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

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, pomidorową i kabriolety. Kiedyś, dzięki dwojgu
mądrym ludziom
pojął, że nie trzeba
pisać tylko o polityce. Że można pisać
o świecie.

Niekwestionowany
autorytet w dziedzinie designu.
Magister ekonomii
i doktor wzornictwa
przemysłowego,
wykładowca Politechniki Mediolańskiej. Prowadzi
we włoskim Como
studio OMC Design, jest również
sekretarzem
Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Projektantów (IAD)
a także koordynatorem prestiżowej
A’Design Award&Competition.

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

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.

Coach,Trener, Life
designer Specjali-

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 cannot be
twisted around one’s
finger. When he does
not play on set, he
plays golf.

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 convertibles. Two wise
people once helped
him understand that
you do not have to
write about politics.
You can write about
the world.
FOT. MAT. PRASOWE

IN ENGLISH

IN ENGLISH

Undisputed authority in the world of
design. Holding MA
in Economics and
Ph D in Design, he
teaches Industrial
Design at Politecnico di Milano
University. He runs
OMC design studio
in Como, Italy,
is a Secretary of
International Association of Designers
and holds coordinator position at
A’Design Award&Competition.

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 offers
training courses
and gives motivational lectures.
Moreover, he plays
golf and continues to
swim in spite of his
seasickness.
He is never bored.

FOT. MAT. PRASOWE

FOT. MONIKA SZAŁEK

FOT. SYLWESTER CISZEK
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IN ENGLISH

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

zuje się w projektowaniu myślenia w biznesie ,
kulturze i sztuce.
Mówi prosto
z serca Interesują
ją nowe technologie
oraz najnowsza
wiedza o ludzkim mózgu. Jest
pomysłodawczynią i wspólniczką
Barberian– barbershopu Nergala oraz
LABlife -pierwszego
w Polsce lifestylowego miejsca,
w którym można
nauczyć się projektowania myślenia.
IN ENGLISH
A coach, trainer and
life designer. She
specializes in thinking design in business, art and culture.
She speaks from the
bottom of her heart.
She is interested in
new technologies and
the recent knowledge
of human brain. The
originator and co-owner of Barberian,
Nergal’s barber shop,
and LABlife, the first
Polish lifestyle place
where one can learn
thinking design.
FOT. MONIKA SZAŁEK
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Jego konikiem jest
kuchnia japońska,
którą ubóstwia
i wznosi na piedestały. Nie z jednego
pieca jadał chleb,
podróżując u boku
Roberta Makłowicza, zaglądając
w zakamarki
miejsc zakazanych dla zwykłego
śmiertelnika. Kulinarny obieżyświat
i poszukiwacz
intensywnych
smaków. Współzałożyciel Akademii
Kulinarnej Fumenti
w Gdańsku

Słabość do samochodów ma zaszytą
w głowie, 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.

Pisarz, scenarzysta,
grotołaz, felietonista, fan piłki nożnej.
Laureat Nagrody
Literackiej Nike.
Człowiek o wielu
pasjach. Z nami
będzie dzielił się tą
filmową, co miesiąc
polecając jeden obraz wart obejrzenia.

Redaktor naczelny. Pisze głównie
o muzyce i turystyce, 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.

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

Fotografka, artystka, pasjonat, osoba
zafascynowana
ludźmi, twarzami,
pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem na pierwszym
planie. Po ukończeniu trzydziestki
pokazała, że swoje
życie można zmienić w dowolnym
momencie, Skończyła Warszawską
Szkołę Filmową i od
kilku lat oddaje się
wyłącznie fotografowaniu.

.

IN ENGLISH

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 culinary
globetrotter, a taste
hunter and the
co-founder of the
Fumenti Culinary Academy in
Gdansk.

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 mounted 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

IN ENGLISH

A writer, screenwriter, caver, columnist and soccer
fan. A winner of
the Nike Literary
Award. A man of
many passions.
He will share one
of them with us
recommending
one picture worth
seeing every month.
FOT. MONIKA SZAŁEK

IN ENGLISH
IN ENGLISH

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

IN ENGLISH

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

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.
FOT. MAT PRASOWE

FOT. SYLWESTER CISZEK

.

FOT. MAT. PRASOWE

FOT. JOANNA OGÓREK
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skrojone

na miarę
TOMASZ SZCZEPANIK ZAWSZE DOBRZE CZUŁ SIĘ W TOWARZYSTWIE KOBIET,
DLATEGO NA NOWĄ PŁYTĘ PECTUSA ZAPROSIŁ ICH AŻ DZIESIĘĆ.
TEKST

JAKUB MILSZEWSKI ZDJĘCIA
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MONIKA PAPROCKA-SZCZEPANIK

HERO

BOHATER

OBRZE SIĘ CZUJESZ W OTOCZENIU KOBIET?
NIE JESTEŚ SKRĘPOWANY?
Zawsze dobrze czułem się w otoczeniu
kobiet i zawsze się od nich uczyłem, ale
przede wszystkim starałem się w kobiety
wsłuchiwać, a to wydaje mi się najważniejsze. Od naszej mamy w dzieciństwie
i okresie dojrzewania uczyłem się siły
woli i charakteru, a przede wszystkim
miłości. Potem na przestrzeni szkoły
podstawowej, średniej, studiów, bardzo
dużo nauczyłem się od nauczycielek, które poznawałem. Moim wielkim nauczycielem i inspiracją jest też moja żona.

ODWRÓĆMY ZATEM SYTUACJĘ. CZEGO TE
WSZYSTKIE KOBIETY NAUCZYŁY SIĘ OD CIE-

BIE? CZEGO NAUCZYŁEŚ MAMĘ I ŻONĘ?
Musiałbyś zapytać mamę i żonę. Mam
tylko nadzieję, że są ze mnie dumne. Ja
jestem dumny, że te wszystkie wartości,
które mama wpoiła nam w dzieciństwie,
szacunek do siebie, do pracy, wzajemną
miłość i wielką empatię, okazały się najcenniejsze w momencie, kiedy zakładaliśmy własne rodziny. Jej praca i determinacja nie poszły na marne.

NAUKI MAMY POZWALAJĄ WAM EGZYSTOWAĆ W BRATERSKIM ZESPOLE?
Niewątpliwie. To wielka siła. Czterech
braci na jednej scenie to marzenie
naszej mamy od zawsze. Z drugiej
strony jest to wielkie wyzwanie. Pectus
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to zespół rodzinny, nietuzinkowy, pewnego rodzaju ewenement na polskim
rynku muzycznym. Spoczywa na nas
więc wielka odpowiedzialność, żeby
pokazać siłę i wartości rodziny, no żeby
i w tym wytrwać. Myślę też, że jako
zespół, który wywodzi się z maleńkiej
miejscowości, jesteśmy dowodem na
to, że marzenia się spełniają. Możemy
powiedzieć ludziom z równie małych
miejscowości, z miejsc, gdzie ciężko
o jakąś edukację artystyczną, że można.
Mieliśmy bardzo daleko do szkoły, nie
mieliśmy możliwości kształcenia się
stricte w kierunku muzycznym. Dopiero nasza determinacja i naszych rodziców doprowadziły do tego, że marzenie

HERO

BOHATER

do składu braterskiego. Natomiast
w związku z płytą „Kobiety”, która już
jest dostępna na rynku, proponujemy
publiczności show multimedialne.
Wcześniej nagrana artystka – rejestrowaliśmy zarówno wideo, jak i dźwięk
– jest prezentowana podczas naszego
koncertu. Więc publiczność podczas
naszego show może zobaczyć i usłyszeć
np. panią Marylę Rodowicz oraz Kayah.

WRÓCĘ DO WASZEGO MĘSKIEGO SKŁADU.
W WASZYM KONCERTOWYM BUSIE SĄ SAMI
FACECI?
Pierwszym samochodem jedzie zawsze
nasza ekipa techniczna – kilka osób,
które przygotowują scenę. My jedziemy
drugim samochodem. Jest w nim skład
braterski, kierowca i menedżer zespołu,
czyli Monika Paprocka-Szczepanik.

CZYLI JEST KOBIETA. MYŚLAŁEM, ŻE JAK SĄ
SAMI FACECI TO JEST MĘSKI NIEWYBREDNY
JĘZYK I ŻOŁNIERSKIE ŻARTY.
Myślisz, że jeśli jest kobieta, to nie ma
takiego języka? Czasem się zdarza! To
jest rock'n'rollowy zespół, więc jakieś
„elementy rozrywki” też się pojawiają, ale
panuje czysta atmosfera. Żarty są, ale
oczywiście szanujemy to, że kobieta jest
w naszym gronie. Jest menedżerem, ale
także moją żoną (śmiech).

A JAK JEST NA KONCERTACH? DZIEWCZYNY W PIERWSZYM RZĘDZIE ROBIĄ JESZCZE
MAŚLANE OCZY DO FACETA Z GITARĄ?
Tak (śmiech). Nawet części garderoby
czasem lądują na scenie. Podczas niedawnego koncertu w Kaliszu było tego
całkiem sporo.

ŻONY NIE ROBIĄ SIĘ ZAZDROSNE?
FOT. MONIKA PAPROCKA-SZCZEPANIK / SONY

się spełniło. Teraz możemy otwarcie
mówić o tym, że warto wierzyć w to,
o czym się marzy.

RODZICE DUMNI?
Mama zawsze płacze kiedy widzi nas
na jednej scenie, czy to w telewizji, lub
kiedy uczestniczy z tatą w koncercie
live. Wzrusza się. Jesteśmy jej synami,
więc to oczywiste. Najbardziej denerwuje się, kiedy wylatujemy wszyscy
gdzieś daleko.

PECTUS – CZTERECH BRACI, PROJEKT MĘSKI,
ALE W EKIPIE KONCERTOWEJ MACIE KOBIETĘ.
Jeśli chodzi o muzyków występujących
na jednej scenie ograniczamy się tylko

Oczywiście, że są zazdrosne! Ale takie
rzeczy to pewnie też element naszego
show. My jesteśmy dumni, że możemy
świetnie bawić się i przeżywać z publicznością nasze koncerty.

NA PŁYCIE „KOBIETY” POJAWIŁO SIĘ
DZIESIĘĆ PAŃ, KTÓRE GOŚCINNIE
WYSTĄPIŁY W DZIESIĘCIU PIOSENKACH.
UTWORY SĄ DOSTOSOWANE DO ICH
CHARAKTERU, ICH STYLU.
Wydaje mi się, że mam pewnego rodzaju
dar wtapiania się w konkretną postać
artystyczną, rozumieć ją i ubierać
w muzyczny kostium. Płyta „Kalendarz
Dżentelmeni”, nad którą pracowałem
wcześniej dała mi pewne doświadczenie,
bo pracowałem nad nią wspólnie z aktorami. Piosenki na „Kobietach” były
również szyte na miarę, skomponowane
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Płyta „Kalendarz
Dżentelmeni”, nad
którą pracowałem
wcześniej dała mi
pewne doświadczenie,
bo pracowałem
nad nią wspólnie
z aktorami. Piosenki
na „Kobietach” były
również szyte na miarę,
skomponowane dla
konkretnych bohaterek.
Wyobrażałem sobie
na początku koncepcję
artystyczną i stylistykę,
w jakiej dana artystka
dobrze by się czuła.
dla konkretnych bohaterek. Wyobrażałem sobie na początku koncepcję
artystyczną i stylistykę, w jakiej dana
artystka dobrze by się czuła. Wydaje mi
się, że każda piosenka jest znakomicie
dobrana. Potwierdzeniem tego jest fakt,
że właściwie każda piosenka trafiała do
konkretnej wokalistki, która praktycznie od razu się zgadzała i akceptowała
koncepcję. Pani Irena Santor śpiewa na
swoich koncertach nasz „Walc en face”.
To nasz duży sukces, a dla mnie jako
kompozytora wielkie wyróżnienie.

KTO BYŁ ODPOWIEDZIALNY ZA TEKSTY?
ONE TEŻ SĄ WAŻNE DLA KOBIET I PISANE
CZASAMI JAKBY Z ICH PERSPEKTYWY.
Było w zasadzie trzech tekściarzy:
Maciej Jadowski, Janusz Onufrowicz
i moja osoba. Staraliśmy się opowiadać o trudnych relacjach kobieta
– świat. Na przykład z Kayah opowiadamy o konflikcie zbrojnym w Bośni-Hercegowinie i okrutnym sposobie
zastraszania społeczeństwa, a mianowicie gwałtach zbiorowych. Z Grażyną
Łobaszewską mówimy o przemocy
domowej, również przemocy psychicznej nad kobietami w domu. Z Marylą
Rodowicz opowiadamy o problemie
alkoholizmu, a z Ulą Dudziak o emigracji. Wszystkie tematy są na czasie
i w zasadzie ponadczasowe.

HERO

BOHATER

MACIE TEŻ NOWE DLA WAS BRZMIENIE. GITARY SĄ MOCNO PRZYBRUDZONE, PRZESTEROWANE. FAJNIE BRZMIĄ W ZESTAWIENIU
Z CZĘSTO DELIKATNYMI GŁOSAMI PAŃ.
Wszystko było podporządkowane ogólnemu klimatowi płyty. Chcieliśmy uzyskać surowość, połączyć ją z głosami
bohaterek i z charakterem opowiadanej
historii. Wydaje mi się, że plan został
wykonany. Z tego powodu też należą się
wyrazy szacunku dla artystek, które
podeszły do pracy z nami bardzo profesjonalnie.

WSPOMNIAŁEŚ O PŁYCIE „KALENDARZ
DŻENTELMENI”. TAM PIOSENKI TWOJEGO
AUTORSTWA ŚPIEWALI AKTORZY.
Tak, to były duety.

CZY PO TYM DOŚWIADCZENIU ORAZ PO
„KOBIETACH” WYOBRAŻASZ SOBIE PŁYTĘ
PECTUSA O MĘŻCZYZNACH I NAGRANĄ
Z MĘŻCZYZNAMI?
Reasumując – czy wyobrażam sobie płytę „Mężczyźni”? Oczywiście
w trakcie pracy nad płytą „Kobiety”
automatycznie urodziło się pytanie, czy
podejmiemy ryzyko i wyzwanie i stworzymy kiedyś album „Mężczyźni”. Myślę,
że warto wziąć taką opcję pod uwagę,
bo mężczyźni też mają bardzo dużo do
powiedzenia i są wartościowi. Pomyślę
o tym. Mamy też pomysł na orientalny
muzyczny rynek. Niedawno gościliśmy
w Chinach prezentując część naszego
repertuaru, co spotkało się ze sporym
entuzjazmem tamtejszej publiczności.

TO W TAKIM RAZIE TRZYMAMY KCIUKI ZA
OBA PROJEKTY. GDYBYŚ MIAŁ POPUŚCIĆ
WODZE WYOBRAŹNI ODNOŚNIE PŁYTY
„MĘŻCZYŹNI” I MÓGŁ ZAPROSIĆ ABSOLUTNIE
KAŻDEGO MUZYKA – DO KOGO WYSŁAŁ
BYŚ MAILE Z ZAPROSZENIEM?
Na pewno zaprosiłbym Petera Gabriela,
Bono z U2, Stinga. Oczywiście operujemy w sferze marzeń, ale to od nich
wszystko się zaczyna.

ciekawych ludzi, a Patrycja niewątpliwie
do nich należy. Pięknie prowadzi swoją
muzyczną karierę.
Kayah to przede wszystkim niezwykła
osobowość i indywidualność sceniczna
i artystyczna. Myślę, że przede wszystkim
ujmuje mnie jej tajemnica. To jej ogromna
siła. Nasz wspólny utwór „Róż i dusz” bardzo nas wzruszył podczas pracy w studio.
Spośród wszystkich oblicz Maryli
Rodowicz najbardziej trafia do mnie
piosenka „Łatwopalni” i ten klimat
Maryli. Bardzo lubię taką lirykę. Robert
Janson świetnie wyczuł artystyczny
obraz melodyki połączony z jej głosem.
Próbowałem również pójść w tę stronę.
Udało się, co potwierdzają opinie dziennikarzy Polskiego Radia.
Z Moniką Kuszyńską po raz pierwszy
spotkaliśmy się na trasie koncertowej.
W związku z tym, że moja żona i nasza
menedżerka Monika Paprocka była wcześniej menedżerem zespołu Varius Manx.
Monia pokazuje nam wszystkim światło.

TOMASZ SZCZEPANIK O KOBIETACH:
Nie pamiętam dokładnie, kiedy pierwszy
raz usłyszałem muzykę Uli Dudziak,
ale była to oczywiście „Papaya”. Wtedy
w dzieciństwie jeszcze nie słuchałem jazzu, ale w tej muzyce było coś, co bardzo
mnie ciekawiło i inspirowało.
Patrycję Markowską poznałem na
koncertach. Bardzo często mamy okazję
występować wspólnie podczas tras
koncertowych i na różnego typu festiwalach. Można w ten sposób poznać wielu

Zaproszenie Ireny Santor to także mój
pomysł. Nie wyobrażałem sobie, że
pani Ireny może zabraknąć na naszym
krążku, dlatego postanowiłem napisać
jej bardzo subtelny francuski walczyk.
Piosenka spodobała jej się do tego stopnia, że włączyła ją do swojego koncertowego repertuaru.
Pani Grażyna Łobaszewska to przede
wszystkim dramatyzm i fantastyczny
głos. Ikona polskiej muzyki rozrywkowej
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i jazzowej. Ten dramatyzm w jej głosie
był kluczowy. W naszej piosence „Pozór
albo nic”, mówiącej o przemocy domowej, w wyjątkowy sposób oddaje klimat
i wagę tej historii.
Urszula to teoretycznie pierwiastek
rock'n'rollowy, ale na naszej płycie odnajduje się w pięknej balladzie. Uważam,
że jej głos nie zmienił się od lat osiemdziesiątych. Nadal jest to pięknie brzmiący, dziewczęcy wokal.
Basia Trzetrzelewska to obywatelka świata. Rzadko ją można spotkać
w naszym kraju. Trochę obawialiśmy się
zapraszając Basię, czy się zgodzi, czy będzie miała czas na nasz projekt. Okazało
się, że zna nasz zespół i bardzo szybko
się zgodziła. Podeszła do naszego projektu „Kobiety” bardzo pozytywnie a nasza
współpraca ułożyła się pomyślnie, choć
całość rejestrowaliśmy przez internet.
Cieszę się, że do tego doszło, bo to jedna,
a w zasadzie jedyna wokalistka polska
w muzyce rozrywkowej, która sprzedała
około 10 milionów płyt na zachodzie. Dla
mnie to ogromny autorytet.
Z Anią Wyszkoni znamy się wiele
lat. Podobnie jak z Moniką Kuszyńską
czy Patrycją Markowską spotykamy
się często przy okazji występów, tras
koncertowych, festiwali. Przenikamy się
w różnych miastach, spotykamy, bardzo
się lubimy i cenimy. Śledzimy nawzajem
swoje kariery muzyczne, podpatrujemy
różne rozwiązania i trzymamy za siebie
kciuki. Anna śpiewa o rozterkach współczesnych kobiet i matek.
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Custom-made songs
Tomasz Szczepanik has always felt well in
the company of women, so he invited as
many as ten to take part in creating the
new Pectus’ album.
DO YOU FEEL GOOD WHEN YOU ARE
SURROUNDED BY WOMEN? DO YOU NOT
FEEL EMBARRASSED?
I have always felt good in the company
of women and I have always learnt from
them, but most of all, I try to listen to
them closely, as to me this seems to be
the most important. From our mother,
during my childhood and puberty I have
learnt the power of will and personality,
and most of all love. Later on, in primary
and high school as well as at the university, I have learnt a great deal from the

female teachers that I met. Besides, my
wife also teaches and inspires me a lot.

LET’S REVERSE THE SITUATION THEN.
WHAT HAVE ALL THOSE WOMEN LEARNT
FROM YOU? WHAT HAVE YOU TAUGHT
YOUR MOTHER AND WIFE?
You should ask them. I only hope they are
proud of me. I am proud that all the values
that my mother instilled in our minds
during our childhood, respect towards
ourselves and our work, mutual love
and great empathy proved to be the most
precious when we were starting our own
families. Her work and determination
were not in vain.

SO YOU ARE ABLE TO COEXIST IN
A BROTHERLY BAND THANKS TO YOUR
MOTHER’S LESSONS?
Without any doubt. It is a great power.
Four brothers on one stage – that has
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Bardzo często
mamy okazję
występować
wspólnie podczas
tras koncertowych
i na różnego typu
festiwalach. Można
w ten sposób poznać
wielu ciekawych
ludzi, a Patrycja
niewątpliwie do
nich należy. Pięknie
prowadzi swoją
muzyczną karierę.
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always been our mother’s dream. On
the other hand, it is a huge challenge.
Pectus is an extraordinary family
band. In a way, on the Polish music
market our band is one of a kind. So
great responsibility lays on us, as we
need to show the strength and values of
the family; and make this last. I think
that as a band that comes from a small
town, we are the evidence that dreams
come true. We can tell the people from
equally small towns and villages
where it is difficult to obtain education
in art that they can make it. The school
was very far from our home, and we
did not have an opportunity to receive
strictly musical education. Only our
and our parents’ determination made
the dream come true. Now, we can
openly say that it is worth to believe in
your dreams.

ARE YOUR PARENTS PROUD?
Our mother always cries when she sees
us on one stage, whether on television or
when she attends live concerts together
with our father. She is moved. And no
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wonder – we are her sons. She is most
stressed when we all fly somewhere far.

PECTUS – FOUR BROTHERS, A MALE
PROJECT, YET THERE IS A WOMAN IN YOUR
CONCERT TEAM.
As for the musicians performing on stage,
we stick to the brotherly composition. But
due to the album “Kobiety” (eng. “Women”), which is already available on the
market, we propose a multimedia show
to the audience. A recording of a female
artist that performed earlier – involving
both video and sound – is presented during our concert. So during our show, the
audience can see and hear among others
Ms Maryla Rodowicz and Kayah.

LET ME RETURN TO YOUR MALE BAND
COMPOSITION. ARE THERE ONLY MEN IN
YOUR CONCERT BUS?
The first car is always taken by the technical crew – a few people who prepare
the stage. We are driving in the second
car. Inside there is the brotherly band as
well as our driver and manager – Monika Paprocka-Szczepanik.
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SO THERE IS A WOMAN AMONG YOU.
I THOUGHT THAT MEN WERE ALONE AND
THERE WERE CRUDE JOKES AND IMPROPER
LANGUAGE.
You think that there is none of that when
a woman is present? Sometimes it happens! It is a rock&roll band so some “entertainment elements” also appear, but
there is a good atmosphere. We make
jokes, but of course we respect the fact
that there is a woman among us. She is
our manager but also my wife (laughs).

AND HOW IS IT DURING CONCERTS? DO
GIRLS IN FRONT ROWS STILL MAKE SHEEP’S
EYES AT THE GUY WITH THE GUITAR?
Yes (laughs). Sometimes pieces of
underwear land on the stage. During
our recent concert in Kalisz, there were
quite a few of those.

WIVES DO NOT BECOME JEALOUS?
Of course, they are jealous! But such
things are probably also an element of
our show. We are proud that we can have
great fun and experience our concerts
together with the audience.
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THE ALBUM “KOBIETY” FEATURES TEN
LADIES WHO PERFORM TEN SONGS WITH
YOU AS GUESTS. THE COMPOSITIONS
MATCH THEIR PERSONALITIES AND STYLE.
I think that I have a gift of some kind as
I can blend with the artistic character,
understand it and dress it in a musical
outfit. Thanks to the album “Kalendarz
Dżentelmeni” (eng. Gentlemen Calendar”),
which was released earlier, I gained some
experience as I worked on it together with
actors. The songs featured on “Kobiety”
album are also custom-made, composed
for specific characters. At first, I imagined the artistic concept and style in
which the artist would feel well. In my
opinion, every song is perfectly suited.
And it has been proven by the fact that
actually every song convinced the given
singer, who accepted the concept and
agreed almost immediately. Ms Irena
Santor sings our “Walc en face” during
her concerts. It is a huge success for us,
and a great honour to me as a composer.

WHO WAS RESPONSIBLE FOR THE LYRICS?
THEY ARE ALSO IMPORTANT TO WOMEN
AND SOMETIMES SEEM TO BE WRITTEN
FROM THEIR PERSPECTIVE.
Generally, there were three lyricists: Maciej Jadowski, Janusz Onufrowicz and
me. We tried to present difficult relations between women and the world. For
instance, with Kayah we sing about the
military conflict in Bosnia and Herzegovina and the cruel way of terrorizing
the society, that is group rapes. The song
performed with Grażyna Łobaszewska
is about domestic and psychological violence inflicted on women at home. With
Maryla Rodowicz we explore the subject
of alcoholism, and with Ula Dudziak –
emigration. All those themes are timely
and generally timeless.

I ALSO NOTICED MUSICAL FEATURES THAT
ARE NEW TO YOUR BAND. THE SOUND OF
THE GUITARS IS DIRTY AND DISTORTED. IT
GOES WELL TOGETHER WITH THE VOICES OF
THE LADIES, WHICH ARE OFTEN DELICATE.
Everything was subordinated to the general atmosphere of the album. We wanted
to achieve rawness and combine it with
the voices of our heroines and the nature
of the story being told. In my opinion, we
successfully realized our plan. For that
reason, I think that the artists deserve utmost respect. Their attitude towards our
collaboration was very professional.

YOU HAVE MENTIONED THE ALBUM
“KALENDARZ DŻENTELMENI”. IT FEATURES

SONGS COMPOSED BY YOU AND
PERFORMED BY ACTORS.
Yes, duets.

AFTER THAT EXPERIENCE AND RELEASING
THE ALBUM “KOBIETY”, DO YOU IMAGINE
PECTUS’ ALBUM ABOUT MEN AND
RECORDED TOGETHER WITH MEN?
Summing up – can I imagine an album
entitled “Men”? Of course while we were
working on the album “Kobiety”, there
automatically appeared a question
whether we will take the risk as well as
the challenge and one day compose an
album entitled “Men”. I think that such
an option is worth considering as men
also have a lot to say and they are important. I will think about it. We also have
an idea for the oriental music market.
Recently, we were invited to China to
perform some of our songs and the audience was really enthusiastic.

SO WE KEEP OUR FINGERS CROSSED FOR
BOTH PROJECTS. IF YOU COULD FANTASIZE
A LITTLE ABOUT THE ALBUM “MEN” AND
YOU COULD INVITE ABSOLUTELY ANY
ARTIST – TO WHOM WOULD YOU SEND
E-MAILS WITH INVITATION?
I would surely invite Peter Gabriel, Bono
from U2, and Sting. Of course, we are
talking about dreams now, but this is
how it all starts.

TOMASZ SZCZEPANIK ABOUT WOMEN:
I do not remember when exactly I first
heard Ula Dudziak’s music, but for sure
it was the song “Papaya”. Back then, in
my childhood, I did not listen to jazz but
there was something in this genre that
was very interesting and inspiring to me.
I met Patrycja Markowska at one of the
concerts. We have the opportunity to perform together at concert tours and various
festivals very often. During such events,
you can meet many interesting people, and
Patrycja is for sure one of them. She manages her musical career in a splendid way.
Kayah is above all a great personality
and individuality both scenically and
artistically. I think that it is her mysteriousness that I found so appealing.
It is her great strength. Our song “Róż
i dusz” moved us greatly when we were
working in the studio.
What was the most appealing to me out of
all Maryla Rodowicz’s artistic sides was
the song “Łatwopalni” and its atmosphere.
I really like that kind of lyric. Robert Jan-
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son had sensed the artistic image of the
melody combined with her voice really
well. I also tried to go in that direction. And
I succeeded, which is confirmed by the
opinions of the reporters of Polskie Radio.
We met with Monika Kuszyńska for the
first time on a concert tour; since my
wife and our manager, Monika Paprocka, used to be the manager of Varius
Manx. Monika shows the light to all of us.
Inviting Irena Santor was also my idea.
I could not imagine our album without
Ms Irena so I decided to write a very
subtle French waltz for her. She liked the
song so much that she included it in her
concert repertoire.
Ms Grażyna Łobaszewska is above all
a dramatic feature and fantastic voice.
She is the icon of Polish jazz and popular
music. The drama in her voice was crucial. In our song “Pozór albo nic”, which
is about domestic violence, she presents
the atmosphere and importance of the
story in an exceptional way.
Urszula is theoretically a rock&roll element, but on our album she sings a beautiful ballad. In my opinion, her voice has
not changed since the 1980s. It is still
a girlish voice which sounds beautiful.
Basia Trzetrzelewska is a citizen of
the world. Rarely can you meet her in
our country. When we invited Basia, we
were a little anxious, wondering whether
she would agree, and whether she would
have time for our project. It turned out
that she knows our band and she agreed
very quickly. Her attitude towards our
project was very positive and our cooperation proved successful, even though
we recorded the whole thing via the
Internet. I am glad that it came to this,
as this is the one and the only Polish
popular music singer who sold about 10
million albums on the West. She is an
unquestioned authority to me.
We have known Ania Wyszkoni for many
years. Similarly as Monika Kuszyńska
or Patrycja Markowska, we often meet
her during performances, concert tours
and festivals. We intermingle and meet
in different cities, and we really like and
esteem each other. We follow each other’s
musical careers, look for similar solutions
and keep our fingers crossed for each
other. Ania sings about the dilemmas of
contemporary women and mothers.

Islandia,

projekcja marzeń

ISLANDIA W CIĄGU KILKU OSTATNICH LAT STAŁA SIĘ CELEM WIELU PODRÓŻNIKÓW.
NIC DZIWNEGO, TAK NIESAMOWITEJ WYSPY, KTÓRA NA DODATEK ZNAJDUJE
SIĘ BLISKO NAS, PRÓŻNO SZUKAĆ. JAKA JEST? I CZYM MOŻE ZASKOCZYĆ?
PODPOWIADAMY: WSZYSTKIM. POCZĄWSZY OD KLIMATU, A SKOŃCZYWSZY
NA CUDZIE NATURY, JAKIM JEST ZORZA.
TEKST

DANUTA AWOLUSI ZDJĘCIA
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fekty specjalne można wyrzucić do kosza. Żaden talent człowieka nie jest w stanie zastąpić
nieba, które dosłownie wybucha feerią kolorów, falujących
barw. Trudno to sobie wyobrazić, bo nie da
się jej do niczego porównać. Po prostu zwala
z nóg. Jej wysokość Zorza Polarna.

POLUJĄC NA ZORZĘ
Zorza przekracza ludzkie pojęcie. Jest
gwałtowna, bogata, porażająca kolorami
i faktem, że rozpościera się ponad głową,
na czarnym niebie. I choć wydaje się być
fatamorganą, to istnieje naprawdę.
Wygląda jak kurtyna, jak tiul. Można by
pomyśleć, że ktoś wyświetla projekcję, że to
robota człowieka, bo cóż może powodować
tak niesamowite zjawisko…?
Sama przyczyna zorzy jest dosyć skomplikowana dla kogoś, kto nie lubi nauk ścisłych. Słońce wyrzuca elektrony i protony,
te z kolei natrafiają na atmosferę ziemską
i pobudzają azot i wodór, w wyniku czego
następuje tzw. oświecenie (pięknie brzmi!).
To jeszcze nie koniec skomplikowanych
procesów. Cząstki słoneczne wnikają w atmosferę w pobliżu bieguna magnetycznego,
czemu towarzyszy proces jonizacji.
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Właściwie nie wiadomo, jak pełni uchwycić
jej nierealne piękno.
Każdy film wygląda
na przekłamany, zaś
zdjęcia na przerobione. W sumie… sama
Islandia także nie
wygląda „realnie”. Może
zaskoczyć pustką, bo
kto przyzwyczajony
jest do dużego skupiska
ludzi, na Islandii będzie
musiał się wczuć w zupełnie inny rytm życia.
Czy jednak sam proces, skądinąd dosyć
niesamowity, ma znaczenie w obliczu tego,
co przedstawia się ludzkim oczom? Wielu
podróżników marzy o tym, aby zobaczyć
zorzę. W opowieściach jawi się niczym
rzadko pojawiający się święty Graal, w rzeczywistości szanse na jej ujrzenie są spore
i wielu marzycieli spełniło pragnienie.
Zorza zaskakuje tak bardzo, że wiele osób
zapomina nawet o robieniu zdjęć. Po prostu,
człowiek stający w majestacie przyrody i jej
cudu, pozostaje oniemiały i bezradny. Poza
tym zrobić jej zdjęcie nie jest łatwo. Przyda
się statyw, odpowiedni aparat i obiektyw.
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Oraz oczywiście cierpliwość. Na zorzę czeka
się z wytęsknieniem. Ta przychodzi łaskawie, najczęściej koło północy.
Właściwie nie wiadomo, jak pełni uchwycić jej nierealne piękno. Każdy film wygląda
na przekłamany, zaś zdjęcia na przerobione.
W sumie… sama Islandia także nie wygląda
„realnie”. Może zaskoczyć pustką, bo kto przyzwyczajony jest do dużego skupiska ludzi, na
Islandii będzie musiał się wczuć w zupełnie
inny rytm życia. Tam królują tereny równinne, pokryte lawą, i olbrzymie połacie ziemi.
Cisza, spokój. Turysta, podróżnik, obieżyświat – może ruszyć przed siebie.
CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA ISLANDIĘ?
Zapytaliśmy o to naszego przewodnika po
Islandii, profesora Dariusza Rotta. On sam
zakochał się w tym miejscu. Wyspa zupełnie go zafascynowała, choć przecież widział
cały świat i teoretycznie nic nie powinno go
już zaskakiwać aż tak bardzo.
– Obowiązkowo należy zabrać ze sobą
porządną odzież przeciwdeszczową (np.
długą pelerynę) i chroniącą przed wia-
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trem, ciepły sweter, polar, czapkę zimową,
rękawiczki oraz odpowiednie, mocne
obuwie na grubej podeszwie – podpowiada. – Warto także pamiętać o zabraniu
kostiumu kąpielowego, ochronnej pomadki wazelinowej i tłustego kremu.
Już sam zestaw proponowany przez profesora brzmi ciekawie. Odzież przeciwdeszczowa, kostium kąpielowy i pomadka
– zapowiada się na arcyciekawą przygodę!
A co z deszczową pogodą?
– Odradzam wszelkie parasole – zupełnie
nieprzydatne przy wietrze i deszczu padającym z każdej strony, w tym... od dołu – odpowiada profesor, który na Islandii bywał
już kilkakrotnie.
A co w trakcie samych wypraw? Wiadomo,
każdy chciałby zobaczyć jak najwięcej, nawet
jeżeli oznacza to… naginanie zasad. – Na terenach geotermalnych należy bezwzględnie
trzymać się wyznaczonych szlaków i uważać
na gorące źródła i baseny błotne – radzi
profesor. – Trzeba zachować ostrożność
w pobliżu uskoków oraz rozpadlin.
A sama Islandia i jej mieszkańcy?
Dogadamy się? – Dobra znajomość języka
angielskiego jest powszechna, a kraj jest
bezpieczny – uspokaja profesor.
Pytanie, czy tak samo będzie w kwestii
żywienia, skoro…
CO ISLANDZKIE PODNIEBIENIE, TO NIE POLSKIE
Przysmak naczelny: zgniłe mięso rekina.
Cuchnie amoniakiem, intensywny zapach
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uderza w nozdrza, trudno się przyzwyczaić. Nie podobne do niczego, co znają polskie
kubki smakowe. Wydaje się po prostu
obrzydliwe. Tym bardziej zdumiewa widok
rdzennego mieszkańca Islandii, który wsuwa ze smakiem kolejne kawałki rekiniego
mięsa. Już sam kolor tej wątpliwej rozkoszy
przyprawia o dreszcz.
Lepszy jednak rekin (zgniły, suszony
czy świeży) niż baranie jądra lub jeszcze
jeden przysmak: pasztet z mózgu owcy. Cóż.
Pociesza myśl, że na Islandii nie trzeba zajadać się „smakołykami”. Można napawać
się widokiem – jest tak zdumiewający, że
może wyprze uczucie głodu.
MATERIAŁ ZOSTAŁ ZREALIZOWANY
PRZY WSPÓŁPRACY Z GOFORWORLD.COM
IN ENGLISH

Iceland, the projection
of dreams
In the last few years, Iceland became the
destination of many travellers. And no wonder;
another such amazing island is difficult to find
nearby. How is it like? What can it surprise
with? We can provide the answer: everything.
Beginning with climate and ending with
a miracle of nature, that is aurora.
In the last few years, Iceland became the
destination of many travellers. And no won-

TR AVEL

PODRÓŻE

der; another such amazing island is difficult
to find nearby. How is it like? What can it
surprise with? We can provide the answer:
everything. Beginning with climate and ending with a miracle of nature, that is aurora.
HUNTING FOR AURORA
Aurora is beyond human comprehension.
It is impetuous, rich and striking with its
colours as well as the fact that it spreads
above one’s head, across the black sky. It
really exists, even though it seems to be
just a mirage.
It looks like a curtain or tulle. One could
think that someone is projecting an image
that is created by a human; how else could
such an amazing phenomenon come to be?
The sole cause of aurora is rather
complicated to anyone who does not like
science. The Sun discharges electrons and
protons, which encounter the atmosphere
of Earth and stimulate nitrogen and hydrogen. That leads to the so-called illumination (what a beautiful name!). But this is not
the end of complicated processes. Particles
emitted from the Sun enter the atmosphere
close to the magnetic pole, which starts the
ionization process.
However, is the process itself – even though
it is incredible – significant when one considers the views presented to human eyes?
Many travellers dream about seeing aurora.
In the stories, it sometimes seems to be as
unattainable as the Holy Grail, yet actually
the chances to see aurora are high and many
people have made their dream come true.
Aurora is so surprising that many people
even forget to take photos. Anyone who
witnesses the grandeur of nature and its
miracle simply remains speechless and at
a loss. Besides, it is not easy to take a photo.
You will need a tripod, an appropriate camera and photographic lens. And of course
patience. Aurora is longed-for. It comes
graciously, most often around midnight.
Actually, it is not apparent how aurora’s unrealistic beauty may be portrayed. Each video

seems to be a misrepresentation, and each
photo looks as if it was tuned up. Actually…
Iceland itself does not seem to be “realistic”. It
can surprise you with its emptiness, as anyone
who is used to a large agglomeration of people
will need to adjust to a totally different life
rhythm. What prevails over there are plain areas covered with lava as well as large stretches
of land. Quietness and peace. A tourist, traveller or globetrotter can embark on a journey.
WHAT SHOULD ONE TAKE WHEN TRAVELLING
TO ICELAND?
We addressed that question to our Iceland
guide – professor Dariusz Rott. He fell in
love with that place. The island completely
fascinated him, even though he had seen
the whole world and theoretically nothing
should surprise him to that extent.
“Durable rain clothes (for instance a long
cloak) that will also protect you against the
wind, a warm jumper, a fleece jacket, a winter cap, gloves and suitable, hardy shoes with
thick soles are a must,” he says. “It is also
worth to remember about a swimming suit,
Vaseline lip balm and some rich cream.”
The set suggested by the professor sounds
intriguing. Rain clothes, swimming suits
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and a lip balm – this seems to be a promise
of a highly interesting adventure. And what
about rainy weather?
“I advise against umbrellas of any kind.
They are not useful at all when it is windy
and the rain is coming from all directions,
including… from below,” says the professor,
who has been to Iceland several times.
And during the trips? Of course everyone
would like to see as much as possible, even
if it involves… bending the rules. “On geothermal areas you absolutely have to follow
the marked routes and mind hot springs
and mud pools,” advises the professor. “You
must be very careful when you are near
slopes and fissures.”
And what about Iceland itself and its
inhabitants? Will we be able to communicate with them? “Good command of English
is common, and the country is safe,” the
professor calms us down.
There is a question concerning food
though, since…
ICELANDIC TASTES MIGHT NOT SUIT POLISH
PALATES
The main delicacy is rotten shark meat. It
reeks of ammonia, and the intense smell hits
your nostrils. It is difficult to get used to that.
It is not similar to anything that Polish taste
buds are familiar with. It seems simply disgusting. So you are even more surprised at the
sight of an indigenous inhabitant of Iceland
who is gobbling pieces of shark meat. The sole
colour of that delicacy makes you shiver.
However, shark (rotten, dried or fresh)
is still better than ram’s testicles and one
more dainty: pâté made of lamb brain. Well.
I am comforted by the thought that I do not
have to eat Icelandic delicacies when I am
there. I can feast my eyes on the sight; it is
so incredible that it might make me forget
about hunger.
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„3xKazik”

na Cieszanów Rock
Festiwal 2016
PO TRZECH LATACH KAZIK
STASZEWSKI WRACA DO PROGRAMU
PODKARPACKIEGO FESTIWALU, TYM
RAZEM JAKO BOHATER PRZEGLĄDU
MONOGRAFICZNEGO „3X...”
GRAFIKA

P

rzeglądy monograficzne polskich artystów to już stały punkt
Cieszanów Rock Festiwal.
Tradycję koncertów z serii „3x...”
zapoczątkował Muniek Staszczyk, który na
cieszanowskiej scenie wystąpił z zespołami
T.Love Alternative, Szwagierkolaska oraz
Shamboo+Muniek. W 2015 roku, w trzech
odsłonach muzycznych zaprezentował się
Pablopavo. Laureat „Paszportu Polityki”
zagrał z formacjami Vavamuffin, Pablopavo
i Ludziki oraz Zjednoczenie Sound System.
– Coraz wyraźniej krystalizuje się
wizja festiwalu, która towarzyszy nam
od kilku lat. Cieszanów Rock Festiwal
staje się sierpniowym centrum polskiej
muzyki. Tutaj odbywają się wyjątkowe
koncerty retrospektywne takie jak specjalne, jednopłytowe występy Pidżamy
Porno, Dezertera, Comy, przeglądy
monograficzne, premierowe wykonania
materiałów z nowych płyt czy zdjęcia
do teledysków i rejestracje DVD czołowych polskich zespołów rockowych.
Siódma edycja CRF należy do Kazika
Staszewskiego, artysty, którego polskiej
publiczności przedstawiać nie trzeba. Przymiarki do tego wyjątkowego
przedsięwzięcia trwały bardzo długo.
Jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Kazik
zawładnie naszą sceną w 2016 roku –
zapowiada Artur Tylmanowski, kurator
programowy festiwalu.
Podczas trzech dni festiwalu
(19 – 21 sierpnia) Kazik Staszewski
zaprezentuje swoje najlepsze projekty.
Poza sztandarowym Kultem w Cieszanowie wystąpi KNŻ oraz formacja
Kazik&Kwartet ProForma. Każdy z koncertów będzie wyjątkowy: Kult zagra jednorazowo w całości dwie płyty „Tata Ka-

ANDREAS TORNEBERG

zika” i „Tata 2”, KNŻ zagra jedyny w 2016
roku koncert, a zespół Kazik&Kwartet
ProForma zaprezentuje swój bieżący
materiał. Miłośników różnorodnych
wcieleń Staszewskiego czeka więc nie
lada gratka. Radości z monograficznego
przeglądu swojej twórczości i powrotu
do Cieszanowa nie kryje również główny
bohater wydarzenia – Grałem pod rząd
o wiele więcej koncertów, niemniej po
raz pierwszy z trzema różnymi składami
wystąpię na jednym festiwalu. Będzie to
również fajna, koleżeńska przygoda, bowiem przez 3 dni zobaczę się ze wszystkimi moimi obecnymi kompanami
muzycznymi – mówi Kazik Staszewski.
Cieszanów Rock Festiwal 2016
odbędzie się w dniach 18 – 21 sierpnia
2016 roku. Szczegóły festiwalu:
www.cieszanowrockfestiwal.pl,
www.facebook.com/cieszanowrockfestival
Otwarta sprzedaż karnetów i biletów
odbywa się wyłącznie przez stronę
www.eventim.pl.
Cena karnetu wynosi 90 zł.
IN ENGLISH

“3xKazik” at Cieszanów
Rock Festival 2016
After three years, Kazik Staszewski will
once again perform at the musical festival
of Podkarpackie region, this time he will
be the main character of the monographic
review “3x…”
Monographic reviews of Polish artists
became a permanent feature of Cieszanów
Rock Festival. The tradition of “3x…”
concerts was established by Muniek
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Staszczyk, who performed on the stage
in Cieszanów together with the bands:
T.Love Alternative, Szwagierkolaska and
Shamboo+Muniek. In 2015, it was the band
Pablopavo which presented its three different musical images. The winner of Polityka’s Passport Award performed together
with Vavamuffin, Pablopavo i Ludziki and
Zjednoczenie Sound System.
“The vision of the festival, which we
have been developing for a few years,
is taking a clearer form. In August,
Cieszanów Rock Festival becomes the
centre of Polish music. Here, the audience
can witness unique retrospective concerts such as special, one-album shows
of Pidżama Porno, Dezerter and Coma, as
well as monographic reviews, premiere
performances of songs from new albums,
video clip shooting or video-recording
of the most popular Polish rock bands.
The seventh edition of Cieszanów Rock
Festival is dedicated to Kazik Staszewski,
an artist who is well known to the Polish
audience. Preparations for this special
event took a long while. “We are glad that
it is Kazik who will rule our stage in 2016,”
says Artur Tylmanowski, the festival programme curator.
During three days of the festival
(19–21 August), Kazik Staszewski will
present his best projects. Apart from the
flagship band Kult, the audience will also
see KNŻ and the formation Kazik&Kwartet ProForma. Each concert is going
to be special: Kult will perform the whole
two albums “Tata Kazika” and “Tata 2”
during one concert, KNŻ will give its only
performance in 2016, and Kazik&Kwartet ProForma will present its recent
material. This will be a very special treat
to all enthusiasts of different musical
images of Kazik Staszewski. The main
hero of the event also does not hide the
fact that he is happy about the monographic review of his musical output and
the return to Cieszanów “I have played
in many more concerts in a row, but this
is the first time I will perform with three
different bands during one festival. This
will also be a nice adventure with my
friends as during those three days I will
meet all my present musical colleagues,”
says Kazik Staszewski.
Cieszanów Rock Festival 2016 will take
place on 18–21 August 2016. For more
information on the festival visit:
www.cieszanowrockfestiwal.pl,
www.facebook.com/cieszanowrockfestival.
Tickets and passes are sold solely at
the website: www.eventim.pl. The price
of a pass is PLN 90.

Oczy na wybiegu

BEZPOWROTNIE MINĘŁY CZASY, W KTÓRYCH NA LUKSUSOWEJ MAPIE ŚWIATA BRAKOWAŁO MIEJSCA
DLA POLSKI. PIERRE CARDIN, HUGO BOSS – TO, CO KIEDYŚ BYŁO KOJARZONE WYŁĄCZNIE Z WIELKIM
ŚWIATEM MODY, DZIŚ JEST DOSTĘPNE W NASZYM KRAJU NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI. MOŻNA SIĘ O TYM
PRZEKONAĆ BĘDĄC WYCIĄGNĄĆ BĘDĄC NA POŁUDNIU KRAJU, A DOKŁADNIE W OPOLU.
TEKST
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ówi się, że kropla drąży
skałę. Pan Siejka swoją
drąży dokładnie od 1987
roku, bo właśnie wtedy
otworzył pierwszy salon optyczny na
terenie Opola. Ale drążyć nie przestawał.
W efekcie tego dziś posiada dwa salony
na terenie Opola oraz jeden w Pile.
Wszystkie prowadzi wspólnie z żoną
i córką. Jednak jak sam jednak przyznaje, zamiłowaniem do optyki zaraził więcej osób w swoim gronie, bo aż kilkunastu członków jego rodziny zdecydowało
się dołączyć do branży optycznej.
Trzy punkty to już dorobek będący
powodem do dumy, ale właściciele zastrzegają, że ich celem nie jest budowanie
dużej, komercyjnej sieci. Każdy z salonów
jest odrębną i samodzielną jednostką, od
której bije rodzinne ciepło oraz tradycja.
Elementów wspólnych jest jednak więcej:
to bogata oferta oraz najwyższa jakość
obsługi. Klienci mogą zatem wybierać
w wyszukanych wzorach oraz kolorach
oprawek takich światowych producentów
jak Boss Orange, Dior, Tommy Hilfiger,
Chloe, Valentino czy Carrera. Jedną
z najbardziej cenionych przez klientów
pozostaje również marka Stepper. Każdy
sukces ma wielu ojców i w przypadku tej
marki nie było inaczej. Okazały się nimi
bardzo dobre materiały, naprawdę solidne
wykonanie oraz atrakcyjna cena. Dzięki
użyciu tytanu i nowoczesnego poliamidu
nie ulegają korozji, są bardzo lekkie i antyalergiczne. Jak zdradził nam pan Siejka,
ilość zamówień na ten produkt bywa
po prostu zawrotna. Innymi słowy dla
każdego coś dobrego, a dogodzić nie jest
łatwo, bo ludzie odwiedzający salony stanowią bardzo zróżnicowaną mieszankę.
W poszukiwaniu wymarzonego modelu
trafiają tutaj starsze, dystyngowane panie,
jak również ludzie biznesu i młodzież. Doradztwo w wyborze nie jest więc łatwym
zadaniem. Oprócz bogactwa asortymentu
równie ważnym elementem pozostaje
wiedza oraz doświadczenie. W przypadku tej firmy są one równie imponujące, co
wybór samych produktów, bo za każdym
z członków rodziny stoi wykształcenie optometryczne oraz lata praktyki
w zawodzie. Warto zatem udać się w się
w progi salonów ana Siejki, bo właśnie
tutaj znajdziemy rozwiązanie wszystkich
problemów związanych z oczami.
Trzeba jednak pamiętać, że tego
typu rozmowy do łatwych nie należą.
Niezbędne są empatia oraz wyczucie
ponieważ nie wszyscy lubią otwarcie
rozmawiać o swoich dolegliwościach.
W poszukiwaniu odpowiedzi na nasze

pytania pomocą posłużą nie tylko założyciele firmy, ale również profesjonalny
personel. Pan Siejka bardzo starannie
dobiera sobie ludzi, którzy na co dzień
budują jego markę. Wszyscy obecni na
pokładzie muszą być najlepszymi z najlepszych. Jak twierdzi, dobrze wykształceni pracownicy to najcenniejszy kapitał
każdego przedsiębiorstwa. Co więcej, nie
są to jedynie deklaracje bez pokrycia.
Za słowami idą również czyny: zespół
regularnie jest wysyłany na szkolenia
oraz kursy mające na celu podnoszenie
kwalifikacji. Ale w końcu obecność na
rynku licząca 28 lat zobowiązuje.
Tym, co zdecydowanie wyróżnia firmę
na tle innych zakładów optycznych pozostaje własna przychodnia okulistyczna
w Opolu będąca częścią jednego z salonów. To właśnie tutaj wykonywane są
kompleksowe badania aby przekonać się,
w jakiej kondycji pozostaje nasz wzrok.
Modne oprawki światowych producentów
stanowią tylko część przygody z okularami, konieczne jest również postawienie
właściwej diagnozy, a co za tym idzie,
precyzyjny dobór szkieł. Te przeznaczone
do prowadzenia samochodu będą diametralnie różnić się od szkieł przeznaczonych do czytania. Na szczęście w salonach pana Siejki nie musimy zaprzątać
tym sobie głowy. Indywidualne podejście
oraz profesjonalizm w każdym calu to
gwarancja zadowolenia każdego klienta.
Na pytanie co jest najmilsze w tej pracy,
pan Siejka odpowiada, że niezmiennie
pozostaje nią radość z pomagania innym.
Owocem takiego podejścia jest szerokie
grono powracających klientów,
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Dzięki staraniom
całego zespołu każdy
z klientów otrzymuje
produkt odpowiednio
dobrany do potrzeb
i komfortowy,
w każdym tego słowa
znaczeniu. – Do
naszych zakładów
zgłaszają się zarówno
młodzi, jak również
ci nieco starsi. Ale
niezależnie od wieku
każdy, oprócz pomocy,
w ofercie firmy
znajdzie coś dla siebie.
m.in. Michał Bajor. Polski aktor i piosenkarz przez cały okres swojej kariery przemierzył wiele szerokości geograficznych,
odwiedził wiele miast, ale w temacie
swojego wzroku pozostaje patriotą. Mimo
że sidła niejednokrotnie zastawiały na
niego światowe salony optyczne, on wciąż
konsekwentnie powierza kwestie swojego
wzroku salonom pana Siejki. Czy można
chcieć lepszej rekomendacji?
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Eyes on the catwalk
The times when there was no place for
Poland on the luxury map of the world
are long gone. Pierre Cardin, Hugo
Boss – what was once associated solely
with the great world of fashion is today
easily available in our country. You can
see that yourself in the south of the
country, in the city of Opole.
They say drops of water wear away the
stone. Mr Siejka has been wearing away
his stone precisely since 1987, which is
when he opened his first optical store in
Opole. But he did not rest on his laurels.
As a result, today he owns two stores in
Opole and one in Piła. He runs them all
together with his wife and his daughter.
But as he admits himself, he imbued
more people in his environment with
his passion for optics as more than ten
members of his family decided to join
the optical industry.
Three stores are already a good
reason to be proud, but their owners
explain that their aim is not to build
a huge, commercial chain. Each of the
stores is a separate and individual
unit filled with family atmosphere and
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based on tradition. But there are more
elements they have in common: a wide
offer and top-quality service. Their clients can thus choose between sophisticated models and colours of frames
produced by such world-famous
brands as Boss Orange, Dior, Tommy
Hilfiger, Chloe, Valentino or Carrera.
Other brands highly valued by clients
include for example Stepper. Success
has many fathers, and it was the same
in the case of this brand. It based its
own success on very good materials,
truly high standards of workmanship
and attractive prices. Thanks to the use
of titanium and modern polyamide, its
products do not suffer from corrosion
and are light and antiallergic. As Mr
Siejka told us, the number of orders for
those products is sometimes absolutely
staggering. In other words, each customer will find something for themselves, even though it is quite difficult
to satisfy everyone because people
who come to the stores form quite
a diversified group. They include both
older, distinguished ladies and people
of business or teenagers in search of
their perfect models. So it is quite a difficult task to advise clients on their
choices. Apart from the huge diversity
of products, knowledge and experience
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are important too. In the case of that
company, they are as impressive as the
selection of products themselves because there are optometric education
and years of experience in the profession behind each member of the family.
So it is worth visiting Mr Siejka’s stores
as its employees offer solutions to all
problems with eyes and sight.
But it has to be remembered that
such conversations are not the easiest
ones. Empathy and intuition are a must
since not everyone likes to openly talk
about their conditions. In search of
the answers to your questions, you
can count on both the owners of the
company and its professional staff. Mr
Siejka carefully selects people who are
to build his brand on a daily basis. All
those on board have to be best of the
best. He highlights that well-educated
employees are the most precious capital
of each company. And his declarations
are not just empty words. They are followed by actions: the team is regularly
sent for training activities and courses
supposed to improve their skills. After
all, 28 years on the market oblige.
What definitely distinguishes the
company from other optical stores is
their own eye clinic in Opole, which
is a part of one of their stores. It is here
that they perform comprehensive examinations to check the condition
of their clients’ eyes. Fashionable
frames by world-famous producers
are only a part of one’s adventure with
glasses. Correct diagnosis and, as
a result, careful selection of glasses are
necessary too. Driving glasses are completely different than reading ones. Fortunately, you do not have to worry about
that in Mr Siejka’s stores. Individual
approach to everyone and professionalism in every respect are a guarantee of
each client’s satisfaction.
When asked what is the most pleasant
thing about his job, Mr Siejka says that it
has always been the pleasure he derives
from helping others. As a result, the company enjoys a circle of regular customers,
including for instance Michał Bajor. The
Polish actor and singer has travelled the
length and breadth of many countries
and cities during his whole career but
remains a patriot as regards his sight.
Even though international optical stores
laid snares for him many times, he has
always entrusted Mr Siejka’s stores with
the condition of his eyes. Could there be
a better recommendation?

Krótka historia
o lataniu

NA POCZĄTKU BYŁO MARZENIE ŻEBY JAK PTAK MÓC UNOSIĆ SIĘ W POWIETRZU. POTEM PIÓRA, PAPIER,
DREWNO, WOSK. I NIEZLICZONA ILOŚĆ PROJEKTÓW. PRAWA FIZYKI CIĘŻKO BYŁO OSZUKAĆ, ALE PRAGNIENIE
ODERWANIA SIĘ OD ZIEMI BYŁO SILNIEJSZE NIŻ STRACH PRZED KOLEJNĄ PORAŻKĄ. DZIŚ NIE JEST TAJEMNICĄ,
ŻE ABY LATAĆ POTRZEBNE SĄ SKRZYDŁA. MAŁO KTO JEDNAK WIE, ŻE NIEZBĘDNYM JEST RÓWNIEŻ CZAS.
TEKST
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ierwotnie miejscem zegarka
nie był ludzki nadgarstek, ale
kieszeń. Sposób jego noszenia
zmienił się wraz z rozwojem
lotnictwa, w którym zegarki od początku pełniły niesłychanie ważną funkcję.
Żaden pilot nie wzbijał się w powietrze
bez czasomierza na pokładzie. To właśnie za pomocą upływających minut był
on w stanie obliczyć ilość przebytych
kilometrów oraz zużycie paliwa. Ta rola
wymuszała aby zegarek wciąż był w zasięgu wzroku. Dlatego piloci montowali
je na przedramieniu lub udzie. Od tamtej
pory zegarki wyszły z ukrycia i na dobre
zagościły na nadgarstku ludzkości.
Aviator to marka mająca swoje
korzenie w Rosji. Wszystko zaczęło się
w Związku Radzieckim, bo właśnie
tam znajdowała się znana na cały
świat fabryka zegarków. Jej produkty
nosili zarówno zwykli obywatele, jak
również sam Jurij Gagarin podczas
historycznego lotu w kosmos. Grupą,
która na zegarki miała największe
zapotrzebowanie, było jednak wojsko oraz powietrzne siły zbrojne. Bo
pilot bez zegarka nigdy nie startował.
Dlatego nazwa Aviator narodziła się

z awiacji. Od 2010 roku produkcja przeniosła się do Szwajcarii, gdzie powstają
najlepsze zegarki na świecie. Aby zasłużyć na miano „Swiss Made” trzeba
spełniać trzy podstawowe kryteria:
siedziba firmy musi być zarejestrowana w Szwajcarii, zegarek również musi
być montowany w Szwajcarii, a 50%
komponentów musi być szwajcarskiej
produkcji. Marka Aviator spełnia te
kryteria w 100%. Nie dziwi zatem fakt,
że piloci na całym świecie korzystają
z nich do dnia dzisiejszego.
Za marką stoi nie tylko długa historia.
Zegarek przeznaczony dla pilota powinien spełniać szereg wymagań. Skala
musi być niezwykle dokładna, a wskazówka długa. Na tyle, aby pilot pod każdym kątem mógł bezbłędnie odczytać
właściwy czas. Pomyłka o jedną minutę
w niektórych sytuacjach może mieć
poważne konsekwencje. Niezależnie od
tego, czy trafi do pilota samolotu Boeing
747 czy też myśliwca F16, musi być również bardzo wytrzymały. Zadbać o to
mają testy, jakim podlega każdy nowy
model marki zanim trafi na rynek.
Wszelkie słabości ma wyeliminować
lot na nadgarstkach pilotów rosyjskiej
grupy akrobacyjnej Strizhi. Sześć
myśliwców MiG-29, sześciu najlepszych
pilotów oraz przeciążenia, jakie ciężko
sobie wyobrazić. To właśnie żywioł
zegarków Aviator.
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Za marką stoi nie tylko
długa historia. Zegarek
przeznaczony dla pilota powinien spełniać
szereg wymagań. Skala
musi być niezwykle dokładna, a wskazówka
długa. Na tyle, aby pilot
pod każdym kątem
mógł bezbłędnie odczytać właściwy czas.
Każda kolekcja została nazwana na cześć tych samolotów, które
najmocniej zapisały się w historii
lotnictwa. Różnią się one kolorystyką
oraz użytymi materiałami, ale jedno
je łączy: każdy z nich ma serce. A jest
nim samonakręcający się mechanizm.
Można go podziwiać przez przezroczysty dekiel znajdujący się w niektórych
modelach np. w postaci samolotowego
śmigła. Producent wszystkie modele
zadedykował mężczyznom. Rzeczywistość oraz historia są bezwzględne: to
właśnie panowie zasiadają za sterami
najczęściej. Widać testosteron karmi
się mocnymi wrażeniami.
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A short story
about flying
In the beginning, there was a dream
to be able to f loat in the air just like
a bird. Then there were feathers, paper, wood and wax. And countless projects. The laws of Physics were always
difficult to deceive, but the desire to
detach from the ground was stronger
than the fear of another failure. Nowadays, it is no myster y that one needs
wings in order to f ly. However, few
people know that also time is neede.
Initially, people did not carry watches on
their wrists but in their pockets. The way
of wearing a watch has changed as the
result of developments in the field of aviation, where watches have always played
a crucial part. No pilot left the ground
without a timer onboard. It was the
minutes passing by that enabled them to
calculate the kilometres they have made
and the fuel consumption. That function
made it crucial for watches to be in sight.
So the pilots wore them on their forearms
or thighs. Since then, watches were no
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longer hidden and settled on the wrists
of the humanity for good.
Aviator is a brand which has roots in
Russia. Everything started in the Soviet
Union as that was the place where a globally known watch factory was located. Its
products were worn by ordinary citizens
but also by the famous Yuri Gagarin
during the historic space flight. But the
biggest demand for watches was observed
among another group – the army and
air military forces. Because I pilot never
took off without a watch. And so the name
Aviator stems from aviation. Since 2010,
the production takes place in Switzerland,
where the best watches in the world are
made. In order to deserve the designation
“Swiss made” three main criteria need to
be fulfilled: the seat of the company has
to be registered in Switzerland, the watch
must be assembled in Switzerland, and
50% of the components need to be produced in Switzerland. The brand Aviator
satisfies those criteria in 100%. So it comes
as no surprise that the pilots all over the
world still use these watches.
There is something more than history
to this brand. The watch for a pilot needs
to fulfil a number of conditions. The scale
needs to be very precise, and the hand
long, so as to enable the pilot to tell the
time correctly regardless of the angle. In
some cases, a mistake of one minute can
lead to serious consequences. Regardless
whether it will belong to a pilot of Boeing
747 or F-16 Fighting Falcon, the watch also
needs to be extremely durable. This is
guaranteed by the attestations that each
new model by that brand needs to undergo
before coming on the market. All weak
points are to be eliminated thanks to
a flight on the wrists of pilots from the Russian aerobatic performance demonstrator
team Strizhi. Six MiG-29 fighters, six best
pilots and unimaginable gravity load. That
is the element of Aviator watches.
Each collection has been named in
the honour of aircrafts that have gone
down in the history of aviation. The
colours and materials used are different, but there is one common feature
– each one has a heart. And this heart
is a self-winding mechanism. One can
admire it through the transparent cover
of some models, for instance in the
shape of a propeller. All models are dedicated to men. The reality and history
are ruthless, it is men who sit behind
the rudder in most cases. It seems that
testosterone is nurtured by adrenalin.
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Ford Mondeo
Vignale

Daj się uwieść
JEST ŁADNY. TAK BARDZO, ŻE SAM MICHAŁ ANIOŁ CHYLIŁBY CZOŁA.
TAK KOMFORTOWY, ŻE MOŻNA ODNIEŚĆ WRAŻENIE JAKBY UNOSIŁ SIĘ
W POWIETRZU. JEGO PRZYJŚCIE NA ŚWIAT WZBUDZIŁO FALĘ EMOCJI,
BO POSIADANIE SAMOCHODU ZOSTAŁO PRZENIESIONE W ZUPEŁNIE INNY WYMIAR.
TEKST

ANNA NA Z AROWICZ ZDJĘCIA
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ord Mondeo Vignale to coś więcej,
niż tylko samochód. To przygoda,
która zaczyna się już w dniu podjęcia decyzji o wizycie w salonie.
Nazwa więzła się od nazwiska
włoskiego projektanta. Z jego talentu
czerpały takie legendy motoryzacji jak
Ferrari, Triumph, Maserati czy DeTomaso. Ale to właśnie Ford w 1973 roku
podjął decyzję o zakupie firmy Alfredo
Vignale. Dziś nazwisko legendy ma pod-

kreślać fakt, że oto mamy do czynienia
z samochodem wyjątkowym. Gdzie
tkwią różnice? Praktycznie wszędzie.
Ich listę otwiera proces produkcji. Każdy
egzemplarz Mondeo Vignale powstaje
na specjalnie wydzielonej linii produkcyjnej gdzie podlega szczegółowej
kontroli. Pod lupę trafia aż 100 punktów
samochodu, który ma być jak garnitury
Jamesa Bonda – nieskazitelny.
Patrząc z boku trudno się nie zgodzić,
że takich kształtów nie powstydziliby
się nawet mieszkańcy Olimpu. Sylwetka
samochodu, mimo iż jest potężna, prezentuje się wyśmienicie. To, co odróżnia
Mondeo Vignale od jego klasycznego
brata to chromowane elementy nadwozia oraz 18 -calowe felgi ze stopów
lekkich. Dla nieco bardziej wymagających klientów producent przygotował
prawdziwy przysmak dla oczu w postaci 19 -calowych chromowanych obręczy
zarezerwowanych tylko i wyłącznie dla
wersji Vignale. Dopełnieniem wizerunku są cztery wyselekcjonowane kolory
lakieru. Najlepsze kryje się jednak
wewnątrz samochodu.
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To przygoda, która zaczyna się już w dniu podjęcia
decyzji o wizycie w salonie. Nazwa więzła się
od nazwiska włoskiego
projektanta. Z jego talentu
czerpały takie legendy
motoryzacji jak Ferrari,
Triumph, Maserati czy
DeTomaso. Ale to właśnie
Ford w 1973 roku podjął
decyzję o zakupie firmy
Alfredo Vignale. Dziś nazwisko legendy ma podkreślać fakt, że oto mamy
do czynienia z samochodem wyjątkowym.
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bowiem wraz z jego zakupem klient
zyskuje cały pakiet usług obejmujący
dostęp do całodobowej obsługi klienta
Vignale OneCall 24/7, usługę przeglądów
serwisowych z możliwością odbioru
i zwrotu do klienta (door-to-door), samochód zastępczy na czas serwisu oraz
dodatkową usługę kosmetyki wnętrza.
Decydując się zatem na zakup Mondeo
Vignale możesz mieć pewność, że Twoje
życie stanie się łatwiejsze.
Samochód można zamówić w sześciu
reprezentacyjnych salonach FordStore: Auto Boss w Chorzowie, Euro Car
w Gdyni, PGD Partner w Krakowie, Auto
Brzezińska w Łodzi, BCH Chwaliński
w Opolu oraz Bemo Motors w Warszawie. W każdym z nich czeka dedykowany doradca, który zadba o każdy detal.
IN ENGLISH

Kabina pasażerska oferuje ogromną
przestrzeń. Niezależnie czy zajmiemy
miejsce na przednich fotelach, czy na
tylnej kanapie, nikt nie będzie miał
powodów do narzekań. Siedziska
zostały pokryte ręcznie obszywaną
skórą najwyższego gatunku, którą
dodatkowo zdobi heksagonalny wzór
zaprojektowany przez zespół Mondeo
Vignale specjalnie dla tej ekskluzywnej
linii Mondeo. Oprócz ładnego wyglądu
każdy z tych foteli skrywa jednak moc
niespodzianek. Są zatem podgrzewane, wentylowane, a zakres ich regulacji
obejmuje każdy fragment siedziska
i oparcia. To jednak nic w porównaniu
z funkcją masażu, która spisuje się lepiej,
niż niejeden zawodowiec w urokliwym spa. Fotele przyjemnie pieszczą
nasze ciało na wysokości oparcia oraz
siedziska. Dla odczuwania większej
przyjemności intensywność masażu
posiada dwa stopnie: mniej i bardziej
intensywny. Efekt? Trzeba mieć mocny
powód aby wysiąść z tego samochodu,
inaczej mózg będzie wysyłać nam sygnały, że nie warto tego robić. Oczywiście lista niespodzianek i udogodnień
jest znacznie dłuższa i znajdują się na
niej m.in. podgrzewane tylna kanapa
oraz kierownica, nawigacja sterowana
za pomocą głosu i asystent wysiadania.
Wszystkie one w dużym stopniu umilają

podróżowanie, ale ciąg dalszy tej magii
następuje po uruchomieniu silnika.
Pod maska został ukryty najmocniejszy, wysokoprężny silnik 2.0 TDCI
Bi-Turbo uzbrojony w podwójną turbosprężarkę oraz moc 210 KM. Gama
silników jest jednak znacznie szersza,
bo do wyboru pozostają jednostki benzynowe (o mocy 203 i 240 KM), wysokoprężna (180 KM) oraz wersja hybrydowa
(187 KM). Zachwyca już od pierwszego,
chciałoby się powiedzieć, mruknięcia.
Ale tak powiedzieć nie można. Bo mimo
że silnik diesla powinien zdradzać
swoją obecność odgłosem pracy, tutaj
jest ona wręcz niesłyszalna. Jednostka
napędowa zachowuje się cicho niczym
duch, co nie jest dziełem przypadku.
Kabina pasażerska Forda Mondeo
Vignale została starannie wyciszona. Do
tego stopnia, że nawet przy większych
prędkościach silnik, pod kątem odgłosu
pracy, pozostaje nieobecny, a cisza
panująca wewnątrz podczas podróży
jest wręcz zniewalająca. Dopełnieniem
radości płynącej z prowadzenia Mondeo
Vignale pozostaje automatyczna skrzynia biegów PowerShift, która wręcz
niepostrzeżenie wrzuca kolejny bieg
wciąż utrzymując obroty silnika w niższym zakresie. A to owocuje niskim
zużyciem paliwa. Jak niskim? Uzyskany
wynik na poziomie 5,8 litra i cieszy, i jest
ogromnym zaskoczeniem przy tak dużej
limuzynie. Tak, limuzynie, bo Mondeo
Vignale chce stanąć do wyścigu o klienta z reprezentacją segmentu premium.
Z tak eleganckim wykończeniem oraz
przyjemnym stylem prowadzenia ma
ku temu spore szanse, zwłaszcza że
na tym nie kończą się jego możliwości,
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Ford Mondeo Vignale.
So tempting
It is nice. So nice that Michelangelo
himself would take his hat off to it. So
comfortable it seems to be floating
in the air. Its birth caused a wave of
excitement as it made owning a car take
on a completely different dimension.
The Ford Mondeo Vignale is more than
just a car. It is an adventure that begins
already on the day you decide to visit the
showroom.
It was named after an Italian designer.
His talent was a source for such legends
of the automotive industry like Ferrari,
Triumph, Maserati or DeTomaso. But it
is Ford that in 1973 decided to buy the
company belonging to Alfredo Vignale.
The name of the legend is today supposed to highlight the fact that you deal
with a unique car. Where will you find
the differences? Practically everywhere.
Their list begins with the manufacturing
process. Each Mondeo Vignale car is
produced at a special production line
where it is subject to detailed inspection.
As many as 100 points in the car, which
is supposed to be flawless like James
Bond’s suits, are closely examined.
To look at the car from the outside,
one has to admit that even the heroes
of Olympus would not be ashamed of
such shapes. Even though it is enormous,
the silhouette of the car looks perfectly
presentable. What distinguishes the
Mondeo Vignale from its classic brother
are chromium-plated parts of its body
and 18-inch wheels made of light alloys.
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To satisfy a bit more demanding clients,
the manufacturer prepared a true feast
for the eye: 19-inch chromium-plated
wheels reserved for the Vignale version
only. The whole image is crowned with
four exclusive colours of paint. But the
best is hidden inside the car.
The passenger cabin offers a vast
amount of space. Regardless of whether
you take the front seat or sit in the back,
you will never have reason to complain.
The seats are covered with handcrafted,
top-quality leather, which is additionally decorated with a hexagonal pattern
designed by the Mondeo Vignale team
especially for this exclusive line of
Mondeo. But apart from their nice looks,
each of the seats hides a lot of surprises.
They are heated and ventilated, and
their adjustment range covers each
part of the base and the back. But it is
still nothing compared to the massage
function, which performs better than
many a professional in a cosy SPA resort. The seats caress your body at the
base and back points. To make it even
more pleasant, there are two options
available: a less and a more intensive
massage. It means you need to have
a sound reason for getting out of the
car. Otherwise, your brain will give you
signals it is not worth leaving. The list of

surprises and conveniences is of course
much longer and includes for instance:
heated back seats and a heated steering
wheel, voice-controlled navigation and
exit assist. All of them make driving
much more pleasant, but the rest of the
magic is hidden under the bonnet.
What I mean is the most powerful 210
h.p. 2.0 TDCI Bi-Turbo diesel engine.
But the array of the available options
is much broader and includes petrol
units (with 203 and 240 h.p.), one more
diesel engine (180 h.p.) and a hybrid
version (187 h.p.). One could say it is
easy to fall in love with the engine at
first... roar. But the truth is you cannot
say so. Because even though a diesel engine should reveal its presence
through the sound it makes, it is almost
inaudible here. The drive unit works as
quietly as if it was a ghost, which is not
just a coincidence. The Ford Mondeo
Vignale features a special noise-cancelling and soundproofing technology. It
is so effective that the engine seems to
be absent as far as its operating noise is
concerned even when you are driving at higher speed, which makes the
silence inside of the cabin captivating.
The driving pleasure in the case of the
Mondeo Vignale is even deeper thanks
to the PowerShift automatic transmis-
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sion, which shifts gear imperceptibly
and at the same time maintains low engine speed. And this in turns means low
fuel consumption. How low? 5.8 litre is
both a satisfying result and a huge surprise in the case of such a big limousine.
Yes, a limousine, because the Mondeo
Vignale wants to enter the race for the
clients together with the representatives
of the premium segment. With such
elegant finishing and pleasant handling,
it has every chance to win, all the more
so because it is still not everything the
Mondeo Vignale has to offer. When you
buy a car for yourself, you also receive
a whole package of additional services
including access to 24 hour Vignale
OneCall assistance, collection and
delivery for servicing and checkups
(door-to-door), a replacement vehicle
for the time of servicing and additional
interior cleaning services. So when you
decide to buy a Mondeo Vignale, you
can be sure your life will become easier.
As regards Poland, the car can be
ordered in six representative Ford Stores:
Auto Boss in Chorzów, Euro Car in Gdynia,
PGD Partner in Cracow, Auto Brzezińska
in Łódź, BCH Chwaliński in Opole and
Bemo Motors in Warsaw. In each of them
you can find a dedicated consultant, who
will take of every detail for you.
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Książki w chmurach
Books in the clouds
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Olga Święcicka
„Mnie nie ma. Rozmowa
z Maciejem Nowakiem”
WYDAWNICTWO CZARNE, WOŁOWIEC 2015
Dla jednych Maciej Nowak to jowialny pan od kulinariów, dla
innych zapalony teatrolog i animator kultury, ojciec wielu
festiwali i inicjatyw kulturalnych. W szczerej rozmowie z Olgą
Święcicką, dziennikarką i krytyczką teatralną, odsłania sekrety swojego życia, ale, jak mówi, nie o wszystkim rozmawia.
Bohater jest bezpruderyjny i zachowuje autentyczność, która
występuje tylko u niektórych osób samych zajmujących się
pisaniem. Otóż Nowak nie autoryzuje wywiadu. Dzięki temu
tekst zachowuje pierwotną świeżość i spontaniczność. Bohater
wygłasza niepopularne poglądy na temat poprzedniego ustroju,
zdradza niuanse ze światka kultury, bez ogródek opowiada
o swoim bujnym życiu towarzyskim. W książce bardzo dobrze
widać, że jest niezwykle świadomy swojej osoby. Dzięki temu
może wznieść się ponad konwenanse i własne ego (skądinąd
wyraźnie zarysowane) i zyskać dystans do rzeczywistości.
Zaufanie do autorki zaprocentowało. Całość godna polecenia
amatorom teatru, kulinariów i dobrych wywiadów.

Olga Święcicka,
„Mnie nie ma. Rozmowa
z Maciejem Nowakiem”
PUBLISHED BY CZ ARNE, WOŁOWIEC 2015
For some Maciej Nowak is a jovial expert in cooking, others
consider him a keen theatrologist and culture manager, as well as
a founder of many festivals and cultural initiatives. In his honest
conversation with Olga Święcicka, a journalist and theatre critic,
he reveals his life secrets but, as he admits himself, does not talk
about everything. The hero is uninhibited ad maintains authenticity that can be found in only some people occupied with writing.
Because the thing is Nowak does not authorize the interview. As
a result, the text maintains its original freshness and spontaneity.
The hero articulates unpopular views about the previous political
system, reveals nuances from the cultural circle and openly
talks about his rich social life. The book clearly shows that he is
extremely aware of his own self. This helps him to rise above the
proprieties and his own (quite clear-cut) ego and keep distance
from the reality. His confidence in the author paid off. It is a book
that could be definitely recommended to the lovers of theatre,
cooking and good interviews.
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Matthew M. Hurley, Daniel C. Dennett,
Reginald B. Adams Jr.
„Filozofia dowcipu. Humor jako
siła napędowa umysłu”
COPERNICUS CENTER PRESS, KRAKÓW 2015
Napisać książkę o śmiechu to jedno z najtrudniejszych zadań
w dziejach humanistyki. Próby okiełznania tego żywiołu,
umiejętne opisanie i wyjaśnienie tego zjawiska zazwyczaj rozpoczynają się wielkimi ambicjami, a kończą na prześliźnięciu
się po powierzchni problemu. Tym razem trójka amerykańskich kognitywistów twierdzi, że dokonali niemożliwego. Zaletą książki jest popularnonaukowy styl, dzięki czemu nieznane
zagadnienia mogą być przyswojone nawet przez laików. Odpowiedzi na pytanie „Dlaczego się śmiejemy” według autorów
należy szukać w ewolucji. Śmiech pojawił się po to, byśmy
krytycznie oceniali rzeczywistość. To oczywiście nie wszystko, o czym piszą. Czy udało im się odpowiedzieć na wszystkie
zagadki ludzkości? Tego chyba nie da się zrobić. Ta książka to
ciekawy głos w dyskusji. Niezapoznanym z tematem na pewno
przyniesie wiele ciekawych przemyśleń na temat człowieka.

Matthew M. Hurley, Daniel C. Dennett,
Reginald B. Adams Jr.
„Inside Jokes: Using Humor
to Reverse-engineer the Mind”
PUBLISHED BY COPERNICUS CENTER PRESS, KRAKÓW 2015
To write a book about laughter has been one of the most
difficult tasks in the history of the humanities. Attempts at
overcoming this challenge and accurately describing and explaining the phenomenon usually begin with high ambitions
but end with barely scratching the surface of the problem.
This time, a trio of American cognitivists claim they have
achieved the impossible. Thanks to its popular scientific style,
the book simply explains unknown issues to even the biggest
laypeople. According to its authors, we should look for the answer to the question “why do we laugh?” in evolution. Laughter appeared so that we could critically assess the reality. It is
of course not everything they write about. Did they manage to
solve all the mysteries of humanity? I guess it is not possible.
The book is an interesting input to the discussion. Those
unfamiliar with the subject will certainly find it a source of
inspiration for interesting reflection about humans.

of mystery
ZDJĘCIA / PHOTOS: Kinga Jasny – stajniafotograficzna.pl
MODELKA / MODEL: Magdalena Cibis
STYLISTKA / STYLIST: Anna Stach
UBRANIA / CLOTHES: Joanna Hawrot
MAKIJA Ż / MAKE UP: Agnieszka Janoszka

MODA

FASHION

46

FASHION

MODA

47

FASHION

MODA

49

MODA

FASHION

50

MODA

FASHION

FELIETON

COLUM N

Dlaczego
dobroczynność
się opłaca, cz. V

Z

nam ludzi, którzy byli „celomaniakami”. Zajmowali
się wdrażaniem startupów,
pracowali po kilkanaście
godzin na dobę, skupieni całkowicie
na biznesie. Dziś mają po czterdzieści
kilka lat i z przerażeniem patrzą na
swoje życie, które gdzieś im uciekło.
Zmieniają swoje cele, bo już wiedzą, że
jeśli nie znajdą czasu dla siebie i dla
innych ludzi, to za rok, dwa zmienią się
w nieczułe roboty, które już nie wiedzą,
po co w ogóle żyją.
Ci, których udało mi się namówić do
spróbowania dobroczynności, odnajdują ten cel i wewnętrznie się zmieniają.
Od czego zacząć?
Znajoma dyrektor marketingu dużej
firmy zapytała mnie: co mam zrobić,
żeby pomagać innym? Co ja mogę? Malować ściany w przedszkolu? Przecież ja
się do tego nie nadaję... Skontaktowałem
ją z fundacją pomagającą szpitalom. Jak
oni się ucieszyli! Pani dyrektor?! Byłoby
genialnie, gdyby osoba z takim doświadczeniem pomogła pozyskać fundusze
jednej placówce, która ma z tym spory
kłopot. Moja znajoma poszła na spotkanie do tego szpitala i poświęciła sześć godzin, by rozpisać im dokładnie w punktach co powinni zrobić. Jej poświęcenie
nie było zbyt wielkie, bo w swojej pracy
zawodowej uwielbia takie wyzwania.
Potem, gdy spotkaliśmy się, powiedziała
mi cała rozemocjonowana: „Oni mieli tak
wielkie możliwości, których w ogóle nie
umieli wykorzystać! Musiałam im podsunąć pomysł na współpracę z firmami
farmaceutycznymi”.
Dyrektor szpitala był zachwycony.
Wiedział, że nie byłoby go stać na to,
żeby ktoś zrobił mu taki wspaniały biznesplan, dzięki któremu chorzy mogli
dostać więcej leków i nowe łóżka.
Potem moja znajoma wracała do tego
szpitala już z własnej woli kilka razy do
roku i pomagała w rozwoju placówki.
Ofiarowała za darmo to, co robiła na
co dzień za duże pieniądze, ale miała
ogromną satysfakcję i poczucie, że to
co robi, ma bardzo głęboki sens. Jej

entuzjazm do pracy znalazł dodatkowe
uzasadnienie. Marketing nie tylko przynosił jej wymierne zyski, ale i pomagał
ratować ludzkie życie i zdrowie.
A co ja robię dla innych? Dzielę się
swoimi umiejętnościami. Wymyśliłem
akcję „Podaj dalej”. Prowadzę w ramach
tego projektu bezpłatne 7-8 godzinne
szkolenia z autoprezentacji. Uczestnicy
nie płacą za salę i wyżywienie. Ja to
wszystko organizuję. A potem ci ludzie
mają te 7-8 h oddać innym zgodnie ze
swoim talentem. Proste, prawda?
IN ENGLISH

Why does charity pay
off? Part 5
I know people who once used to be
“goal-maniacs”. They were occupied
with implementing start-ups and kept
working for almost twenty hours a day,
completely focused on business. Today,
they have already turned forty and look
back at their past with terror as they realize their life has slipped through their
fingers. They change their goals because
they already know that if they fail to find
time for themselves and other people, in
one or two years’ time they will turn into
cold-hearted machines that do not know
what they actually live for.
Those whom I managed to convince
to charity find that goal and undergo
a personal change.
What should one start with?
My friend, a marketing director at
a large company, asked me once, “What
should I do to help others? Is there anything like that at all? Painting walls in
a kindergarten? I’m not fit for that...” I put
her in touch with a foundation helping
hospitals. How happy they were! “A director? It would be great if such a person with such huge experience could
help one institution having problems
with fund-raising.” My friend attended
a meeting at the hospital and spent six
hours enumerating in detail what they
should do. Her sacrifice was not that huge
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JACEK ROZENEK
Jest aktorem i prezenterem telewizyjnym, czyli na wrażeniu się zna. A jak
się na czymś zna, to tego uczy – jest
ekspertem zarządzania wizerunkiem,
prowadzi szkolenia z zakresu relacji
biznesowych, technik wpływu i antymanipulacyjnych. Doradza wielu
managerom najwyższego szczebla.
Czyli nie da się go owinąć wokół palca.
Kiedy nie gra na planie to gra w golfa.
Jacek Rozenek – 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 cannot be twisted
around one’s finger. When he does
not play on set, he plays golf.

because she loves such challenges in her
professional life. We met after that event,
and, filled with extreme excitement, she
told me, “They had so huge opportunities
they were not able to use at all! I had to
propose the idea to cooperate with pharmaceutical companies to them.”
The director of the hospital was
delighted. He knew he could not afford
the cost of such a great business plan,
thanks to which his patients could receive more medicines and new beds.
From then on my friend would come
to the hospital on her own several times
a year to help the institution develop. She
offered for free what she was doing for a lot
of money on a regular basis, but she had
deep satisfaction and a feeling that what
she was doing was of great significance.
Her enthusiasm for her work gained one
more justification. Marketing did not only
yield notable profit for her, but also helped
her save people’s lives and health.
What about me? I share my skills
with others. I designed the campaign
“Podaj dalej” (“Pass along”), as part
of which I run 7-8 -hour courses in
self-presentation. Their participants
pay for neither the room nor the food.
It is all organized by me. The participants are later supposed to share those
7-8 hours with others according to their
talents. Simple, isn’t it?

www.baldowski.pl
sklep@baldowski.pl
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je to miejsce do przenocowania, może
przestać się martwić. W całej Norwegii są
setki samoobsługowych schronisk DNT,
położonych wśród pięknych okoliczności
przyrody. Zaplanowanie tygodniowej wycieczki narciarskiej od chatki do chatki,
nie nastręcza problemów.
– W zimowej szacie góry są najpiękniejsze. Oczywiście, że bywa zimno, ale kiedy
człowiek się rusza, a w plecaku ma termos
z ciepłym kakao, nie stanowi to problemu – mówi Kristin Oftedal Vinje, przewodnicząca sekcji dziecięcej DNT Barnas
Turlag. – Tej zimy mamy wiele ciekawych
propozycji spędzenia ferii na terenie Norwegii, zarówno dla młodzieży, która chce
samodzielnie wyjechać na obóz, jak i dla
całych rodzin. Poza zorganizowanymi formami wypoczynku jest możliwość udania
się na wycieczkę do jednego ze schronisk
samoobsługowych – zachęca.
Selvbetjent hytte, czyli tzw. schroniska samoobsługowe to chatki bez
stałej obsługi. Członkowie DNT dostają
specjalne klucze, dzięki którym mogą do
takich schronisk wejść i w nich zanocować. Miejsca te są wyposażone w zapas
drewna na opał, kuchenkę, garnki, łóżka
i koce, a także zapas żywności, z której
można przyrządzić posiłek (opłatę za
zużyte produkty - według znajdującego
się w chatce cennika – wrzuca się do specjalnej skrzynki).

FOT. PIXABAY.COM

Gwarancja
na śnieg
ZIMA TO NAJDŁUŻSZA Z NORWESKICH PÓR ROKU, A JEJ AURA WRĘCZ
IDEALNIE PASUJE DO CHARAKTERU TEGO KRAJU. NORWEGIA JEST JEDNYM
Z OSTATNICH ZAKĄTKÓW EUROPY, GDZIE PRZYRODA ZACHOWAŁA SWÓJ
PIERWOTNY, NATURALNY CHARAKTER.

W

zdłuż całego kraju, od pociętego fiordami wybrzeża po górzyste płaskowyże, ciągną się całkowicie
dziewicze, nietknięte ludzką ręką obszary.
Zapierające dech w piersiach widoki są
na wyciągniecie ręki. Warto rozważyć
wyjazd zimą, aby móc spróbować czegoś
nowego, jak chociażby przejażdżki psim

zaprzęgiem czy wędkowania pod lodem.
Poza tym, zima to okres, w którym mamy
szanse na dostrzeżenie magicznej zorzy
polarnej – dla takich widoków warto
nawet lekko zmarznąć.

NA WŁASNĄ RĘKĘ
Kto ma ochotę wyruszyć zimą w góry na
własną rękę, a jedyne, czego mu braku-
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TURYSTYCZNIE
Skandynawia zimą otwiera się na wielbicieli sportów zimowych. W Norwegii
narciarze i snowboardziści mogą szusować po najgrubszej pokrywie śnieżnej
w Europie. Zaledwie godzina jazdy pociągiem lub samochodem dzieli Bergen
od Voss – miejscowości słynącej z jednych z najlepszych terenów narciarskich
w północnej Europie. Zimą w Bergen
powstaje największe na świecie miasto
wykonane w całości z piernika. Kluczową rolę odgrywa tu również unikalna,
hanzeatycka starówka Bryggen (znajdująca się liście UNESCO), oferta kulturalna
oraz pełna uroku drewniana zabudowa
starego Bergen.
W regionie Stavanger jest wiele
pięknych fiordów. Jednym z najsławniejszych w tym regionie jest Lysefjord,
o długości 42 kilometrów, ze ścianami
skalnymi opadającymi prawie pionowo
do wody z wysokości 1 000 metrów. Fiord
jest nie tylko długi i wąski, ale w niektórych miejscach również tak głęboki, jak
wysokie są góry. Najlepszym sposobem

LOTNISKO

OSZCZĘDNIE
Norwegia jest kierunkiem, do którego
praktycznie zawsze można dostać się za
niewielkie pieniądze. Wszystko dzięki
tanim liniom lotniczym, które oferują bilety akurat w ten rejon Europy w bardzo
korzystnych cenach.
Kraj ten można zwiedzić za naprawdę
niewielkie pieniądze. W wielu miejscach
obowiązują zniżki dla młodzieży, studentów, emerytów i rodzin. Zawsze warto
sprawdzić, czy nie należy się do którejś
z uprzywilejowanych grup. Studentom
zaleca się podróżowanie z Międzynarodową Kartą Studencką (ISIC).
IN ENGLISH

Snow guarantee
Winter is the longest Norwegian
season of the year, and its atmosphere
perfectly matches the nature of the
country. Norway is one of the last
places in Europe where nature has
maintained its original character.
Virgin, intact territories stretch around
the whole country: from the coast cut
with fjords to the mountainous plateaus. Breathtaking views are within
an arm’s reach. It is worth visiting
the country in winter in order to try
something new, for instance sled dog
racing or ice fishing. Moreover, winter

W YLOT Y Z NASZEGO LOTNISK A:
BERGEN

W TORKI I SOBOT Y

WIZZ AIR

STAVANGER

W TORKI I SOBOT Y

WIZZ AIR

OSLO

ODZIENNIE, OPRÓCZ
CZWARTKU

NORWEGIAN, WIZZ AIR , RYANAIR

is a time when we have a chance to
see the magic northern lights: for such
views it is even worth freezing a bit.

thing to eat (money for the products you
use is put inside a special box, according
to a price list available in the hut).

ONE ONE’S OWN

TOURISTICALLY

Whoever wants to set out for the mountains on their own and the only thing
they lack is a place to sleep can stop
worrying. The whole Norway is strewn
with hundreds of self-service DNT cabins
surrounded by beautiful landscapes. It is
not at all problematic to plan a week-long
skiing trip from one cabin to another.
“Our mountains are most beautiful during winter. Of course, it is cold sometimes,
but when you keep moving and have
a Thermos flask with hot cocoa in your
backpack, it doesn’t pose any problems,”
says Kristin Oftedal Vinje, the Head of the
DNT Children Section (Barnas Turlag).
“This winter, we have many interesting
ideas for the winter break both for young
people willing to go to a camp on their
own and for whole families. Apart from
organized forms of leisure, you can
also take a trip to one of the self-service
camps,” she encourages.
Selvbetjent hytte, the so-called
self-service cabins, are huts without
permanent on-site service. DNT members receive special keys that give them
access to such cabins. As a result, they
get a place to stay at night. Those places
are equipped with firewood, a stove, pots,
beds and blankets. They are also stocked
with food you can use to prepare some-

In winter, Scandinavia opens its door
to the lovers of winter sports. In Norway,
skiers and snowboarders can schuss on
the thickest snow cover in Europe. One
hour in a train or a car is enough to get
from Bergen to Voss, a town famous for
one of the best skiing areas in northern
Europe. What is more, Bergen in winter
features the biggest town made entirely
of gingerbread. Bryggen, the Hanseatic old
town (included on the UNESCO list), the
cultural offer and the charming wooden
buildings of the old Bergen play a crucial
role in the offer of the city as well.
As regards the area around Stavanger, you can see many beautiful fjords
here. Lysefjord, one of the most famous
ones in the region, is 42 kilometres long
and features nearly 1,000-metre-tall
rock walls that drop almost vertically
into water. The fjord is not only long and
narrow, but in some places it is additionally as deep as the mountains are high.
A cruise from Stavanger is the best way
to admire this wonder of nature. Each
tourist will find a way to spend their
winter break in the city, from those who
prefer to spend their free time actively
to people interested in urban development. Remember to see the Fjord horse,
too, that is a horse breed from Norway.

ECONOMICALLY

FOT. PIXABAY.COM

podziwiania tego cudu natury jest wycieczkowy rejs ze Stavanger. Sposób na
spędzenie ferii w tym mieście znajdzie
każdy turysta. Od aktywnie lubiących
spędzać czas po zainteresowanych
urbanistyką wczasowiczów. Pamiętajmy o tym, żeby zobaczyć również konia
fiordzkiego, potocznie nazywanego fiord
– kuca pochodzącego z Norwegii.

AIRPORT
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Norway is a destination you can practically always reach for little money.
Everything thanks to cheap airlines
that offer tickets to precisely this part
of Europe at very attractive prices.
You really do not have to spend much
to visit the country. Many places offer
discounts for young and old people,
students and families. It is always worth
checking if you do not belong to one of the
privileged groups. Students are advised
to travel with the International Student
Identity Card (ISIC).

AKTUALNOŚCI
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„Akcja Zima”

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.

D

la Roberta nie ma dotyczącego
portu lotniczego pytania, na
które nie udzieli wyczerpującej odpowiedzi. Zawsze
przygotowany, trzyma wszystko pod
kontrolą, a nam objaśnił, że zima nie
może zaskoczyć lotniska.

WIELU PROCEDUR NIE JESTEŚMY W STANIE
ZAUWAŻYĆ JAKO PASAŻEROWIE, BA – NAWET
JAKO PRACOWNICY TERMINALA. CO DOKŁADNIE
OZNACZA POJĘCIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA?
W wielkim skrócie, ponieważ konkretna

instrukcja dla naszego lotniska zajęłaby
sporo czasu i miejsca, jest to utrzymanie
we właściwym stanie pola naziemnego ruchu lotniczego, co zagwarantuje
bezpieczne wykonywanie operacji
lotniczych, takich jak starty, lądowania
oraz kołowania samolotów. Okres ten
obowiązuje od 1 listopada do 31 marca.

JAK WIELE OSÓB JEST ODPOWIEDZIALNYCH ZA
ZIMOWE UTRZYMANIE?
Działów mających zapewnić odpowiednie działania w tym okresie jest
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mnóstwo, od dyżurnych operacyjnych
portu zaczynając, na dziale eksploatacji
portu kończąc. Zadania ciążą również
na lotniskowej straży ratowniczo-gaśniczej, a nawet na personelu zatrudnionym
w dziale sprzątającym.

Z TEGO WYNIKA, ŻE WIELE OSÓB JEST ZAANGAŻOWANYCH W TAKIE ZIMOWE DZIAŁANIA.
JAK WYGLĄDA TO W PRAKTYCE? KONKRETNIE,
MÓWIĄC KOLOKWIALNIE, NIE WYRYWAJĄ SIĘ
WSZYSCY DO TEGO SAMEGO?
Pierwsze zadania wykonuje dyżurny
portu. Prowadzi obserwacje, na podstawie których uruchamia „Akcję Zima”.
Za tym idzie dobór odpowiedniej ilości
ludzi, sprzętu i środków chemicznych do
zabezpieczenia nawierzchni przed oblodzeniem i utrzymania jej w odpowiednim
stanie. Dyżurny instruuje poszczególne

AKTUALNOŚCI

działy, w jaki sposób odśnieżana bądź
odladzana zostanie nawierzchnia lotniska. Jeżeli chodzi o dział eksploatacji
– wyznaczeni są kierowcy i operatorzy
do obsługi sprzętu zimowego (między
innymi oczyszczarek ciężkich, oczyszczarek lekkich, rozrzutników materiałów sypkich). W przypadku większego
zapotrzebowania na ludzi do kierowania
pojazdami, które usuwają skutki opadów
atmosferycznych oddelegowane zostają
osoby ze Służby Ratowniczo-Gaśniczej.
Dział sprzątający zajmuje się natomiast
utrzymaniem we właściwym stanie
chodników oraz placu przed terminalem.

NEWS

IN ENGLISH

“Winter Campaign”
An 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.

WRACAJĄC DO OBSERWACJI DYŻURNEGO –
JAKI SPOSÓB SĄ ONE PROWADZONE?

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 winter cannot be
a surprise at the airport.

Posiadamy środki obserwacji pogody
i środki łączności, które zapewniają możliwość rozpowszechniania informacji. Na
lotnisku znajduje się także aparatura do
pomiaru współczynnika tarcia.

THERE ARE MANY PROCEDURES THAT WE DO
NOT NOTICE AS PASSENGERS, OR EVEN AS
TERMINAL EMPLOYEES. WHAT EXACTLY DOES
THE TERM “WINTER MAINTENANCE” MEAN?

A CO ZE SPRZĘTEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI?
Dział eksploatacji jest wyposażony w nowe
odśnieżarki ciężkie, pług wirnikowy, pługi
lekkie, rozrzutniki środków stałych i środków zabezpieczających przed oblodzeniem
czy opryskiwacze do środka płynnego.

JAKIE TO ŚRODKI CHEMICZNE SŁUŻĄ DO
UTRZYMANIA NAWIERZCHNI W ODPOWIEDNIM
STANIE?
Mocznik, chlorek magnezu, mrówczany...

BYWA, ŻE JEST TO WALKA Z CZASEM. POGODA
POTRAFI PŁATAĆ FIGLE, CZĘSTO NIEDŁUGO
PRZED LĄDOWANIEM SAMOLOTU…
Czasami się to zdarza, jednak mając
w gotowości odpowiednią ilość zasobów
ludzkich i dobrze przygotowany sprzęt,
jesteśmy w stanie w 20 minut przygotować drogi do bezpiecznego wykonania
operacji. Bardzo ważną sprawą jest
w takim momencie właściwa, prawdziwa informacja o stanie drogi startowej,
podana dla oczekującego na lądowanie
statku powietrznego.

BYŁY PRZYPADKI GROŹNE? TO ZNACZY NIEPRZYJEMNEJ, AGRESYWNEJ ZIMY?
Dawno temu, ostatnie zimy były dość
łagodne.
Temat „Akcji Zima” jest tematem
bardzo rozległym, wymagającym wielu
wyjaśnień. Dlatego właśnie wrócimy do
niego w następnym wydaniu magazynu
Sky Surfer.

In short, as the instruction specific to our
airport would take a lot of time and space,
this is maintaining the movement area in
proper condition, which will ensure safe
performance of flight operations, such as
take-offs, landings and taxing of planes.
This period lasts from the 1st of November until the 31st of March.

HOW MANY PEOPLE ARE RESPONSIBLE FOR
WINTER MAINTENANCE?
There are lots of departments responsible for ensuring appropriate actions
during that period, from operations
duty officers to the airport’s Operating
Department. There are also tasks to be
performed by the airport fire and rescue
brigade and even the personnel of the
cleaning department.

SO MANY PEOPLE ARE ENGAGED IN SUCH
WINTER ACTIONS. HOW DOES IT LOOK LIKE
IN PRACTICE? MORE SPECIFICALLY, DON’T ALL
THE PEOPLE TRY TO DO THE SAME THING?
The first tasks are performed by the
duty officer of the airport. He carries
out observations, based on which the
“winter campaign” is launched. This
involves selecting the right amount of
people, equipment, and chemical substances to preserve the surface from
icing and to keep it in a good condition.
The officer instructs particular departments how the snow or ice will be
removed from airport surfaces. As for
the Operating Department, designated
drivers and operators of winter equipment (among others light and heavy
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clearing machines as well as loose material spreaders) are designated. In the
case of a bigger demand for drivers of
vehicles that clear away precipitation,
members of fire and rescue brigade
are delegated to perform some tasks.
While the cleaning department is
entrusted with keeping the pavements
and the yard in front of the terminal in
proper condition.

LET’S RETURN TO THE OBSERVATIONS OF
THE DUTY OFFICER – HOW ARE THEY CARRIED OUT?
We have means to observe the weather
conditions and means of communication
that enable spreading information. At
the airport, there is also an apparatus to
measure the friction factor.

AND WHAT ABOUT THE EQUIPMENT FOR
WINTER MAINTENANCE OF AIRPORT SURFACE?
The Operating Department is equipped
with new heavy snow clearing
machines, a snow cutter, light snow
ploughs, loose material spreaders and
substances preventing from icing as
well as spraying machines for liquid
substances.

WHAT CHEMICAL SUBSTANCES ARE USED
TO KEEP THE AIRPORT SURFACE IN PROPER
CONDITION?
Carbamide, magnesium chloride, formates.

WE ARE STRUGGLING WITH TIME AT SOME
MOMENTS. THE WEATHER CAN PLAY JOKES,
SOMETIMES JUST BEFORE THE LANDING OF
A PLANE…
This happens sometimes, but having the
right number of people and properly prepared equipment at stand-by, we are able
to prepare the roads for safe performance
of an operation in 20 minutes. In such
moments, it is highly important to provide the aircraft waiting for the landing
with appropriate and accurate information about the condition of the runway.

WERE THERE ANY DANGEROUS SITUATIONS?
THAT IS AN UNPLEASANT AND AGGRESSIVE
WINTER?
Some time ago, the last winters were
rather mild.
The topic of the “Winter Campaign”
is very vast and requires a lot of explanations. That is why we will return
to this subject in the next number
of Sky Surfer magazine.

AKTUALNOŚCI
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Zimowe
klimaty
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Czy spotkałeś
już Ambasadora
w Aelia Duty Free?
IN ENGLISH

Have you already
met an Ambassador
at Aelia Duty Free?
High customer service standards in
Aelia Duty Free stores are a necessary
basis. Our consultants are characterized
by wide product knowledge, thanks to
which they can offer expert advice, and
full professionalism. The top quality of our
services is guarded by our Ambassadors.

WYSOKA JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W SKLEPACH AELIA DUTY FREE TO PODSTAWA.
SZEROKA WIEDZA PRODUKTOWA POZWALAJĄCA NA SŁUŻENIE EKSPERCKIMI PORADAMI
I PEŁEN PROFESJONALIZM TO CECHY ROZPOZNAWCZE NASZYCH KONSULTANTÓW. NA
STRAŻY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OBSŁUGI STOJĄ NASI AMBASADOROWIE.
TEKST

A

PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW

mbasador to osoba, która
doskonale zna i rozumie
obowiązujące zasady obsługi
klienta. Wdraża w nie nowych
pracowników, czujnie nadzoruje ich
przestrzeganie, a także przygotowuje
swój zespół do wizyt tajemniczego
klienta, który pojawia się aż pięć razy
w roku. Każda wizytacja zakończona
jest oceną jakości obsługi. W 2015 roku
załoga Aelia Duty Free ze Szczecina zdecydowanie prowadziła w rankingach.
Sylwia pracuje w Aelia w Porcie
Lotniczym Szczecin-Goleniów prawie
4 lata i bardzo ucieszyła ją nominacja
na Ambasadorkę. – Jest to dla mnie wy-

różnienie i cieszę się, że moje starania
zostały zauważone – stwierdza. – Jako
Ambasadorka, w porozumieniu z moim
menadżerem, mogę wdrożyć kilka
pomysłów, mających na celu udoskonalenie procesu sprzedaży. Mogę również
prowadzić wewnętrzne szkolenia z zakresu obsługi klienta w celu jej udoskonalania – dodaje Sylwia.
Każdy ze sklepów Aelia Duty Free ma
swojego Ambasadora czuwającego nad
jakością obsługi klienta, gdyż jest on
strategicznym elementem. Zapraszamy
do osobistego sprawdzenia i skorzystania z obsługi najwyższych lotów w sklepie Aelia na szczecińskim lotnisku!
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An Ambassador is a person who
perfectly knows and understands the
existing customer service rules. He
explains them to new employees, closely
supervises their implementation and
prepares his team for the mystery shopper’s visits, which take place as many as
five times a year. Each visit ends with
an assessment of customer service. The
rankings in 2015 were clearly led by the
Aelia Duty Free team from Szczecin.
Sylwia has worked at Aelia at
Szczecin-Goleniow Airport for 4 years
and was very happy to be nominated as
an Ambassador. “It is a great honour for
me, and I’m happy that my efforts were
appreciated,” she says. “As an Ambassador, I can implement several ideas
supposed to improve the sale process
in consultation with my manager. I can
also organize inside training courses in
customer service in order to improve its
quality,” says Sylwia.
Each Aelia Duty Free store has its
Ambassador watching over the standards
of customer service, which is of strategic
importance. We invite all of you to check
and use the top-quality service in Aelia
store at the airport in Szczecin!

ROZKŁ AD LOTÓW
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WIZ Z AIR

ODLOT
DEPARTURE

STAVANGER
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

NORWEGIAN

PLL LOT

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

OSLO RYGGE OD 03.04.2015
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

RYANAIR

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

1...5..

08:25

08:50

FR8719/20

737

06.01.2016

08:40

09:05

FR8719/20

737

BERGEN OD 20.06.2015
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

.2...6.

PRZYLOT
ARRIVAL

09:45

ODLOT
DEPARTURE

10:15

WIZ Z AIR
NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62152/1

A320

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM
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DANE TELEADRESOWE

AIRPORT TELEADRESS DATA

TA XI

INTERNET

Airport Taxi Group

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport

• SZCZECIN/ KOSZ ALIN
INTERGLOBUS TOUR

Tel.: +48 914 817 690

Rezerwacja biletów telefonicznie pod

www.twitter.com/SzczecinAirport

numerami: / Tickets can be booked

www.szczecinairport.blog.pl

DOJA ZD SAMOCHODEM BY C AR

by Telephone:

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

Tel.: +48 914 850 422

www.pl.pinterest.com/airport0237/
ADRES ADDRESS

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From
Koszalin –6/E28 road

BUS LOT

Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

Tel.: +48 914 817 400

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

www.airport.com.pl

na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNKT INFORMAC JI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

from the Airport to Szczecin 15 minutes
after landing. Bus tickets available from
driver before departure. Ticket price to/from

• KOSZ ALIN / KOŁOBRZEG

Tel.: +48 481 74 00

Szczecin – 25 PLN.

AIR-TRANSFER .PL

Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639

Rezerwacja biletów telefonicznie pod numerami / Tickets can be booked by Telephone:

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY
TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

stycznych/ Ticket selling point

LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17)

Tel.: +48 481 75 05

90 minutes before plane departure. Bus

AN-JAN

Tel.: +48 481 76 25

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

Z AGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service

by Telephone:
Tel.: +48 943 531 052

PKP

Tel.: +48 501 525 081

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards Szczecin
and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING ZIELONY

C A R PA R K G R E E N
CENNIK C AR 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

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

15 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NA STĘPNY T YDZIEŃ E VERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

PARKING

C AR PARK RED / 24 H

CENNIK C AR PARK FEES
PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

DO GODZINY

7 PLN

UP TO 1 HR

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NA STĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING OUR

2 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

K A ŻDA NA STĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING DAY

30 PLN
/ DAY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHINE YOU
WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

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
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