnie 
żonglowała biegami. Jasne, producent 
oferuje również manualny wariant, ale 
zdecydowanie wolę rozkosz płynącą 
z obecności przekładni, która wyręczy 
mnie w części obowiązków za kierow-
nicą. Fotele są wygodne, a system audio 
naprawdę dobry. Szukam wad i nie 
mogę ich znaleźć. 

Mam nadzieję, że kiedyś znowu się 
spotkamy, lecz wtedy zabiorę go ze sobą 
na dłużej. Już nie będę musiała trzymać 
jego miniaturki na półce obok łóżka. 
Jego miejsce będzie w moim garażu. 

 IN ENGLISH

The Ford Mustang.  
I’ve been waiting  
for you all my life...
It wasn’t just another test. It was 
a meeting with my own dreams, or 
perhaps I just don’t know any other 
words I could describe my adventure 
with. I took the wheel of a car I’ve held 
dear since I was a child. Always out of 
my reach, now it was at my disposal for 
several days. My joy was so great that 
I could successfully fill the whole Grand 
Canyon with it. But I’d actually rather 
share it with you.

The Ford Mustang was created in 1964. Its 
lovers claim its first generation was the 
best one. And I stand at their side. The sto-
ry of its beginnings was quite surprising 
for a car that has been coveted by millions 
of people in the whole world to this day. It 
was introduced in response to the Chev-
rolet Corvette, which was the only muscle 
car available on the market in the 60s. To 
have such a toy was a dream of many, but 
only a few could afford it because the Cor-
vette was also quite an expensive vehicle. 
So there was a huge gap in the market, and 
Ford decided to fill it. This is how the Ford 
Mustang was created, a car dedicated to 
young people craving for thrills. A sports 
silhouette, an attractive price and a rear-
wheel drive. Plus its logo: a wild racing 
mustang symbolizing complete freedom. 
The market responded positively, which 
everyone could have actually foreseen.

Since then on Ford has released six 
generations of the Mustang. Fortunate-
ly, each time the designers rose to the 
challenge and conveyed a part of the 60s 
in the shape of the bodywork. When each 
subsequent version was coming to light, it 
was as if new but, to look at it from a dis-
tance, there was no doubt it was the Ford 
Mustang. Today, I don’t have to admire 
it on just another picture any more. The 
latest, sixth generation is standing in front 
of me. What’s more, I’m holding the key in 
my hand. There is one more reason why 
the moment is so magical: the Ford Mus-
tang will enter showrooms in Europe for 
the first time since its birth. The producer 
was growing to that decision for a long 
time, and the United States were appropri-
ating that privilege for years. But it’s over. 
From now one everyone who wishes to 
buy themselves such a beauty will find no 
problem doing that.
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Słabość do samochodów ma zaszytą w gło-
wie, bo serca nie ma – jest turbosprężarka.  
Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą, 
sadzał za kierownicą samochodu jeszcze 

zanim wsiadła na rower. Dziś pociąga 
ją wszystko, co ma cztery koła, a każdy 

z samochodów darzy wielkim uczuciem.  
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:  

www.paniewiozapanow.pl.

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA NAZAROWICZ



The model I tested was equipped with 
a turbocharged 2.3 l EcoBoost engine, 
which has already received many awards 
and can be found under the bonnet of 
such cars as the Ford Focus ST (2.0 Eco-
Boost), the Ford Fiesta Black Edition (1.0 
EcoBoost) and the Fiesta ST (1.6 EcoBoost). 
Capacity is the parameter that will be 
certainly an object at issue. Because 2.3 
litre is a profanation of the muscle-car 
spirit for some and an argument that will 
drive their decision to buy the car for oth-
ers. A smaller engine means smaller fuel 
consumption, but let’s be frank, 5.0 l V8 
(which is also available in the Polish offer) 
is rather for those who have their own oil 
well in their backyard. Perhaps I’m far 
from being objective because I feel strong 
affection to that car, but I think that 314 
horsepower they’ve managed to get out of 
2.3-litre capacity is nothing to be ashamed 
of. Surprised? Let me add that the torque 
is 434 Nm. This should dissipate all cut-
ting remarks.

It’s beautiful, that’s all we can say 
about its look. Photographs don’t lie. The 
convertible body is the fondest dream of 
everyone on hot days. Whoever makes 
such a choice will soon realize what it 
means to be the master of life. Two happy 
people will take their comfortable seats 

inside (everyone who crosses its threshold 
is condemned to that). In the back, there is 
room for a handbag. And a dog, perhaps, 
but only a small one. Because the driver 
and his pleasure from driving are much 
more important than the passengers. 
I was happy to drive the steed on both 
dry and wet surface. Indeed, it is a de-
cent-sized car, but don’t let appearances 
deceive you. A fall in temperature and 
a bit of rain were enough for the rear axle 
to lose grip. You have to be particularly 
cautious in such conditions: turning the 
wheels and accelerating is the simplest 
recipe to let the back of the car overtake 
you. Stepping on it even more carries 
a risk of a decent pirouette. So it is worth 
remembering about humility when you 
take over the helm of that vehicle. But 
when it’s dry, the Mustang won’t frighten 
you. The car runs confidently and hugs 
the road well. The producer put a lot of 
work in order to make sure the suspension 
doesn’t give you any reason to complain. 
This is why the Mustang springs a pleas-
ant surprise on bumpy roads. It carefully 
covers all kinds of bumps, even though 
it’s a sports car, meaning it’s a bit stiff. Its 
perfect suspension is of no surprise to me 
because all Ford models have boasted 
the highest grades in that matter for quite 

a long time already. The Mustang I drove 
was equipped in an automatic transmis-
sion, which skilfully and smoothly shifted 
gears. Of course, the producer offers 
a manual version too, but I definitely pre-
fer the delight at the presence of a gear that 
will help me out with a part of my duties 
behind the wheel. The seats are comfort-
able, and the audio system is really good. 
I’m looking for faults, but I can’t find any.

I hope that we’ll meet again one day and 
that I’ll have a chance to take it for a longer 
time then. I won’t have to keep its minia-
ture on the shelf beside my bed any more. 
Its place will be in my garage. 
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JEŚLI DOBRZE SIĘ NAD TYM ZASTANOWIĆ, TO POZA AKTORSKIM TALENTEM, 
FILMOWĄ GWIAZDĘ CZYNI BIŻUTERIA. 

TEKST    JACEK GÓRECKI   ZDJĘCIA    MAT. PRASOWE

Być     
       jak 

pretty 
woman
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FOT. 1 - METROPOLITAN, OD 3 295 ZŁ. FOT. 2 - INFINITY LOVE, 599 ZŁ, INFINITY LOVE, 1 449 ZŁ. FOT. 3 - MAURICE LACROIX, 4 490 ZŁ.  
FOT. 4 - ÉTERNEL, OD 699 ZŁ. FOT. 5 - INFINITY LOVE, 99 ZŁ. FOT. 6 - FREDERIQUE CONSTANT, 5499 ZŁ. FOT. 7 - CANDY, 139 ZŁ. 
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Ile razy chcieliście poczuć się jak 
bohaterowie waszego ulubionego 
filmu? Ile razy kobiety rozpły-
wały się oglądając na ekranie 

ulubione aktorki ubrane w zniewala-
jącą biżuterię? Scenę ze „Śniadania 
u Tiffany’ego” zna chyba każdy. Każda 
kobieta przynajmniej na jeden poranek 
chciałaby przenieść się na ulice No-
wego Yorku w małej czarnej i z bogato 
zdobionym naszyjnikiem. Podobnie 
jest z bohaterkami kultowego serialu 

„Seks w wielkim mieście” i stylizacjami, 
które żeńską część widowni wprawia-
ły w osłupienie. Jak wiadomo, każda 
wielka produkcja filmowa nie może 
pominąć takich dodatków jak ideal-
nie dobrana biżuteria. To nieodłączny 
element całej kreacji, czego potwierdze-
niem są legendarne diamenty Marilyn 
Monroe, kolia Kate Winslet w „Titanicu” 
czy broszka Vivien Leigh w „Przeminę-
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ło z wiatrem”. YES pomaga w spełnianiu 
filmowych marzeń przedstawiając 
biżuterię wykonaną z najlepszych ma-
teriałów: złota, srebra czy diamentów.

Taką luksusową przygodę niczym 
z Hollywood przeżyjemy wraz z naj-
nowszą kolekcją YES Infinity Love czy 
kolekcją Candy, które opierają się na 
motywie serca. Naszyjnik wysadzany 
diamentami w tym kształcie nosiła 
przecież Julia Roberts w klasyku ko-
medii romantycznej – „Pretty Woman”. 
Równie pięknie i filmowo lśnią Kolek-
cje Diamentowe i pierścionki Metropo-
litan czy Éternel iskrzące niezwykłym 
ogniem Diamentu Idealnego YES ®.

YES to kolekcje ponadczasowe. Inspi-
rowane sztuką. Oryginalne, subtelne 
i kobiece. Serce będące symbolem trwa-
łości i siły miłości to niezwykły talizman 
ukazujący uczucie nieskończone, dekla-
rację trwałości uczuć pomiędzy dwoj-
giem ludzi. Podkreślający istotę trwania 
w miłości. Zbliżające się Walentynki są 
idealnym powodem, by nasze wybranki 
mogły poczuć się wyjątkowo. Jak iście 
filmowe gwiazdy. Za sprawą kolekcji YES 
będą błyszczeć nie tylko w ten jeden dzień, 
ale przez cały rok. A kto wie, może i my 
znajdziemy tego dnia wymarzony zega-
rek, niczym nie ustępujący najlepszym 
bondowskim gadżetom? 

pretty 
woman

Taką luksusową przygodę niczym 
z Hollywood przeżyjemy wraz z najnowszą 

kolekcją YES Infinity Love czy kolekcją Candy, 
które opierają się na motywie serca. Naszyjnik 

wysadzany diamentami w tym kształcie 
nosiła przecież Julia Roberts w klasyku 

komedii romantycznej – „Pretty Woman”.

FOT. 3

FOT. 4
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 IN ENGLISH

Like pretty woman
To think about it thoroughly, what 
makes a film star is, apart from acting 
talent, jewellery.

How many times have you wanted to 
feel like the heroes of your favourite 
film? How many times have women 
slobbered over their favourite actresses 
wearing captivating jewellery on the 
screen? I guess everyone knows the 

scene from Breakfast at Tiffany’s. Each 
woman would like to move to the streets 
of New York in a little black dress and 
with a richly decorated necklace at least 
for one morning. It is similar in the case 
of the main characters of the series Sex 
and the City and their outfits, which left 
the female part of the audience speech-
less. As we all know, there is no great film 
production that can do without such ac-
cessories as perfectly matched jewellery. 
It is an inseparable element of each outfit, 
which is proved by the legendary dia-

monds of Marilyn Monroe, the necklace 
of Kate Winslet in Titanic or the brooch 
of Vivien Leigh in Gone with the Wind. 
YES helps in making your film dreams 
come true offering jewellery made of the 
best materials: gold, silver and diamonds.

You can enjoy such a luxury ad-
venture as if taken from Hollywood 
together with the latest YES Infinity 
Love collection or the Candy collection 
based on a heart shape. We could see 
a necklace inset with heart-shaped 
diamonds on the neck of Julia Roberts 
in Pretty Woman, a true romantic 
comedy classic. You can find the same 
film beauty in Diamond Collections and 
Metropolitan or Eternal rings that spar-
kle with the amazing fire of the Perfect 
YES Diamond.

YES means timeless collections. 
Inspired by art. Original, subtle and 
feminine. Hearts, which are symbols 
of durability and the strength of youth, 
are unique talismans expressing an 
infinite feeling, a declaration of nev-
er-ending feelings between two people. 
They emphasise the essence of staying 
in love. The upcoming Valentine’s Day 
is a perfect chance to make your chosen 
ones feel special. As if they were film 
stars. Thanks to YES collections, they 
will shine not only during one day but 
throughout the whole year. And who 
knows, perhaps you will find your per-
fect watch, an equal to the best Bond’s 
gadgets, that day too? 

FOT. 7

FOT. 5

FOT. 7

FOT. 6
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MODELKA / MODEL: Weronika Gorecka Link / United for Models
STYLISTKA / STYLIST: Natalia Klimza / Ruby Fridays 
WŁOSY / HAIR: Patrycja Romanowska
MAKIJAŻ / MAKE UP: Magdalena Zawadzka
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 KOSZULA / SHIRT: Pull & Bear
KURTKA / JACKET: Pull & Bear
SPODNIE / TROUSERS: Reserved
BUTY / SHOES: Zara

 KOSZULA / SHIRT: Pull & Bear
KOSZULA / SHIRT: Mango
KURTKA / JACKET: Anna Gregory
SPÓDNICA / SKIRT: Noboko
BUTY / SHOES: Zara



MODA    FASHION
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 SWETER / SWEATER: Beata Klimza
SPÓDNICA / SKIRT: Anna Gregory
PASEK / BELT: Anita Nemkyova

 KOSZULA / SHIRT: Keyce
KAFTAN / JERKIN: Anna Gregory
SPODNIE / TROUSERS: Zara
BUTY / SHOES: Zara
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 KURTKA / JACKET: Anna Gregory
FUTRO / FUR STOLE: Army Gets Down

 SWETER / SWEATER: Pull & Bear
SPODNIE / TROUSERS: Zara
BUTY / SHOES: Zara



YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Pi ę k n o    d o p r aw i o n e     

m i ł o s c i ą…
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 Adam 
BLUZKA / BLOUSE: Patryk Wojciechowski
KYRTKA / JACKET:Reserved
SPODNIE / PANTS: Zara

 Weronika
FUTRO / FUR: Manitic



YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Pi ę k n o    d o p r aw i o n e     

m i ł o s c i ą…



BEAUTY
TRENDSof

Główny trend tego sezonu to makijaż, 
którego nie widać. Nie oznacza to jednak, 
że nie będziemy się malować, przeciwnie! 
Ultranaturalny make-up wymaga sporo 
pracy i odpowiednich kosmetyków, przede 
wszystkim idealnego podkładu!  
Ale make-up no make-up to nie jedyny 
trend pierwszej połowy roku. Dozwolone 
będą też wyraźnie zaakcentowane oczy  
i usta! Wręcz teatralne rzęsy można było 
zobaczyć na pokazach m.in. Fendi, 
Etam czy Versace. Z kolei na pokazie 
Donny Karan królowały soczyście 
czerwone usta!  

KONTROLOWANY 
MINIMALIZM   
Nieumalowana 
twarz? Nic bardziej 
mylnego! Podstawą 
minimalistycznego  
makijażu jest idealnie 
dobrany podkład, który 
zamaskuje ewentualne 
niedoskonałości skóry, 
korektor oraz róż, który 
delikatnie i naturalnie 
rozświetli policzki.

PODKREŚLONA 
ELEGANCJA
Naturalny look na co dzień 
i lekko ekstrawagancki 
make-up wieczorny 
podkreślony czerwienią ust  
i mocno wytuszowanymi 
rzęsami!
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TRENDY
���6makijaż

NATURALNY MAKIJAŻ I LEKKO ZARÓŻOWIONE 
POLICZKI, A TAKŻE BARDZIEJ WYRAZISTY LOOK  
Z PODKREŚLONYMI RZĘSAMI ORAZ USTAMI  
– OTO TRENDY SEZONU! 
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1. PUPA 
Vamp! Extreme, 
pogrubiający tusz do rzęs, 
69 zł, nr 885545

2. DIOR 
Diorshow Iconic Overcurl,
długotrwale podkręcający  
tusz do rzęs,  
10 ml – 159 zł, nr 726939

3. LANCÔME
Hypnôse Drama,
pogrubiający tusz do rzęs, 
6,5 ml – 159 zł, nr 
466092

4. COLLISTAR 
Mascara Infinito, pogru-
biający tusz do rzęs, 11 
ml – 99 zł,  
nr 440039

5. SENSAI 
Mascara 38°C Volumising 
Black, wodoodporny  
i pogrubiający tusz do rzęs,   
8 ml – 135 zł, nr 445345

6. GUERLAIN
Cils d’Enfer, pogrubiający  
i podkręcający tusz do rzęs,  
8,5 ml – 149 zł, nr 
727330

7. YVES SAINT 
LAURENT 
Volume Effet Faux 
Cils Shocking, wydłu-
żający  
i podkręcający tusz do rzęs,
6,4 ml – 159 zł, nr 
625900

3
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BEAUTY
TRENDSof

ZJAWISKOWY, MIENIĄCY SIĘ TYSIĄCEM BARW 
MAKIJAŻ INSPIROWANY GALAKTYKĄ! OTO 
DOSKONAŁA PROPOZYCJA NA WIELKIE WYJŚCIE! 

GALAXY
Look

Makijaż na wieczorne 
wyjście nie może być 
w tym sezonie banalny! 
Subtelny make-up 
zostawiamy na co 
dzień, ale wieczorem 
powinnyśmy błyszczeć,  
i to dosłownie! Wręcz 
widowiskowy efekt tworzą 
nowe kosmetyki Douglas 
Galaxy. Welwetowe cienie 
do powiek z efektem 
gradientu sprawią, że 
nasze oko będzie się 
mienić drobinkami 
kolorów niczym 
wielobarwny kameleon, 
a kremowy, prosty  
w aplikacji rozświetlacz 
sprawi, że nasza twarz 
będzie wyglądać 
zjawiskowo!   

MAGDALENA 
BYSTRZYCKA
Główna makijażystka 
perfumerii Douglas

EKSPERT

1. GALAXY 
Eye Shadow Green,
zielony cień do powiek, 
Eye Shadow Pink,  
różowy cień do powiek, 
3,8 g – 42 zł 

2. GALAXY 
Eyeliner Purple, 
eyeliner, 3,8 ml – 33 zł, 
nr 900078

3. DOUGLAS 
MAKE UP 
Kajal Eye Pencil,  
kredka do oczu,  
29 zł, nr 853094

1
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Makijaż wykonujemy dwoma 
cieniami linii  Douglas Galaxy. 
Zewnętrzny kącik oka górnej  
i  dolnej powieki wymodeluj 
opa l i zuj ą c y m c ien iem 
Eye Shadow Green , 
rozcierając go do wewnątrz.  
W  wewnętrznym kąciku 
oka zaaplikuj Eye Shadow 
Pink. Oba cienie powinny się 
płynnie połączyć. Linię rzęs 
wzmocnij fioletowym eyelinerem  
z  serii Galaxy. Na dolnej 
powiece narysuj zieloną kreskę. 
Dla wzmocnienia zmysłowego 
spojrzenia podkreśl linię 
wodną oka czarną kredką. 
Makijaż oka wykończ mocnym 
wytuszowaniem górnych  
i dolnych rzęs. 

Obrysuj pomadką kontur ust 
i wypełnij je kolorem. Pamiętaj, że 
usta w tym makijażu nie powinny 
być zbyt intensywne.

Makijaż rozpocznij od nałożenia na 
całą twarz bazy Douglas Make Up, 
a następnie podkładu wygładzającego 
z  serii Ultralight Foundation. 
Korektorem skoryguj wewnętrzne 
kąciki oka i  okolice pod oczami. 
Następnie na środek czoła, nosa 
i w miejsca, gdzie naturalnie załamuje 
się światło, nałóż rozświetlacz Galaxy. 
Na kości policzkowe zaaplikuj róż. 
Cały makijaż za pomocą pędzla 
przyprósz pudrem matującym.  

OCZY

USTA

CERA

etap 1

etap 3

etap 2

ST
EP

S
4 5

6 7

8

9

4. DOUGLAS 
MAKE UP 
Ultralight Foundation, 
podkład, każdy odcień,  
25 ml – 81 zł 

5. DOUGLAS 
MAKE UP  
Make-Up Primer,  
baza pod makijaż,  
13 ml – 59 zł, 
nr 852403

6. DOUGLAS 
MAKE UP 
Mattifying Powder,  
puder matujący, każdy 
odcień, 10 g – 62 zł 

7. GALAXY 
Highlighter, 
rozświetlacz, 
6 ml – 42 zł,  
nr 900083

MAKEU
P

uroda

8. DOUGLAS 
MAKE UP 
Cream Blush, róż, 
każdy odcień,
4 g – 55 zł 

9. GALAXY 
Lipstick Pink,  
pomadka,  
3,5 g – 42 zł, 
nr 900081



BEAUTY
TRENDSof

ZMYSŁOWE USTA TO KOBIECA WIZYTÓWKA. OZDOBIONE 
CZERWIENIĄ POMADKI STANOWIĄ ATRYBUT PIĘKNA,  
OD KTÓREGO TRUDNO ODERWAĆ WZROK. 

KISSKiss,
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1. DIEGO DALLA 
PALMA
Rossetto Lucido, Bright Red, 
pomadka półtransparentna, 
1 szt. – 85 zł, nr 768944 

2. CLARINS
Joli Rouge, nr 742,  
pomadka satynowa, 
3,5 g – 99 zł, nr 876486 

3. TOM FORD
Lip Color, Dark And Stormy, 
pomadka nawilżająca, 
3 g – 209 zł, nr 877120

4. BOBBI BROWN
Sterling Nights, Lady Ruba, 
pomadka nawilżająca,  
3,4 g – 120 zł, nr 888034

5. LAURA MERCIER
Mon Cheri, pomadka 
chroniąca i nawilżająca,
4 g – 137 zł

6. LAURA MERCIER
Coquette, pomadka 
chroniąca i nawilżająca,
4 g – 137 zł

7. DOUGLAS MAKE UP
Lip Shine, Glamourose, błyszczyk,
5 g – 45 zł, nr 852878
 
8. MAC
Huggable Lipcolour, Commotion, 
pomadka o długotrwałym efekcie, 
3,2 g – 105 zł, nr 791277

9. GIORGIO ARMANI
Ecstasy Lacquer, nr 402, błyszczyk, 
6,5 ml – 169 zł, nr 877419

10. CLINIQUE 
Quickliner for Lips Intense, 
Intense Passion, konturówka do ust, 
0,26 g – 85 zł, nr 880457

7



1. PUPA 
Luminys Baked All Over, 
puder rozświetlający,  
9 g – 105 zł, 
nr 912259 

2. PUPA 
DotShock, cienie do powiek,  
92,90 zł, nr 907460

3. PUPA
DotShock, rozświetlający 
puder w kulkach, 
84,90 zł, nr 907472

4. REVLON
Photoready Airbrush Effect, 
podkład, 30 ml – 69,90 zł,  
nr 857895

5. ARTDECO
Volume Supreme Mascara,  
tusz do rzęs,  
62,90 zł, nr 897543  

6. ARTDECO 
Beauty Box Quattro, kasetka 
magnetyczna (pusta), 39,90 zł, 
Eyeshadow, cienie do powiek, 
0,8 g – 24,90 zł, każdy

PIĘKNO
Idealne

5

6

DELIKATNY PODKŁAD, PASTELOWE  
CIENIE I TUSZ DO RZĘS Z KOLEKCJI PUPA 
MILANO, REVLON I ARTDECO – OTO TWÓJ 
MUST HAVE NA TEN SEZON!

Wiosną i latem w ko-
biecej kosmetyczce nie 
może zabraknąć nowo-

ści światowych marek PUPA MI-
LANO, Revlon i Artdeco, dzięki 
którym wiosenny makijaż będzie 
idealny! Promienną cerę zapewni 
nowy delikatny podkład Revlon 
Photoready Airbrush Effect, 

który doskonale kryje niedosko-
nałości. Idealnym uzupełnieniem 
całości będzie rozświetlający róż  
w kulkach PUPA MILANO  
z kolekcji DotShock lub nowy odcień 
pudru rozświetlającego Luminys 
Baked All Over. Rzęsy podkre-
ślamy tuszem Volume Supreme  
Artdeco!
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1. COLLISTAR 
Gloss Design, ultrabłyszczący 
lakier do paznokci,  
35 zł, nr 906372

2. COLLISTAR
Cień z jedwabistym efektem, 
4 g – 60 zł, nr 906307 
 
3. COLLISTAR
Powiększający optycznie 
oczy eyeliner, 
5 ml – 93 zł, nr 906264

4. COLLISTAR 
Mascara Art Design, 
tusz do rzęs w najmodniej-
szym kolorze sezonu,  
12 ml – 99 zł, nr 906260

Świat jest kolo-
rowy i intrygujący, 

zwłaszcza świat kosmety-
ków Collistar! Dowodem 
na to jest najnowsza kolekcja  
Ti amo 500, którą włoski 
producent kosmetyków stwo-
rzył we współpracy z Fiatem! 
To kolejny mariaż Collistara 
ze światową marką. Tym 
razem niezwykłe połącze-
nie branży samochodowej  
z kosmetyczną zaowocowało 
unikatową, pełną wzorów 
i  pastelowych barw kolekcją 
produktów do makijażu. Na-
wiązująca do wizerunku Fiata, 
pop-artu i włoskiej dolce vita 
kolekcja odsłania kosmetyki 
w najmodniejszych odcieniach 
i  w  najlepszej jakości. Deli-
katne róże i cienie do powiek, 
profesjonalny eyeliner, błysz-
czące pomadki, intensywne la-
kiery oraz nowa odsłona tuszu 
do rzęs to gwarancja idealnego, 
najmodniejszego w tym sezo-
nie makijażu!   

4

1

5. COLLISTAR
Pomadka Art Design, niezwykle 
kremowa pomadka + konturówka, 
99 zł, nr 906362

6. COLLISTAR
Ti amo 500 Strobing Look, 
innowacyjne połączenie rozświetla-
cza, różu i cienia do powiek, 
13 g – 145 zł, nr 906268

5

6

EKSPLOZJA ODCIENI I TEMPERAMENTU! NAJNOWSZA  
KOLEKCJA KOSMETYKÓW DO MAKIJAŻU TI AMO 500 TO 
EFEKT INTRYGUJĄCEGO MARIAŻU COLLISTARA Z FIATEM.

COLLISTAR
Włoski duet

FIAT

BEAUTY
TRENDSof
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1. TOM FORD
Nail Lacquer, Carnal Red, 
12 ml – 141 zł, nr 818362

2. ANNY  
Fashion Blogger in the City, 
Olivia Was Here, 
15 ml – 45 zł, nr 850909

3. OPI
Classics Creme,
A16 The thrill of Brazil,
15 ml – 49,90 zł, nr 277591

1

2

4

6

5

3

4. INGLOT
Lakier do paznokci, nr 021,  
15 ml – 26 zł, nr 586691

5. DOUGLAS
Nail Polish, Bal de Pompiers, 
5 ml – 19 zł, nr 852581

6. MICHAEL KORS
Sexy, Sensation,  
9 ml – 99 zł, nr 767364
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www.baldowski .pl 
 sklep@baldowski .pl



STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

R E G U L A R S E C T I O N O F 
S ZC Z E C I N G O L E N I ÓW 
IM. NSZZ SOLIDARNOSC 
A I R P O R T M A G A Z I N E

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność
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LOTNISKO    AIRPORT

Jednym z głównych problemów 
pasażerów jest jetlag, którego 
najczęstsze objawy to: nadmier-
ne przemęczenie, senność, ból 

głowy, irytacja czy brak koncentra-
cji, co związane jest z zaburzeniem 
naturalnego rymu dnia i nocy poprzez 
przekraczanie różnych stref czaso-
wych. Czy przed jetlagiem można się 
jakoś ochronić?

KAŻDY, KTO PODRÓŻUJE SAMOLOTAMI NA DŁUŻSZE DYSTANSE WIE, 
ŻE MOŻE TO BYĆ BARDZO MĘCZĄCE.

ŹRÓDŁO    WWW.PROMOCJELOTNICZE.COM.PL

  Jetlag 
– czy można się przed nim 

uchronić?
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LOTNISKO    AIRPORT

Zasadniczo jest on najbardziej 
odczuwalny wtedy, gdy podróżuje się 
z kierunku zachodniego na wschód, po-
nieważ organizm człowieka ma większe 
problemy z przestawieniem się na dzień, 
w którym brakuje godzin, które mogłyby 
być wykorzystane na sen i aktywność. 
Niemniej jednak także podróżowanie 
w przeciwnym kierunku jest dla wielu 
sporym problemem.

Gdy w najbliższym czasie planujesz 
lot przez kilka różnych stref czasowych, 
na wschód czy na zachód, sprawdź na-
sze porady, dzięki którym dowiesz się, 
jak można zapobiegać jetlagowi..

PODRÓŻOWANIE NA ZACHÓD:
• wybieraj dla siebie te loty, które zaczy-

nają się około południa;
• nie dawaj się senności i nie zasypiaj 

w samolocie;
• pij duże ilości wody i jedz produkty 

bogate w białko, na przykład jajka, sery, 
ryby i mięsa, ponieważ zapobiegają one 
nadmiernej senności;

• gdy masz wolny moment, przespace-
ruj się po samolocie;

• na kilka dni przed planowanym wylo-
tem zacznij zmieniać swój rytm dnia, aby 
dostosować go do nowej strefy czasowej – 
chodź spać później niż zazwyczaj;

• gdy wylądujesz, spróbuj opanować 
senność i idź spać dopiero wieczorem;

• gdy planujesz spotkania, lepiej umów 
się na godziny poranne.

PODRÓŻOWANIE NA WSCHÓD:
• podczas lotu samolotem postaraj się 

zasnąć jak najszybciej;
• jedz produkty bogate w węglowodany, 

na przykład makarony, chleb, ryż, owoce, 
które pomogą ci w szybszym zaśnięciu;

• zrezygnuj ze środków nasennych, 
a jeżeli potrzebujesz pomocy w zaśnięciu, 
wybierz łagodne herbatki ziołowe;

• na kilka dni przed wylotem zacznij 
kłaść się wcześniej i wstawaj wcześniej 
niż zwykle, aby przyzwyczaić się do 
nowego rytmu dnia;

• wybieraj spotkania raczej w godzi-
nach wieczornych, ponieważ nie będziesz 
jeszcze tak zmęczony.

GDY WYLĄDUJESZ:
• po wylądowaniu na miejscu od razu 

przestaw swój zegarek na odpowiednią 
godzinę, co pozwoli ci na szybkie dosto-
sowanie się do godziny panującej w danej 
strefie czasowej;

• pij jak najwięcej wody;
• nie pij zbyt dużej ilości alkoholu, ponie-

waż może on spowodować problemy z do-
pasowaniem się do nowego rytmu dnia;

• nie podjadaj i dopasuj się do pór jedze-
nia posiłków na miejscu;

• nie przemęczaj się fizycznie od razu 
po przylocie;

• staraj się dużo czasu spędzać na świe-
żym powietrzu;

• gdy zażywasz leki o określonych 
porach dnia, nie zapomnij ich zmienić 
zależnie od nowych godzin.

Jeżeli zastosujesz się do tych prostych 
rad, możesz w dużej mierze uniknąć 
problemów związanych z jetlagiem i tym 
samym szybciej dopasujesz się do nowego 
miejsca i jego godzin aktywności i snu. 
Oczywiście nie są to rady w 100% skutecz-
ne, ale na pewno przydadzą się w trakcie 
podróżowania na spore odległości.

Życzymy udanego lotu – bez jetlagów! 

 IN ENGLISH

Jetlag – can  
it be avoided?
Everyone who makes long-distance 
journeys by plane knows that it can be 
very tiring.

One of the main problems of the pas-
sengers is jetlag, whose most common 
symptoms include: overexertion, sleep-
iness, headaches, irritation and lack of 
concentration, which are related to the 
distortion of the natural rhythm of day 
and night due to crossing different time 
zones. Can one do anything to protect 
oneself against jetlag?

Basically, jetlag is the most perceivable 
when one travels from the west to the east 
as the human organism has more trouble to 
adjust to a day which lacks hours that could 
be used for sleeping and being active. Never-
theless, travelling in the opposite direction is 
also a big problem for many people.

If you are planning to travel on a flight 
across several different time zones any-
time soon, either to the west or to the east, 
read our guidelines on how to avoid jetlag.

TRAVELLING IN THE WESTERN DIRECTION:
• choose those flights that start around 

midday;
• try to overcome sleepiness and do not 

fall asleep in the plane;

• drink a lot of water and eat pro-
tein-rich products, for instance eggs, 
cheese, fish and meat as they prevent 
excessive sleepiness;

• when you have a moment, have a walk 
along the aisle of the plane;

• several days before the planned depar-
ture start changing your daily rhythm so 
as to adjust it to the new time zone – go to 
bed later than usual;

• when your plane lands, try to over-
come sleepiness and go to bed only in the 
evening;

• when you are planning meetings, it is 
better to make arrangements for the early 
morning.

TRAVELLING IN THE EASTERN DIRECTION:
• when in the plane, try to fall asleep as 

soon as possible;
• eat products which contain a lot of car-

bohydrates, for example pasta, bread, rice, 
fruits; they will help you to fall asleep 
more quickly;

• do not take any hypnotics, and if you 
need help to fall asleep, choose mild 
herbal teas;

• several days before the departure start 
to go to bed and get up earlier than usual 
in order to adjust to the new daily rhythm;

• try to select meetings that take place in 
the evening as you will not be so tired yet.

WHEN YOUR PLANE LANDS:
• straight after landing, set the right 

time on your watch, which will allow you 
to quickly adjust to the given time zone;

• drink as much water as possible;
• do not drink too much alcohol as it 

might cause problems with adjusting to 
the new daily rhythm;

• do not snack between meals and ad-
just to the meal times at your destination;

• do not overexert physically straight 
after arrival;

• try to spend a lot of time in the open air;
• if you are taking medicines at set 

hours, do not forget to adjust them ac-
cording to the new time.

If you follow these simple guidelines, 
you can avoid problems related to jetlag to 
a large extent and you will also adjust to the 
new place and its activity and sleep time 
more quickly. Of course, these guidelines 
are not 100% effective, but they will surely 
prove useful during long-distance travels.

We wish you a great flight – without 
jetlag! 
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nią oraz nie musimy zastanawiać się, co 
będziemy z nim robić przez kolejnych kil-
ka godzin w pociągu, autobusie czy samo-
chodzie. Lotnisko w Szczecinie przygoto-
wało się na przyjęcie jednych z najbardziej 
wymagających pasażerów – dzieci.  

Sama podróż tym środkiem trans-
portu zabiera nam dużo mniej 
czasu niż inne jej formy. Plusem 
jest to, że część czasu spędzamy 

w obiekcie, jakim jest terminal, zatem nie 
ograniczamy naszego malucha przestrze-

W obecnych czasach podróże są 
istotną częścią naszego życia. Rodzi-
ców z maluchami na lotniskach jest 
coraz więcej, powinni więc oni mieć 
możliwość z korzystania z pewnych 
udogodnień. A dodatkowo powinni 

PRZELOT SAMOLOTEM MOŻE BYĆ DLA NAS I DZIECKA NIE TYLKO 
WYGODNYM I NAJSZYBSZYM TRANSPORTEM, ALE TEŻ CIEKAWYM 

WSPÓLNYM DOŚWIADCZENIEM.

Najmniejszy pasażer
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być oni otoczeni ludzką życzliwością 
i empatią. W końcu marudne i płacz-
liwe dziecko zatruwa podróż nie tylko 
rodzicom, ale i pozostałym pasażerom.

Na naszym lotnisku są trzy pokoje 
matki z dzieckiem. Służą one przede 
wszystkim intymnej sferze, jaką jest 
nakarmienie bądź przewinięcie malu-
cha, a nie spędzeniu czasu do momentu 
boardingu. Jest to również miejsce, 
w jakim możemy wyciszyć nasze dziec-
ko, spędzając z nim chwilę sam na sam. 
Pokoje wyposażone są w przewijak, 
umywalkę oraz fotel. W celu spędzenia 
czasu do boardingu przygotowaliśmy 
specjalne miejsce zabaw, gdzie maluch 
może swobodnie zająć się zabawą, 
a rodzice w spokoju wypić kawę. Plac 
zabaw posiada zjeżdżalnię, tablicę 
z kredami, interaktywny stolik, huś-
tawkę, stolik z krzesełkami do malowa-
nia, bujak oraz domek.

Wciąż staramy się wychodzić naprze-
ciw potrzebom pasażerów. Nie zapomi-
namy również o tych najmłodszych! 

 IN ENGLISH

The smallest passenger 
with big needs
For parents and children, a plane 
flight can be not just a convenient and 
quickest mode of transport but also 
interesting experience to share.

The sole journey by plane takes less 
time than travelling by other modes 
of transport. The advantage is that we 
spend some time at the terminal – so 
the baby’s space is not constrained and 
we do not have to wonder how we will 
entertain the little one during the next 
several hours in a train, a bus or a car. 

The airport in Szczecin has prepared 
to welcome one of the most demanding 
types of passengers – children.

Nowadays, travelling is an important 
part of our lives. There are more and 
more parents with little children at 
the airport so they should have some 
amenities. Additionally, they should be 
surrounded with human kindness and 
empathy. After all, a whining and cry-
ing child makes the journey unpleas-
ant not only to the parents but also to 
other passengers.

There are three rooms for mothers 
with children at our airport. Above all, 
they are to serve the intimate sphere 
such as feeding the child or changing 
diapers; they are not designed just 
for passing the time until boarding. It 
is also a place where you can qui-
eten your child by spending some 
time alone with them. The rooms are 
equipped with a baby changing table, 
a basin and an armchair. Families can 
spend the time before the boarding in 
a special playground area, where the 
child can play freely and the parents 
can drink coffee in peace. The play-
ground has a slide, a blackboard with 
chalk, an interactive table, a swing, 
a table with chairs for drawing, a rock-
er and a small house.

We are constantly trying to meet the 
needs of our passengers. We do not 
forget about the little ones! 
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„Akcja Zima” cz. II  

sprzęcie zimowego utrzymania. W tym 
czasie dokonywane są gruntowne prze-
glądy techniczne, wykonywane są drobne 
naprawy, specjaliści firm wykonują prze-
glądy gwarancyjne, wszelka aparatura 
pomiarowa przechodzi proces legalizacji. 
Nawierzchnie lotniska są szczegółowo 
inspekcjonowane, wykonuje się na nich 
różnego rodzaju konserwacje i uzupełnia 
tzw. zimowe ubytki. Przeglądowi poddaje 
się również oznakowania poziome lotni-
ska. Weryfikowane są linie na drogach 
kołowania, na drodze startowej, na płasz-
czyznach postojowych. Sprawdza się też 
system odwodnienia lotniska.  

MIJA OKRES PRZYGOTOWAŃ, OKRES LETNI. ZIMA 
POTRAFI ZASKOCZYĆ.
Pamiętam, jak jednego roku zima zaata-
kowała 25 października. Nas zima nie 
może zaskoczyć. W tym czasie jeste-

Dla Roberta nie ma dotyczącego 
portu lotniczego pytania, na 
które nie udzieli wyczerpu-
jącej odpowiedzi. Zawsze 

przygotowany, trzyma wszystko pod 
kontrolą, a nam objaśnił, że zima nie 
może zaskoczyć lotniska.

TAKA PRACA TOCZY SIĘ TYLKO W MIESIĄCACH 
ZIMOWYCH?
Prace podzielone są na dwa okresy. 
Pierwszy to eksploatacja lotniska w wa-
runkach zimowych, czyli od 1 listopada 
do końca marca. Drugi okres, czyli ten po 
31 marca, nazywany jest przez nas okre-
sem przygotowania się do kolejnej zimy. 

CO SIĘ DZIEJE W ZWIĄZKU Z TYM OD POCZĄTKU 
KWIETNIA?
Bardzo dużo. W pierwszej kolejności 
wykonywane są obsługi techniczne na 

śmy już po generalnych przeglądach 
i testach sprzętu, mamy zgromadzone 
środki chemiczne, dla terminala mamy 
przygotowana odpowiednią ilość opału. 
Kolejną kwestią jest osłona meteorolo-
giczna. Jest to bardzo złożony proces, 
realizowany w ramach współpracy 
z Instytutem Meteorologii i Gospodar-
ki Wodnej. Dyżurni portu otrzymują 
odpowiednio wcześniej różnego rodzaju 
ostrzeżenia pogodowe. Pozwalają one 
przygotować się do różnych zjawisk. 
Dodatkowo posiadamy system auto-
matyczny, który stale monitoruje stan 
pogody na lotnisku. System bez przerwy 
analizuje temperatury, określa siłę 
i kierunek wiatru, rodzaj i intensyw-
ność opadów. Przewiduje i precyzyjnie 
określa powstawanie gołoledzi na dro-
dze startowej. Wszystko to realizowane 
jest na bazie wielu urządzeń zainstalo-
wanych na terenie lotniska.

Sprawny sprzęt mechaniczny, systemy 
meteorologiczne i zalegalizowana apara-
tura to duża cześć przygotowań portu do 
zimy. Wszystko to przyniesie efekty, kie-
dy będzie właściwie wykorzystane przez 
dobrze przygotowany personel. Każda 

„Akcja Zima” jest inna, pogoda potrafi 
płatać figle. Nieraz potrafi skomplikować 
działania, zatem doświadczenie jest tutaj 
równie ważne. Czynnikiem potęgują-
cym emocje jest deficyt czasu oraz fakt, 
że w powietrzu oczekują na lądowania 
samoloty z pasażerami. 

JAKIEŚ WSPOMNIENIA, KTÓRE WZBOGACIŁY DO-
ŚWIADCZENIE?
Do dziś pamiętam 4 lutego 2001 roku, 
dzień otwarcia nowego terminala na 
lotnisku, w którym to przy temperatu-
rze -4⁰C w samo południe spadł deszcz. 
Mimo zastosowania wszelkich środków 
dostępnych na lotnisku, nie zdołaliśmy 
utrzymać drogi startowej w odpowied-
nim stanie. Drogi lotniska pokryły się 
kilkumilimetrową warstwą lodu i w kon-
sekwencji tego musieliśmy zamknąć 
lotnisko. Walka z oblodzeniem trwała 
do rana dnia następnego. Jeszcze raz 
podkreślę, że bardzo ważną rzeczą przy 
prowadzeniu „Akcji Zima” jest doświad-
czenie pracowników. Dla nas, osób biorą-
cych w niej udział, najwiekszą satys-

ROZMOWA Z ROBERTEM ROMANOWICZEM – KIEROWNIKIEM SEKCJI 
DYŻURNYCH PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW, OSOBĄ, KTÓRA 

ZNA KAŻDY ZAKĄTEK I Z ZAMKNIĘTYMI OCZAMI NARYSUJE PLAN LOTNISKA, 
A OBOWIĄZUJĄCE NA NIM PRZEPISY MA W MAŁYM PALUSZKU.
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fakcją jest każde bezpieczne lądowanie 
i start samolotu na lotnisku obsypanym 
śniegiem i skutym lodem.

ORZEŁ BEZPIECZNIE WYLĄDOWAŁ. SKROBIEMY SZYB-
KI W SAMOLOCIE PRZED ODLOTEM?
Firma bezpośrednio obsługująca samolot, 
a mianowicie Welcome Airport Service, 
ma w tym bardzo ważne zadanie. Przed 
odlotem wykonywane jest zabezpie-
czenie samolotu przed oblodzeniem. 
Wygląda to tak, jakby samolot chwilę 
przed odkołowaniem przechodził zabieg 
mycia. W rzeczywistości jest pokrywa-
ny warstwą odpowiedniej cieczy, która 
zabezpiecza go oblodzeniem w momencie 
przebijania warstwy chmur podczas 
wznoszenia. Źle zabezpieczony samolot 
w chwili wystąpienia oblodzenia traci 
właściwości lotne. 

SPORO TYCH INFORMACJI, FAKTYCZNIE NIE JEST TO 
TAKIE PROSTE, JAK SIĘ MOŻNA BYŁO SPODZIEWAĆ. 
JAK MOŻEMY TO WSZYSTKO PODSUMOWAĆ I CZEGO 
WAM ŻYCZYĆ?
Ogólnie można powiedzieć, ze „Akcja 
Zima” na lotnisku to wielkie logistyczne 
przedsięwzięcie. Absorbuje ona wielu 
pracowników, dużo sprzętu, wyma-
ga kwalifikacji i doświadczenia oraz 
własnego zaangażowania. Oczywiście 
generuje też bardzo duże koszta. Czego 
nam i wszystkim pracującym zimą na 
lotnisku życzyć? Pogodnego roku!  

 IN ENGLISH

“Winter Campaign”,  
part 2
n interview with Robert Romanowicz, 
the manager of the duty officers team 
of Szczecin-Goleniow Airport, the 
person who knows every corner of the 
airport, can draw the airport plan with 
his eyes closed and knows all the rules 
in force by heart.

There is no question about the airport 
that Robert would not be able to answer 
exhaustively. He is always prepared, 
and has everything under control. He 
explained to us that the winter cannot be 
a surprise at the airport.

ARE SUCH ACTIVITIES CARRIED OUT ONLY IN THE 
WINTER MONTHS?
The activities are divided into two 
periods. The first period, which lasts 

from the 1st of November until the end of 
March, is the winter operation of the air-
port. The second one, which starts after 
the 31st of March, is a period that we call 
preparations for the next winter. 

SO WHAT HAPPENS AT THE BEGINNING OF APRIL?
A lot. First of all, winter maintenance 
equipment is serviced. During such 
a period, thorough technical surveys 
are carried out, small repairs are made, 
warranty inspections are conducted by 
experts from the companies, and all the 
measuring instruments undergo the 
process of legalization. The surface of 
the airport is thoroughly inspected, var-
ious maintenance works are conducted, 
and the so-called winter cavities are 
filled. Also the horizontal markings of 
the airport are inspected. The lines on 
taxiways, the runway and the hardstand 
are verified. In addition, the airport’s 
dehydration system is checked. 

THE PERIOD OF PREPARATIONS, THE SUMMER 
TIME, IS COMING TO AN END. THE WINTER CAN 
MAKE A SURPRISE APPEARANCE.
I remember that one year the winter 
attacked on the 25th of October. We 
cannot be surprised by winter. During 
such time, we are already after general 
inspections and equipment tests, we 
have chemical substances stored up, and 
the appropriate amount of furnace fuel 
for the terminal is prepared. Another 
issue are the meteorological services. It 
is a very complex process, carried out 
as part of cooperation with the Institute 
of Meteorology and Water Management. 
Duty officers receive various meteoro-
logical warnings sufficiently in advance. 
They enable us to prepare for various 
phenomena. In addition, we have an au-
tomatic system which constantly moni-
tors the weather conditions at the airport. 
The system analyses the temperatures, 
specifies the strength and direction of 
the wind and the intensity of precipita-
tion all the time. It forecasts and precise-
ly determines the forming of glazed frost 
on the runway. All that is carried out on 
the basis of many instruments installed 
at the airport area.

Mechanical equipment in running 
order, meteorological systems and 
legalized apparatus is a large part of 
preparing the airport for the winter. All 
that will bring results if it is appropri-
ately used by well prepared personnel. 
Each “Winter Campaign” is different and 

the weather can play tricks. Sometimes 
it can cause complications, so in this 
case experience is equally important. 
The factor which intensifies emotions is 
time deficit and the fact that up in the air 
there are planes with passengers waiting 
for landing. 

ANY MEMORIES THAT ENRICHED YOUR EXPERI-
ENCE?
I can still remember the 4th of February 
2001, the day on which the new airport 
terminal was opened. At midday, the 
temperature was -4⁰C and it started to 
rain. Despite applying all the measures 
available at the airport we did not man-
age to keep the runway in the appropri-
ate condition. The roads at the airport 
were covered with several millimetres 
thick layer of ice and as a result we had 
to close the airport. Fighting the icing 
continued until the next morning. I will 
stress again that the experience of the 
employees is extremely important in 
conducting the “Winter Campaign”. For 
us, the people taking part in it, the great-
est satisfaction is each safe landing and 
take-off of a plane at the airport which is 
covered with snow and ice.

THE EAGLE LANDED SAFELY. DO YOU SCRAPE 
THE WINDOWS OF THE PLANE BEFORE DEPAR-
TURE?
The company which handles the plane 
directly, Welcome Airport Service, has 
a very important task here. Before 
departure, the plane is provided with 
protection against icing. It looks as if 
a moment before taxiing away the plane 
was being washed. In fact, the plane 
is covered with a special liquid which 
will protect it against icing, which could 
happen when the plane crosses the layer 
of clouds during the ascent. An inappro-
priately protected plane loses its flying 
capacities when icing occurs. 

THERE IS A LOT OF INFORMATION, IT TRULY IS 
NOT AS SIMPLE AS ONE MIGHT EXPECT. HOW 
CAN WE SUMMARIZE ALL THAT AND WHAT CAN 
WE WISH YOU?
In general, you can say that the “Winter 
Campaign” at the airport is a huge logis-
tics undertaking. It absorbs many em-
ployees as well as a lot of equipment, and 
it requires qualifications, experience and 
dedication. Of course, it also generates 
huge costs. What can you wish us and all 
the people who work at the airport during 
winter? Nice weather this year! 



 72 

Sklepy Aelia Duty Free za-
skakują bogactwem swojej 
oferty. Koneserzy alkoholi, 
poszukiwacze interesujących 

bukietów smakowych whisky czy też 
prawdziwych perełek wśród trunków 
na pewno znajdą tu odpowiednie 
produkty. Warte uwagi są przede 
wszystkim  alkohole dostępne jedynie 
w strefach wolnocłowych, których nie 
można kupić w zwykłych sklepach. 
Szeroka oferta produktów lokalnych 
na pewno usatysfakcjonuje wszyst-
kich, którzy poszukują prezentu. 
Najbardziej znana Żubrówka (w tym 
w specjalnej edycji w „Żubranku”), 
naturalna Cytrynówka Podlaska czy 
też elegancka Miodula Prezydencka 
na pewno ucieszą każdego.

Z kolei wśród perfum i kosmetyków 
proponowane są marki selektywne, cie-
szące się uznaniem i prestiżem na całym 
świecie, jak np. Chanel, Dior, Shiseido, 
Biotherm itp. Nie brakuje także polskich 
marek, takich jak Irena Eris. Szeroka ofer-
ta palet makijażowych czy też zestawów 
kosmetycznych oraz edycji TRAVEL, które 
dostępne są tylko na lotniskach (a przy tym 
w preferencyjnych cenach), kuszą poszu-
kiwaczy ciekawych produktów i okazji.

Przy wyborze odpowiednich produk-
tów radą służą profesjonalni sprzedaw-
cy, którzy posiadają bardzo szeroką 
wiedzę (od detali produkcji whisky po 
zasady pielęgnacji skóry i nuty zapa-
chowe perfum).

Więcej o produktach i sklepach na 
facebookowym profilu Aelia Duty Free.   

Rozpocznij swoją podróż 
 w Aelia Duty Free

 IN ENGLISH

Start your journey  
in Aelia Duty Free
Shopping in Aelia Duty Free shops is 
an exciting beginning of every journey. 
Thanks to the unique atmosphere of 
luxury and relaxation, an interesting offer 
and professional service everyone feels 
exceptional here. 

Aelia Duty Free shops have a surprisingly 
abundant offer. Spirit connoisseurs and 
persons searching for interesting whisky 
bouquets or truly unique liquors will 
surely find the right products here. What 
deserves special attention are above all 
alcohols available only in duty free zones, 
which cannot be bought in regular shops. 
A wide range of local products will cer-
tainly satisfy everyone who is looking for 
a gift. The most popular Żubrówka vodka 
(also its special edition in a unique outfit), 
the natural Cytrynówka Podlaska or the 
elegant Miodula Prezydencka will surely 
be a delight to everyone.

As regards perfume and cosmetics, 
the offer includes prestigious selective 
brands which are highly esteemed all 
over the world, among others Chanel, 
Dior, Shisiedo, Biotherm, etc. Also Polish 
brands are available, as for instance Irena 
Eris. A wide array of makeup palettes and 
cosmetics sets as well as TRAVEL editions, 
which are available only at airports (and 
in addition offered at preferential prices), 
will be a temptation to people searching 
for interesting products and offers.

Professional sales assistants, who have 
comprehensive knowledge (on whisky 
production details, guidelines on skin care, 
scent notes and many other issues), will 
provide advice as regards selecting appro-
priate products.

More information about the products 
and shops can be found on Aelia Duty 
Free’s Facebook profile. 

LOTNISKO    AIRPORT

ZAKUPY W SKLEPACH WOLNOCŁOWYCH AELIA DUTY FREE SĄ EKSCYTUJĄCYM 
POCZĄTKIEM KAŻDEJ PODRÓŻY. NIEPOWTARZALNA ATMOSFERA LUKSUSU 
I RELAKSU, CIEKAWA OFERTA ORAZ PROFESJONALNA OBSŁUGA SPRAWIAJĄ,  
ŻE KAŻDY POCZUJE SIĘ TU WYJĄTKOWO. 



ROZKŁAD LOTÓW    FLIGHT SCHEDULE

SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LONDYN LUTON

LIVERPOOL

OSLO GARDERMOEN

BERGEN

OSLO TORP
OSLO RYGGE

STAVANGER

WARSZAWA

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

..3..67 16:05 16:30 FR2466/7 737

.2..... 09:20 09:45 FR2466/7 737

...4... 09:45 10:10 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2...6. 17:35 18:00 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2..... 12:45 13:15 DY1014/5 737

…..6. 15:40 16:10 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

..3...7 19:35 20:05 W62159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2...6. 19:15 19:45 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123456. 08:30 09:00 LO3931/2 Q400

12345.7 20:30 21:00 LO3935/6 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2.4.6 11:05 11:35 2162/3 A320

LONDYN LUTON    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1...5.. 08:25 08:50 FR8719/20 737

OSLO RYGGE OD 03.04.2015   RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2...6. 09:45 10:15 W62152/1 A320

BERGEN OD 20.06.2015    WIZZAIR
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INTERNET

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/

 ADRES  ADDRESS

Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-
stycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05
Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857 

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

TAXI

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690 

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR

Z kierunku Szczecin – Trasa S6 
i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6 
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From 
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

  AIR-TRANSFER.PL

Rezerwacja biletów telefonicznie pod nume-
rami / Tickets can be booked by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

  AN-JAN

Rezerwacja biletów telefonicznie  
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone:
Tel.: +48 943 531 052
Tel.: +48 501 525 081
www.anjan.pl 

• SZCZECIN/ KOSZALIN

  INTERGLOBUS TOUR

Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
 numerami: / Tickets can be booked 
 by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

BUS LOT

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure 
from the Airport to Szczecin 15 minutes 
after landing. Bus tickets available from 
driver before departure. Ticket price to/from 
Szczecin – 25 PLN.

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-
ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed 
wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz 
pod numerem telefonu: 
+48 504 188 737. / Minibus departs from the 
LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17) 
90 minutes before plane departure. Bus 
tickets available from bus driver and can 
be booked by Telephone: +48 504 188 737.

PKP

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pocią-
gów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards Szczecin 
and Kołobrzeg.  
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING    CAR PARK RED / 24 H
CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING OUR 2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING DAY 30 PLN 
/ DAY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHINE YOU 

WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

PARKING ZIELONY    CAR PARK GREEN
         CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLO-
WING WEEK

20 PLN

DANE TELEADRESOWE    AIRPORT TELEADRESS DATA

Po opłaceniu w kasie automatycznej pasażer ma 15 minut na wyjazd. / After paying in an automating cash machine 
you will be given 15 minutes to exit the parking.
Dla pasażerów wylatujących czarterem turystycznym rabat 20%. / 20% discount for passengers of tourist charter flight.
Przykładowe ceny po rabacie: / Example fees with discount:
postój 7 dni / 7 days parking – 72 PLN
postój 14 dni / 14 days parking – 100 PLN






