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N I E C H        P U K AJĄ

Curly Heads wydali właśnie debiutancki album  
„Ruby Dress Skinny Dog” i zapewniamy was, że  
nie pozostawią was obojętnymi. Nas nie pozostawili,  
bo jak tu być obojętnym do zespołu, którego 
wokalista zaczyna wywiad mówiąc „życie jest po to, 
żeby rozmawiać”?

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI   FOT.: ŁUKASZ ZIĘTEK

SKORO TAK TO POWIEDZ, CZY ZNUDZIŁ CI SIĘ 
SOLOWY REPERTUAR I POSTANOWIŁEŚ PO-
GRAĆ ZE STARYMI KUMPLAMI, CZY WPADŁEŚ 
NA NICH NA ULICY I TAK WYSZŁO?
DAWID PODSIADŁO: Nic z tych rzeczy. 
Wiedziałem, że w pewnym momencie 
będę chciał zrobić tę płytę. Wszyscy 
wiedzieliśmy, że ten dzień nadchodzi. 
Bardzo mi się podoba to, że właśnie teraz, 
kiedy przeżyłem i klubową, i plenerową 
trasę, kiedy udało nam się pojawić na 
największych festiwalach w naszym kraju, 
kiedy zrobiliśmy bardzo dużo teledysków, 
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kiedy jeszcze chciałbym pograć solowy 
materiał to właśnie odpuszczam. Dzięki 
temu będę to dobrze wspominał, bo 
nie jestem tym jeszcze zmęczony. Teraz 
skupiam się na innym materiale, gram ze 
swoimi przyjaciółmi, z którymi stworzy-
łem swoje marzenie o życiu w muzyce. 
Wiem, że dzięki temu za kilka lat, kiedy 
spojrzę na pierwszą solową płytę, to 
będę ją wciąż lubił. Gdybym ją jeszcze 
pograł ze dwa-trzy lata zmieniając tylko 
aranżacje to bym pewnie poległ, zamknął 
się w domu i złapał depresję. Ale teraz 

jest czas na Curly. Wiedzieliśmy, że ten 
czas nadchodzi i bardzo się cieszę, że 
nadszedł teraz. Teraz, czyli dość szybko 
jak na miejsce od którego zaczęliśmy i do 
którego doszliśmy.

OSKAR, DAWID SIĘ ZMIENIŁ PRZEZ PRO-
GRAM, PRZEZ SOLOWĄ PŁYTĘ?
OSKAR BAŁA: Zmienił się, ale nie przez 
program i płytę, tylko po prostu dorósł 
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jak każdy z nas. My też jesteśmy innymi 
ludźmi niż wtedy, kiedy się poznali-
śmy. Ani program, ani tym bardziej 
solowy album i jego sukces nie wpłynął 
negatywnie na jego osobowość, a wręcz 
przeciwnie – Dawid stał się człowiekiem, 
który wie czego chce w życiu. A mu-
zycznie to już w ogóle, bo nabrał bardzo 
dużo doświadczenia i to się przełożyło 
na nasz projekt.
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JESTEŚCIE JUŻ GOTOWI WSPÓLNIE NA 
WIELKI SZOŁBIZNES?
OSKAR: Chyba nie i raczej będziemy starali 
się unikać tego typowego shołbiznesu, bo 
nie zależy nam na jakimś mega wielkim 
komercyjnym sukcesie. Zależy nam 
natomiast na tym, żeby ludzie posłuchali 
płyty i spojrzeli na samą muzykę. Jakby się 
spodobało to w ogóle byłoby super.

ALE ZDAJECIE SOBIE SPRAWĘ, ŻE TEGO 
SZOŁBIZNESU NIE DA SIĘ UNIKNĄĆ?
OSKAR: JASNE, NA PEWNO DA NAM JESZ-
CZE POPALIĆ.
DAWID: Mnie się wydaje, że dopóki się 
tego nie doświadczy to trudno się czegoś 
obawiać i tracić czasu na roztrząsa-
nie. Jak się coś pojawi to będziemy się 
zmagać z tym na bieżąco. Ciężko mi 

cały czas uwierzyć w szołbiznes, że to 
jakaś inna praca, inna branża. Panują tu 
podobne zasady, dla wielu osób z tego 
środowiska to jest biznes, kariera, praca, 
awanse i pięcie się do góry. Dla nas, jako 
początkujących muzyków, powinna być 
to pasja. Muzyka i spełnianie własnych 
marzeń z nadzieją na to, że ktoś będzie 
chciał tego słuchać.

ZAUWAŻCIE, ŻE JESTEŚCIE MŁODYMI MUZY-
KAMI I MACIE SPORY SUKCES – DOBRĄ PŁY-
TĘ, KONTRAKT, DOŚWIADCZENIE SCENICZNE. 
JUŻ TERAZ W TYM SZOŁBIZIE NIEKTÓRZY 
MOGĄ NA WAS PATRZEĆ Z ZAZDROŚCIĄ.
DAWID: Jasne, z tej strony na pewno 
mamy przekichane. Już jest tak, że od 
strony branżowej jesteśmy obserwowani 
uważniej i już słyszeliśmy, że jak my 
możemy pojawiać się tu i tam z uśmie-
chem na twarzy a grać jak początkujący 
przyjemny chłopięcy zespół, bo przecież 
taka jest prawda. Jesteśmy chłopakami, 
którzy polubili instrumenty i grają z po-

trzeby serca. Nie jesteśmy profesjonali-
stami i to na pewno będzie opcja, żeby 
się do nas dopieprzyć.

MÓWISZ, ŻE PROFESJONALISTAMI NIE 
JESTEŚCIE, ALE TA PŁYTA TO NIE JEST 
AMATORSZCZYZNA.
DAWID: Miło nam. Ale wiesz, nie chcę 
od ciebie przyjmować pochwały i nie 
wspomnieć o osobach, które miały duży 
wpływ na to, jak ta płyta brzmi. Kom-
pozycje są nasze, teksty też, wizja całości 
wychodzi też od nas, ale mieliśmy osobę 
w postaci producenta Daniela Walczaka. 
Bez niego płyta brzmiałaby zupełnie 
inaczej. Wyciągnął z nas to co najlepsze, 
pomagał dopasować brzmienia. Ufamy 
mu pod względem muzycznym, więc po-
zwalaliśmy mu na sugestie i wskazówki, 
a jednocześnie nie ingerował w warstwę 
kompozycyjną. Ma też inne spojrzenie. 
Jest po trzydziestce, przeżył swoje, miał 
swoje zespoły kiedy był w naszym wieku 
i patrzy na to bardziej dojrzale. Chciał, 

CIĘŻKO MI CAŁY CZAS 
UWIERZYĆ W SZOŁ-
BIZNES, ŻE TO JAKAŚ 
INNA PRACA, INNA 
BRANŻA. PANUJĄ 
TU PODOBNE ZASA-
DY, DLA WIELU OSÓB 
Z TEGO ŚRODOWISKA 
TO JEST BIZNES, KA-
RIERA, PRACA, AWAN-
SE I PIĘCIE SIĘ DO 
GÓRY. DLA NAS, JAKO 
POCZĄTKUJĄCYCH 
MUZYKÓW, POWINNA 
BYĆ TO PASJA. MU-
ZYKA I SPEŁNIANIE 
WŁASNYCH MARZEŃ 
Z NADZIEJĄ NA TO, ŻE 
KTOŚ BĘDZIE CHCIAŁ 
TEGO SŁUCHAĆ.
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 ROZMOWA TALK

żebyśmy zachowali na płycie tę młodość. 
Mogą za tym iść błędy, ale przynajmniej 
jesteśmy sobą.

DLACZEGO PO ANGIELSKU?
OSKAR: Od początku uznaliśmy, że ten 
język będzie przeważał w naszych utwo-
rach. A poza tym nie każdy u nas zna 
angielski, dzięki czemu możemy oddać 
więcej w warstwie instrumentalnej. 
Wydaje mi się, że Polak, który słucha 
polskich utworów, wsłuchuje się w to, co 
wokalista śpiewa, co przekazuje słowa-
mi, a podkład może być sobie na drugim 
planie. A przez to, że Dawid śpiewa po 
angielsku można wyrazić więcej emocji 
w samej melodii, a ludzie bardziej będą 
się skupiać na tym, co się dzieje w gita-
rach, basie, perkusji.

CZYLI SZTUCZKA, ŻEBY ŚCIĄGNĄĆ Z DA-
WIDA 20% SŁUCHANIA I PRZEŁOŻYĆ NA 
RESZTĘ ZESPOŁU?
DAWID: Trochę tak. Ale z mojej per-
spektywy, jako osoby która śpiewa 
w tym zespole, to nie ma znaczenia. Nie 
zastanawiam się po jakiemu to jest. Dla 
mnie działa po angielsku. Bardzo dobrze 
mi się po angielsku pisze, dużo łatwiej 
przełożyć mi historie moje czy chłopaków 
na ten język. Dużo ciekawiej to brzmi. 
Ludzie zwrócą uwagę na emocje, na mu-
zykę, a nie na słowa. Uwielbiam to przy 
słuchaniu muzyki zagranicznej. Z muzą 
po angielsku już mam problem, bo ro-
zumiem, dlatego uwielbiam na przykład 
muzykę skandynawską, gdzie kompletnie 
nie rozumiem o czym śpiewają. 

NIE WIEM, CZY ZDAJECIE SOBIE SPRAWĘ 
Z TEGO, ŻE JAKO ZESPÓŁ CURLY HEADS, 
WYDAJĄC DEBIUTANCKĄ PŁYTĘ REPRE-
ZENTUJECIE TAKIE UNIWERSALNE MŁO-
DZIEŃCZE MARZENIE – KAŻDY SIEDZĄC 
W SZKOLNEJ ŁAWIE CHCIAŁ SOBIE POGRAĆ 
ROCKA. NIE BOICIE SIĘ TEGO, ŻE PO WSTĄ-
PIENIU NA TEN ŚWIECZNIK ZACZNIE SIĘ 
WODA SODOWA, WYRZUCANIE TELEWI-
ZORÓW Z OKIEN I INNE HISTORIE JAK ZE 
STONESAMI?
OSKAR: Nie, chyba nam się nie stanie 
nic złego...
DAWID: Po tym, co przeżyłem w tym 
roku i znając chłopaków nie boję się, że 
coś nam się stanie. Mamy bardzo do-
brych ludzi dookoła siebie, którzy chcą 
nam pomagać. Nie wiem co musiałoby 
się wydarzyć, żeby nam odbiło. W ogóle 
się nie martwię czymś takim.

DAWID, TERAZ NIE SŁUCHAJ. OSKAR, ZDA-
JECIE SOBIE ZRESZTĄ CHŁOPAKÓW Z ZE-

SPOŁU SPRAWĘ Z TEGO, ŻE DAWID JEST 
NAJBARDZIEJ ZNANĄ I ROZPOZNAWALNA 
OSOBĄ Z WAS. NIE BĘDZIE WAS DENERWO-
WAŁO, ŻE BYĆ MOŻE CURLY HEADS BĘDZIE 
POSTRZEGANE JAKO „ZESPÓŁ DAWIDA 
PODSIADŁO”?
OSKAR: To są rzeczy, którymi się nie 
przejmujemy. Nawet jeżeli część osób 
będzie mówić, że to zespół Dawida Pod-
siadło, to niech mówią, jeżeli muzyka 
im się podoba. Nieważne jak nas będą 
postrzegać. Będziemy mogli mieć tylko 
nadzieję, że kiedyś zdadzą sobie sprawę 
z tego, że jesteśmy zespołem.

CZYLI NIE BĘDZIE DRAMATYCZNYCH NA-
GŁÓWKÓW W PLOTKARSKIEJ PRASIE, ŻE 
W CURLY HEADS ROZŁAM, BO ZAZDROŚĆ?
OSKAR: Nie, a na pewno nie z tego 
powodu. (śmiech)

TO Z JAKIEGO?
OSKAR: Nie wiem, różne rzeczy się dzieją...
DAWID: MIŁOŚĆ!
OSKAR: Nie, jesteśmy na takim super 
etapie, że wszyscy się lubimy i takich 
nagłówków prędko nie będzie.

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIE: PODRYWACIE 
LASKI NA KONCERTACH? DZIEWCZYNY 
LECĄ NA CURLY HEADS?
DAWID: Najważniejsze pytanie! Jeszcze nie 
było okazji chyba...
OSKAR: Tak, jeszcze za bardzo nie było...

JAK TO NIE? ZAGRALIŚCIE TROCHĘ 
KONCERTÓW I SŁYSZAŁEM Z DOBREGO 
ŹRÓDŁA, ŻE DZIEWCZYNY PATRZĄ NA WAS 
MAŚLANYMI OCZAMI...
DAWID: No patrzą, patrzą, patrzą, czasa-
mi się zdarzy!
OSKAR: My, czyli Dawid i ja, to raczej nie 
podrywamy, ale reszta chłopaków... 
DAWID: Tak naprawdę wszystko się tak 
potoczyło, że nie mieliśmy dziewczyn 
i jak mieliśmy jechać w trasę to się 
cieszyliśmy, że będziemy poznawać 
mnóstwo dziewczyn, że będzie się 
działo. I nagle tydzień przed wydaniem 
płyty tylko jeden z nas jest singlem. 
Mało rock'n'rollowo, każdy z nas ma 
partnerkę, a nawet jeśli nie ma to i tak 
serce zajęte. Zatem wątpię, myślę, że 
nie będzie ekscesów. Chociaż nie, mam 
nadzieję, że będą. U mnie w solowym 
projekcie sami dorośli, żony, dzie-
ci, więc nie widziałem rock'n'rolla, 
a chciałbym go doświadczyć, zobaczyć 
jak to kobiety się ciągnie na imprezy, 
tańczy i jak miłość, namiętność i pasja 
w sekundzie się pojawiają i w następnej 
znikają. Ale tak jak powiedziałem, ten 

zespół jest jakiś taki mało rock'n'rollo-
wy i nadziei mi nie daje. A może ktoś 
się rozstanie, może właśnie przez taką 
namiętność...? Zobaczymy! (śmiech)

OKEJ, CZYLI ZOSTAWIACIE FURTKĘ 
OTWARTĄ, ŻEBY DZIEWCZYNY MOGŁY TAM 
DO WAS CZASEM ZAPUKAĆ...
DAWID: A niech przychodzą i niech pukają!

TO JA TAK NAPISZĘ W GAZECIE I NIECH SIĘ 
DZIEJE...
DAWID: Noo, dzięki stary!  

 IN ENGLISH

LET THEM KNOCK 

Curly Heads have just released 
their debut album Ruby Dress 
Skinny Dog, and we assure you 
they will not leave you indifferent. 
We are certainly not because how 
can one be indifferent to a band 
whose frontman begins an inter-
view saying “you live to talk”.  

SO IN THAT CASE TELL ME, DID YOU GET 
TIRED OF A SOLO REPERTOIRE AND DECIDED 
TO PLAY WITH OLD PALS OR DID YOU BUMP 
INTO THEM IN THE STREET AND THE THINGS 
JUST PANNED OUT THIS WAY?
DAWID PODSIADŁO: Nothing of the kind. 
I knew there would come a moment 
when I’d like to make this album. We all 
knew the day was approaching. I really 
like the fact that it’s precisely now that 
I’ve survived both the club and the out-
door tour, that we’ve managed to perform 
in the greatest festivals in our country 
and that we’ve made many video clips. 
I like the fact that I’m giving it up when 
I’d still like to record my solo material. 
As a result, I’ll have very fond memories 
of all that because I’m not tired of it yet. 
Now I focus on a different material and 
play with my friends, with whom I’ve 
created my dream of music. This is why 
I can be sure that in several years’ time, 
when I look at my first solo album, I will 
still like it. If I kept playing two or three 
years more and the only thing I’d change 
were arrangements, I would probably fall, 
shut myself away and fall into depression. 
But now it’s time for Curly. We knew the 
time was coming and I’m really glad it 
has come now. Now meaning quite soon 
for the place we began with and the one 
we’ve reached.
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OSKAR, HAS DAWID CHANGED BECAUSE  
OF X FACTOR AND HIS SOLO ALBUM?
OSKAR BAŁA: Yes, he has, but not because 
of the show or the album. He’s simply 
grown up, like all of us. We’re now differ-
ent than when we met. Neither the show 
nor the solo album and his success have 
had a negative influence on his personal-
ity. Quite the opposite, Dawid’s become 
a man who knows what he wants in his 
life. Especially as far as music goes. He’s 
gained a really great deal of experience, 
which influenced our project.

ARE YOU READY FOR THE BIG  
SHOW BUSINESS?
OSKAR: I don’t think we are. We’re 
probably going to avoid this typical show 
business because we don’t really care 
about some kind of huge, commercial 
success. What we do care about is for 
people to listen to our album and pay 
attention to music itself. And if they 
actually like it, it will be great.

BUT YOU DO REALIZE THAT YOU CANNOT 
AVOID SHOW BUSINESS, DON’T YOU?

OSKAR: Sure, it’s certainly going to give us 
a rough ride.
DAWID: I think that it’s hard to be afraid 
of something and waste time deliberating 
until you actually experience it. When 
something happens, we’ll start wrestling 
with it. I still find it difficult to believe in 
show business, that it’s some other type 
of work, some different industry. There 
are similar rules here. Many people from 
my circle think of it as their business, 
career, work, promotions and moving up 
all the time. For us, novice musicians, it 
should be passion, music and making our 
dreams come true in hope that there will 
be someone willing to listen to it.

BUT MARK YOU, YOU ARE YOUNG MUSI-
CIANS WHO ALREADY HAVE ACHIEVED 
QUITE A SUCCESS: A GOOD ALBUM, 
CONTRACT AND STAGE EXPERIENCE. SOME 
PEOPLE IN SHOW BUSINESS CAN LOOK AT 
YOU WITH ENVY ALREADY NOW.
DAWID: Of course, we’re in the doghouse 
as far as this side’s concerned. It’s already 
a fact that we’re being examined more 
closely from the trade perspective. We’ve 

already heard comments like how can we 
appear here and there with a smile and 
still play like a nice, novice boys band. 
Because it’s actually true. We’re boys 
who took a liking to instruments and 
have a heartfelt need to play. We’re not 
professionals, and it’s certainly going to 
be a reason to lay into us.

YOU’RE SAYING YOU ARE NOT PROFESSION-
ALS, BUT THIS ALBUM IS NOT AMATEUR-
ISHNESS.
DAWID: Nice to hear. But you know, I don’t 
want to receive praise from you without 
a mention of the people that had a big in-
fluence on the way the album sounds. Our 
compositions, even lyrics and the concept 
for the whole record come from us too, but 
we had our producer, Daniel Walczak. The 
album would sound completely different 
without him. He got all the best out of us 
and helped us to match tones. We trust 
him with music so we let him give us 
suggestions and hints. At the same time, 
he didn’t interfere in the layer of com-
position. What’s more, he has a different 
point of view. He’s in his thirties, he’s been 
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through a lot and had his own bands when 
he was at our age so he looks at all that in 
a more mature way. He wanted us to keep 
our youth on the album. It can lead to 
mistakes, but at least we are ourselves.

WHY IN ENGLISH?
OSKAR: We decided that this language 
would be dominant in our songs already 
in the beginning. Besides, not every Pole 
knows English, which is why we can convey 
more meaning by the instrumental layer. 
I think that Poles listening to Polish songs 
focus on what the vocalist is singing and 
what he’s conveying by his words, and the 
incidental music is only the background. 
And because Dawid sings in English, we 
can express more emotions in the melody 
itself. People will focus more on what hap-
pens in the guitars, bass and drums.

SO IT IS A TRICK TO TAKE 20% OF LISTEN-
ING OFF DAWID AND MOVE IT TO THE REST 
OF THE BAND.
DAWID: Yes, to some extent. But it doesn’t 
matter from my perspective as the one 
who sings in the band. I don’t think 
about the language it’s in. It works fine in 
English for me. I enjoy writing in English 
very much. I find it much easier to trans-
late my or the guys’ stories into this lan-
guage. It sounds much more interesting. 
People will pay attention to emotions and 
music, not lyrics. I love it when I listen to 
foreign music. I already have a problem 
with music in English because I under-
stand the language, but I love for example 

Scandinavian music – I can’t understand 
what they’re singing about at all.

I DO NOT KNOW IF YOU REALIZE THAT AS 
CURLY HEADS RELEASING YOUR DEBUT 
ALBUM YOU REPRESENT A UNIVERSAL, 
YOUTHFUL DREAM – EVERYONE AT SCHOOL 
DREAMT OF PLAYING IN A ROCK BAND. 
AREN’T YOU AFRAID THAT SWOLLEN 
HEADS AND THROWING TV SETS OUT OF 
THE WINDOW OR OTHER STORIES LIKE 
THOSE WITH STONES WILL COME WITH 
SUCH A PROMINENT POSITION?
OSKAR: No, no harm will come to us, 
I guess...
DAWID: After what I’ve been through this 
year and knowing the guys, I’m not afraid 
something will happen to us. We have very 
good people around. They want to help us. 
I have no idea what would have to happen 
for us to get big-headed. I’m not worried 
about things like that at all.

DAWID, DON’T LISTEN TO ME NOW. OSKAR, 
YOU AND THE REST OF THE BAND DO RE-
ALIZE THAT DAWID IS THE MOST POPULAR 
AND RECOGNIZABLE PERSON OF YOU 
ALL. WON’T IT BE ANNOYING THAT CURLY 
HEADS WILL BE PERCEIVED AS “DAWID 
PODSIADŁO’S BAND”?
OSKAR: Such things don’t bother us. 
Even if there are some people saying that 
it’s Dawid Podsiadło’s band, we should 
let them say so as long as they like our 
music. It doesn’t matter how the perceive 
us. We’ll just hope that one day they’ll 
realize that we are a band.

SO THERE WON’T BE ANY DRAMATIC HEAD-
LINES IN TABLOIDS SAYING THAT THERE IS 
A SPLIT AND ENVY IN CURLY HEADS?
OSKAR: No, there won’t. And definitely not 
for this reason. (Laughs)

FOR WHAT REASON THEN?
OSKAR: I DON’T KNOW, VARIOUS THINGS 
HAPPEN...
DAWID: Love!
OSKAR: No, we’re in such a great phase now 
that we all like each other, and there won’t 
be headlines like that in the nearest future.

THE MOST IMPORTANT QUESTION: DO YOU 
PICK CHICKS UP AT CONCERTS? ARE GIRLS 
AFTER CURLY HEADS?
DAWID: The most important question! 
I guess there hasn’t been a chance yet...
OSKAR: Dawid’s right, there hasn’t 
been any...

HOW COME? YOU GAVE SEVERAL CON-
CERTS AND I HAVE HEARD FROM A RELIA-
BLE SOURCE THAT GIRLS MAKE COW EYES 
AT YOU...
DAWID: They do, they sometimes do!
Oskar: We, that is Dawid and I, don’t 
pick them up, but the rest of the guys...
DAWID: Honestly speaking, everything 
took such a course that we didn’t have 
girlfriends and we were happy about 
meeting lots of girls when we were about 
go on a tour. We thought that a lot was 
going to happen. And suddenly, a week 
before our album is released, only one 
of us is single. It’s not really rock’n’roll-
like. Each of us has a partner, and even if 
he doesn’t, his heart’s already stolen. So 
I doubt it, I think there won’t be any ex-
cesses. Or rather not, I hope there will be 
some. In my solo project, there were only 
adults with wives, kids and so on. So I ha-
ven’t had a chance to see rock’n’roll, and 
I’d actually like to experience it and see 
how it’s like dragging women to parties 
and dancing. I’d like to see love and pas-
sion come and disappear in a second. But 
as I’ve already said, we don’t really have 
a rock’n’roll-like band now. And it doesn’t 
give much hope for changes. But maybe 
someone will split up, maybe because of 
this passion...? We’ll see! (Laughs)

OK, SO YOU LEAVE THE GATE OPEN FOR GIRLS 
TO KNOCK ON YOUR DOOR SOMETIMES...
DAWID: Well, let them come and let 
them knock!

I’LL WRITE IT LIKE THIS IN THE MAGAZINE 
THEN AND COME WHAT MAY...
DAWID: Yeah, thanks mate! 

 ROZMOWA TALK





Nie wiem jakie europejskie miasta mogłyby pretendować do kontynentalnej stolicy 
imprezowania. Pewnie któraś z niemieckich metropolii, może do tego jakaś brytyjska, 
zapewne też jakieś włoskie lub hiszpańskie miasto, bo przecież południowy temperament 
sprzyja zabawie. Amsterdam nie musi ubiegać się o takie miano. Amsterdam jest imprezą.

 TEKST I FOT.: JAKUB MILSZEWSKI

JAK TAŃCZYĆ, TO TYLKO 
W AMSTERDAMIE
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OBECNOŚĆ DŁUGO-
WŁOSYCH I KOLO-
ROWO UBRANYCH 
MIESZKAŃCÓW 
W DWÓCH NASTĘP-
NYCH DZIESIĘCIO-
LECIACH ZOSTAŁA 
PRZYKRYTA WIELKĄ 
ILOŚCIĄ IMIGRAN-
TÓW, SZCZEGÓLNIE 
Z AFRYKI, ALE PRZE-
CIEŻ TAKŻE Z EURO-
PY WSCHODNIEJ. CI 
RÓWNIEŻ ODKRYLI 
UROKI NOCNEGO 
ŻYCIA STOLICY HO-
LANDII I ZACZĘLI 
KORZYSTAĆ Z TEGO, 
NA CO AMSTERDAM 
POZWALA, A INNE 
STOLICE ZAKAZU-
JĄ. POPYT RODZI 
PODAŻ – WKRÓTCE 
W COFFEESHOPACH 
ZACZĘŁY POJAWIAĆ 
SIĘ TAKŻE MIKSTURY 
POCHODZENIA AFRY-
KAŃSKIEGO I SZYB-
KO ZDOBYŁY SOBIE 
RZESZĘ WIERNYCH 
UŻYTKOWNIKÓW.
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KWIATY WE WŁOSACH
Scott McKenzie śpiewał kiedyś, że „jeśli 
jedziesz do San Francisco to wepnij 
kwiaty we włosy”. Jego piosenka stała się 
jednym z symboli ruchu hippisowskiego, 
a także szeroko pojętej wolności. „San 
Francisco” Czesi przejęli nawet jako jeden 
z hymnów Praskiej Wiosny. Od premiery 
piosenki minęło prawie pół wieku. Nie 
wiem jak wygląda teraz San Francisco, 
nie wiem, czy dalej jest synonimem 
wolności i celem, do którego podążają 
XXI-wieczni hippisi. Wiem natomiast, 
że europejscy hippisi nie muszą zbierać 
pieniędzy na bilet za ocean. Wystarczy 
wybrać się do Amsterdamu. A jeśli wybie-
rasz się tam, a nie czujesz się specjalnie 
związany z ruchem hippisowskim, to 
kwiat we włosach i tak nie zaszkodzi.

Osobie, która niespecjalnie wgryzała się 
w temat, zestawienie hippisów i Amster-
damu da jeden wynik – narkotyki. I takie 
zestawienie nie będzie dalekie od prawdy. 
W latach 60-tych i 70-tych to właśnie to-

lerancja dla miękkich narkotyków zwabiła 
do Amsterdamu rzesze nie tylko europej-
skich miłośników odlotu, pośród których, 
jak na tamte czasy przystało, znalazło 
się wielu hippisów. Obecność długowło-
sych i kolorowo ubranych mieszkańców 
w dwóch następnych dziesięcioleciach zo-
stała przykryta wielką ilością imigrantów, 
szczególnie z Afryki, ale przecież także 
z Europy Wschodniej. Ci również odkryli 
uroki nocnego życia stolicy Holandii i za-
częli korzystać z tego, na co Amsterdam 
pozwala, a inne stolice zakazują. Popyt 
rodzi podaż – wkrótce w coffeeshopach 
zaczęły pojawiać się także mikstury po-
chodzenia afrykańskiego i szybko zdobyły 
sobie rzeszę wiernych użytkowników.

Myli się jednak ten, kto wyobra-
ża sobie miasto zasłane leżącymi na 
każdym roku narkomanami na haju 
ze strzykawkami powbijanymi w ra-
miona. Amsterdam ma tyle wspólnego 
z drastycznymi obrazami z „Requiem 
dla snu”, co Warszawa, Berlin, Praga 

czy Paryż. Spacer po olbrzymim starym 
mieście Amsterdamu nie będzie drogą 
przez mękę polegającą na przepychaniu 
się przez hordy narkomanów zbierające 
na jeszcze jedną działkę. Co więcej, wi-
zyta w coffeeshopie również nie będzie 
żadną traumą. Większość z nich to po 
prostu kawiarnie, w których można wy-
pić kawę, ale także zjeść ciastko z do-
datkiem marihuany czy zapalić skręta. 
Warto dodać, że wbrew powszechnemu 
mniemaniu, dozwolone w Holandii są 
jedynie używki pochodzące od konopi 
indyjskich, w większości odmiany „Ne-
derwiet” hodowanej na terenie kraju.

RAZ NA WODZIE, RAZ POD WODĄ
Ale impreza to przecież nie narkotyki. 
Impreza to muzyka, taniec, alkohol. 
Tego w Amsterdamie wam nie zabraknie. 

MIASTO KIPI OD KLU-
BÓW, RESTAURACJI, 
BARÓW I PUBÓW, 
PRZEZ KTÓRE PRZE-
WIJAJĄ SIĘ KAŻDE-
GO DNIA I NOCY MŁO-
DZI I STARZY. COŚ 
DLA SIEBIE ZNAJ-
DZIE KAŻDY, DO-
ZWOLONY I PRAK-
TYKOWANY JEST 
PRAKTYCZNIE KAŻ-
DY RODZAJ IMPRE-
ZY, OD WSPÓLNEGO 
CZYTANIA POEZJI 
PO SZALONE NOCE 
PRZY DŹWIĘKACH 
TECHNO W KLUBACH 
GEJOWSKICH. 
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Miasto kipi od klubów, restauracji, barów 
i pubów, przez które przewijają się każ-
dego dnia i nocy młodzi i starzy. Coś dla 
siebie znajdzie każdy, dozwolony i prak-
tykowany jest praktycznie każdy rodzaj 
imprezy, od wspólnego czytania poezji 
po szalone noce przy dźwiękach techno 
w klubach gejowskich. Wystarczy krótki 
spacer po dowolnej części starej części 
miasta, by natrafić na co najmniej kilka 
zachęcających miejsc, przed którymi 
długonogie dziewczyny w lekkich sukien-
kach rozmawiają przez telefon, a faceci 
palący papierosy i popijający Heinekena 
z uwagą im się przyglądają.

W tym miejscu obowiązkiem jest 
wspomnienie słynnej czerwonej dzielnicy, 
czyli erotycznej części miasta, w której 
również roi się od miejsc, w których moż-
na się dobrze zabawić i ta zabawa nawet 
nie musi wiązać się z seksem (choć przecież 
może, prawda?). Czerwona dzielnica jest 
jednak miejscem bardzo specyficznym, 
a jej klubom trzeba by poświęcić przynaj-
mniej jeden cały osobny artykuł.

Swojego rodzaju klubem są także ka-
nały, którymi poprzecinane jest miasto, 
oraz rzeki Ij i Amstel, które nie dość, że 
są żeglowne, to jeszcze chętnie przyjmu-
ją na swoich falach wszelkiego rodzaju 
imprezowiczów. Przy samym głównym 

dworcu w Amsterdamie, który położony 
jest nad Ij, znajduje się też przystań, przy 
której cumują nie tylko promy wożące 
mieszkańców na drugi brzeg rzeki, ale 
też statki, które są wycieczkowcami, 
restauracjami, hotelami czy właśnie pły-
wającymi imprezowniami. Oferta tego, 
co można robić na falach Ij i Amstel, 
jest olbrzymia – można przez całą noc 
tańczyć albo zwiedzać miasto zajada-
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jąc tradycyjne holenderskie naleśniki. 
Można też mieszkać, czemu nie. Barki 
mieszkalne są w Amsterdamie popular-
ne, nie ma problemu z wynajęciem tako-
wej na kilka dni choćby przez Booking.
com. Na falach kołyszą się też pełno-
prawne hotele, jako Botel, położony przy 
przystani NDSM, w głębi rzeki Ij. Jest 
to nic innego jak prom zamieniony na 
trzygwiazdkowy hotel, cumujący na sta-
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łe w dość ciekawym miejscu. Znajdziecie 
tam nie tylko pokoje, ale rzecz jasna 
także restaurację, pokłady zamieniające 
się wieczorami w parkiet taneczny. A tuż 
obok cumują inne statki, od wojskowych 
począwszy na imponujących żaglowcach 
skończywszy, na których również można 
zjeść, napić się i dobrze zabawić.

Ale to, co cumuje pomiędzy Botelem 
a „przystankiem” miejskiego promu 
w zatoczce, jest kwintesencją imprezowo-
ści Amsterdamu, niestety już nieczynną, 
ale wciąż pokazującą, o co w tym mieście 
chodzi. Nic dziwnego, że wpływając do 
zatoczki powita Was napis „A place bey-
ond belief”. Jeśli wynajmiecie w Botelu 
pokój z widokiem na zatoczkę to z okien 
kabiny będziecie widzieć... łódź podwod-
ną. Sporej wielkości okręt podwodny 
cumuje kilkanaście metrów obok Botelu. 
W tej chwili nie wygląda niestety osza-
łamiająco – jest już wycofany z użytku, 
jego czarna skorupa pokrywa się powoli 
graffiti wykonanym przez śmiałków, 
którzy do łodzi się dostali. A jeszcze 
niedawno ten czarny okręt podwodny był 
pływającym odpowiednikiem znanych 
również w Polsce imprezowych autobu-
sów, który można było wynająć z grupką 
przyjaciół, by urządzić np. urodziny czy 
wieczór kawalerski. 

Urodziny na imprezowym okręcie 
podwodnym. To dopiero pomysł, co?  

 IN ENGLISH  

WANNA GO DANCING – GO TO 
AMSTERDAM 

I am not sure which European cities 
could stand in a contest for the title 
of the continental capital of partying. 
Probably one of German metropolis, 
maybe one of  British large cities, 
maybe an Italian or Spanish city could 
also try to join the battle because the 
southern spirit goes hand in hand 
with partying. But Amsterdam does 
not have to stand in this contest. 
Amsterdam is a party.

FLOWERS IN YOUR HAIR 
Scott McKenzie used to sing once that 
„if you are going to San Francisco be sure 
to wear flowers in your hair”. His song 
became one of the symbols of the hippie 
movement and of the broadly understood 
freedom. The song „San Francisco” was 

even used by Czechs as one of the anthems 
of the Prague Spring. The song's premiere 
took place over fifty years ago. I don't 
know what San Francisco looks like today, 
I don't know if it is still a synonym of 
freedom and a destination that the 20th 
century hippies are heading to. But I do 
know that the European hippies don't have 
to save up money for a trip to USA. All 
they have to do is travel to Amsterdam. 
And if you decide to go there, and you 
don't really feel strongly related to the 
hippie movement, the flower in your hair 
will anyway do you good. For a person 
who is not very much aware of what hippie 
movement is about, the simple combina-
tion of hippie plus Amsterdam will give 
a sum called drugs. And actually that is 
not so far from truth. In the 1960s and 
1970s soft drugs were widely accepted in 
Amsterdam, which attracted crowds of 
European and international high-lovers, 
and many of them were hippies as this 
ideology was a hype at that time. In the 
following twenty years, the presence of 
long-haired and colorfully dressed citizens 

was erased by the large number of immi-
grants coming from Africa and Eastern 
Europe. They were also the ones who 
discovered the beauties of Amsterdam's 
night-life and began making use of what 
the Dutch capital allows, and what other 
capitals forbid and prohibit. Demand 
generates supply – soon the coffee-shops 
started selling stuff from Africa and they 
gained large numbers of customers. But 
if you think that Amsterdam is a city 
where on each of the streets you will see 
stoned drug-addicts lying on the pave-
ments with syringes in their veins, then 
you are wrong. Amsterdam has as much 
in common with the drastic images from 
the „Requiem for the Dream” as any other 
large city like Warsaw, Berlin, Prague or 
Paris. A walk in the Amsterdam's huge old 
town will not be an ordeal where you will 
have to elbow your way through the crowd 
of drug-addicts that beg for money for 
another deck. And what's more, the visit to 
the coffee-shop will not be traumatic at all. 
Most of the coffee-shops are simple cafes, 
where you can drink coffee, eat a piece 



of cake with a little bit of marihuana or 
smoke a joint. And it is worth adding that 
contrary to popular belief the law in Neth-
erland permits only grass made of Indian 
canopies, mostly the „Nederwiet” brand 
cultivated all over the country.

YOU WIN SOME, YOU LOOSE SOME BUT WHAT 
REMAINS IS ALWAYS WATER ALL AROUND 
But the party is not only about drugs. 
The party is music, dance, alcohol and in 
Amsterdam you will get plenty of it. The 
city is bursting with clubs, restaurants, 
bars and pubs where day and night tons 
of young and old are enjoying them-
selves. Everyone can find something that 

will suit them because almost all kinds 
of partying are permitted - starting with 
collective poetry reading and ending 
with crazy techno music parties in gay 
clubs. You just need to take a short walk 
in any given part of the old town to find 
at least a number of interesting venues in 
front of which pretty girls with long legs 
and short skirts keep talking on their 
mobile phones while the guys with a fag 
in their hands and a Heineken in the 
other keep staring at them relentlessly. At 
that point I have say something about the 
famous Red District - the erotic part of 
the city that abounds in places where you 
can have real good time and the party 

does not have to about sex (but it might, 
right?). The Red District is a very special 
place and one separate article should be 
devoted only to a detailed description 
of its clubs. Also the city channels form 
a kind of clubbing area. The channels cut 
across the city and across the rivers Ij and 
Amstel, on whose waves you can not only 
sail but also party. Near Amsterdam's 
central railway station, which is located 
by the Ij river, there is a harbor where 
not only passenger ferries, which carry 
people from one side of the river to the 
other, dock, but also boats that are at the 
same time pleasure-boats, restaurants, 
hotels or sailing party-venues. The offer 
of various party options on the Ij and 
Amstel river is huge. You can dance all 
night or do sight-seeing in the old town 
while eating traditional Netherland pan-
cakes. You can also live on the river, why 
not? The house-boats are very popular 
in Amsterdam and it is very easy to rent 
one for a couple of days via Booking.
com. Also fully equipped hotels drift on 
the Amsterdam rivers. Among them you 
can find for example the so-called Botel 
located near the NDSM harbor on the 
river Ij. The Botel is nothing but a ferry 
turned into a three-star hotel perma-
nently docking in a fairly interesting 
place. You can find rooms and a restau-
rant there and in the night the decks 
turn into a dance floor. Right next to 
the Botel there other ships are docking 
starting with military ships and ending 
with impressive tall-ships where you can 
eat well, drink and party hard. 

However there is one spot that is an 
essence of a good Amsterdam party and 
it's located between the Botel and the 
„ferry station” of the city ferry. Unfortu-
nately the place is closed but despite that 
it does show what the city is about. When 
you enter the bay, a sign will welcome 
you saying „A place beyond belief”. If 
you go to the Botel and rent a room with 
a view onto the bay then you will see a... 
submarine through your window. A quite 
large submarine boat is docking a dozen 
of meters from the Botel. Nowadays it 
doesn't look too well - it is out of service 
and its black shell is slowly getting cov-
ered by different kinds of graffiti made by 
those who managed to get into the boat. 
Not so long ago this black submarine was 
a kind of floating party-boat-bus known 
also in Poland, that you can rent with 
a bunch of friends and make a birthday 
party or a stag party. Imagine having 
your birthday party on a party-subma-
rine? That's a crazy idea, isn't it!?  

 PODRÓŻE TRAVEL
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Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

Czy są poza wymienionym młodym wiekiem 
jakieś inne przeciwwskazania uniemożliwiają-
ce implantację?
Może nie tyle wyraźnym przeciwwskaza-
niem, ile raczej utrudnieniem, bywa niekie-
dy mała ilość masy kostnej pacjenta. Jeśli jej 
nie ma „na tyle”, możliwe jest jej zwiększenie 
podczas zabiegu. Specjaliści znają metody 
jej zwiększenia, a tym samym umożliwienia 
implantacji.

Implantacja jest powszechnie znana jako do-
bry sposób uzupełniania braków uzębienia.  
A czy mogą z niej korzystać również te osoby, 
które zupełnie nie mają zębów? Czy takim pa-
cjentom implantologia może cokolwiek zaofe-
rować?
Może i to całkiem sporo. Tradycyjne protezy 
nie są trwałe, ruszają się, grożą wypadaniem,  
a pomiędzy nimi a dziąsłami gromadzą się 
drobiny pokarmów. Nawet przy zupełnym 
braku uzębienia, ale przy wystarczającej ma-
sie kostnej, zastosowanie implantów umoż-
liwia całkowitą jego odbudowę. Ponownie 
podkreślę zdecydowanie wyższy komfort, 

Implantacja polega na wprowadzeniu do  
organizmu ciała obcego. Czy istnieje więc 
groźba jego odrzucenia?
Implanty przyjmują się w zasadzie bezpro-
blemowo, praktyka wskazuje jedynie na 
minimalny procent powikłań i to wyłącznie  
w początkowym okresie gojenia czyli wte-
dy, gdy te niekorzystne dla pacjenta objawy 
dają się łatwo skorygować.

Kiedy pacjent powinien zgłosić się na konsul-
tacje?
Jeżeli wie, że ząb nadaje się tylko do usu-
nięcia, ponieważ sama prawidłowa extrak-
cja może optymalizować odbudowę kości.  
W niektórych przypadkach jest też możliwe 
założenie implantu natychmiast po usunię-
ciu zęba.

Czy implanty mają określoną trwałość?
Ich cechą jest długotrwałość, choć zależ-
na jest ona od zachowania optymalnej 
higieny przez pacjenta. Jednakże de-
cydujące znaczenie dla trwałości i sku-
teczności zabiegu mają umiejętności  
i doświadczenie wykonującego zabieg 
implantologia. Jeśli kwalifikacja pacjenta  
i leczenie przeprowadzone będzie prawi-
dłowo, a pacjent nie zignoruje rad lekarza  
– implant z pewnością będzie trwały.

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

jakim wyróżniają się implanty w stosunku 
do innych sposobów uzupełniania ubyt-
ków zębów.

Czy implantacja jest zabiegiem bolesnym?
Implantacja jest zabiegiem chirurgicznym, 
co – rzecz jasna – kojarzy się z bólem. Jed-
nakże współczesna farmakologia dyspo-
nuje różnymi, a co szczególnie ważne 
skutecznymi sposobami jego uśmierzania, 
że można tu mówić co najwyżej o niewiel-
kim dyskomforcie. Wprawdzie pacjentów  
o prawdopodobieństwie bólu się uprzedza, 
ale większość z nich jest zwykle mile zadzi-
wiona jego krótkotrwałością i możliwością 
normalnego funkcjonowania już w następ-
nym dniu po zabiegu.

Czy implanty są drogie?
Choć pojęcie kosztów jest względne  
i nie dla wszystkich pierwszorzędne, trze-
ba mieć świadomość, że implanty kosz-
tują dość dużo, zależnie od wybrane-
go systemu i cennika implantologa. Ale  
w porównaniu z innymi sposobami leczenia 
ten początkowo wysoki koszt może okazać 
się konkurencyjny, zwłaszcza jeśli uwzględ-
nić uzyskane efekty implantacji w postaci 
estetyki i długotrwałości uzębienia. Istotną 
zaletą implantacji jest także to, że nie na-
rusza ona sąsiednich zębów, nie działa de-
strukcyjnie na stan posiadanego uzębienia 
naturalnego. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

Lekarz stomatolog Dariusz Srokowski jest 
absolwentem wydziału stomatologii 
University Of western Ontario w Kana-
dzie. Od 1990 roku prowadzi własną 
klinikę dentystyczną, specjalizującą się 
w dziedzinie protetyki, zaawansowanej 
rekonstrukcji uzębienia i implantologii.

Ludzie żyją coraz dłużej i nie jest im obojętny komfort życia, aktywny w nim udział. Muszą być 

pewni, że mogą bezpiecznie się uśmiechać, bezpiecznie jeść i pić i że ich oddech nie jest dla 

otoczenia przykry. Tajemnice implantacji odkrywa dla Was lekarz stomatolog Dariusz Srokowski.

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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  RECENZJE REVIEWS

PIOTR METZ POLECA
RECOMMENDED BY PIOTR METZ 

 PINK FLOYD – ENDLESS RIVER  
WYD. WARNER
Wielka niespodzianka dla wszystkich 
fanów Pink Floyd, ale też głównie do 
nich ten album jest adresowany. Oficjalne 
epitafium zespołu i równocześnie hołd dla 
nieobecnego już klawiszowca zespołu Ric-
ka Wrighta, prawie wyłącznie instrumen-
talny. Poprawione współcześnie nagrania 
pochodzą z sesji płyty „The Divison Bell”, 
o czym przypominają mocno niedzisiej-
szym klimatem. Od czasu „Dark Side of 
the Moon” na kolejnych wydawnictwach 
grupy testowano sprzęt hi-fi, a szczególnie 
słuchawki. To akurat się nie zmieniło. 

 IN ENGLISH

PINK FLOYD – THE ENDLESS RIVER 
RELEASED BY WARNER
A great surprise to all fans of Pink Floyd, 
to whom the album is actually mainly 
addressed. An almost completely instru-
mental, official epitaph of the band and at 
the same time a tribute to the now deceased 
keyboardist Rick Wright. Its songs, which 
have been recently improved, come from 
sessions for the album The Division Bell, 
which is visible in their slightly old-fash-
ioned character. Since The Dark Side of the 
Moon, the group’s albums have been used 
to test hi-fi equipment, including mainly 
headphones. And it continues to this day.

 CURLY HEADS – RUBY DRESS 
SKINNY DOG 
WYD. SONY
Kiedy oczekiwano od największej branżo-
wej rewelacji ostatnich lat kolejnej płyty 
o podobnej poetyce, Podsiadło postanowił 
zdyskontować swą mega popularność wy-
daniem płyty swego pierwszego, mocno 
innego projektu. Dawid zdumiewa tu tak 
rasowym rockowym wokalem, że nie-
którzy pewnie zapytają, co tak naprawdę 
w duszy mu gra. Zaryzykuję stwierdzenie, 
że jedno i drugie. A niesławne „talent 
shows” nie prędko, jeśli jeszcze w ogóle, 
zasłużą po raz kolejny na swoją nazwę.

 IN ENGLISH

CURLY HEADS – RUBY DRESS  
SKINNY DOG
RELEASED BY SONY
When the audience was expecting a simi-
lar album with similar poetics from the 
greatest revelation on the recent Polish 
music scene, Podsiadło decided to exploit 
his huge popularity and release an album 
from his first, strikingly different project. 
Listeners to this record can be absolutely 
amazed at Dawid’s outstanding, rock vo-
cal and start wondering what he really has 
in his heart. I will hazard a guess that it is 
both. And the infamous “talent shows” are 
not going to earn their name soon, if ever.

 LED ZEPPELIN – IV  
+ HOUSES OF THE HOLY 
WYD. WARNER
Kolejna, mega ciekawa odsłona reedycji 
całego katalogu zespołu. Prawdopodob-
nie najbardziej kultowy czwarty album 
i oczywiście prawdopodobnie najbardziej 
kultowy rockowy numer wszech cza-
sów, „Stairway to Heaven”, tradycyjnie 
na bonusowej płycie w alternatywnej 
wersji. Akurat tu różnica nie jest aż tak 
rewolucyjna. Bardziej polecam „The Rain 
Song” czy „Over the Hills and Far Away” 
z piątego krążka. I koniecznie zakup 
wysokiej klasy słuchawek. Szczególnie, 
że jak zapowiada mistrz Page – najlepsze 
dopiero przed nami.

 IN ENGLISH

LED ZEPPELIN – IV  
+ HOUSES OF THE HOLY
RELEASED BY WARNER
Another most interesting re-edition of 
the whole catalogue of the band. It is 
probably the most cult fourth album. 
And the bonus record traditionally con-
tains probably the most cult rock num-
ber of all time, “Stairway to Heaven”, in 
an alternative version. But the difference 
here is not that revolutionary. I much 
more recommend “The Rain Song” or 

“Over the Hills and Far Away” from the 
fifth album. Plus it is worth buying 
top-quality headphones. All the more so 
because, as announced by master Page, 
the best is yet to come.
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O
 ekonomii współdzielenia 
(shering economy) głośno 
zaczęło się robić niespełna 
dziesięć lat temu. Za ruchem, 
bardziej niż wielkie idee, stoi 
pragmatyzm i podważanie 

konieczności posiadania przedmiotów, 
z których nie korzystamy codziennie.

Jeszcze kiedy sam trend raczkował 
licznie zaczęli pojawiać się przedsiębiorcy, 
chcący wykorzystać go i oprzeć na nim 
swój biznes. Błyskawicznie przełożyło się 
to na dziesiątki internetowych narzędzi, 

ułatwiających dzielenie się. Strony inter-
netowe umożliwiające udostępnianie po-
siadanych przez nas dóbr obcym osobom 
szybko zyskały zaskakującą popularność. 
Nagle znalezienie kogoś, kto ma coś 
czego potrzebujemy i chce to udostępnić, 
stało się dziecinnie proste. 

PROSTY UKŁAD
Układ w sharing economy jest prosty. 
Wyobraźmy sobie (co nie powinno 
być specjalnie trudne), że posiadamy 
coś, z czego korzystamy tylko doraźnie. 

Za pośrednictwem dostępnej strony 
pożyczamy dany przedmiot komuś, kto 
akurat go potrzebuje. Osoba, której 
udostępniamy naszą własność, dokonuje 
opłaty, która za pośrednictwem strony 
trafia na nasza konto. Układ równie pro-
sty co idealny. Nam udaje się co nieco 
zarobić, a druga osoba nie musi wyda-
wać kroci, aby dany przedmiot kupić. 

Współdzielenie oparte jest na zaufaniu 
społecznym. Z tym zaś większość nacji 
ma poważny problem. Co ciekawe, to 
nie Skandynawowie, którzy deklarują 

Zmęczeni posiadaniem, ograniczeni budżetem, przechodzący z ery produktów 
do świata zdominowanego przez usługi, coraz bardziej doceniamy dzielenie się 
posiadanymi zasobami. Przy czym nie ma w tej postawie nic z filantropii. 

 TEKST: AGNIESZKA MRÓZ  

LEKCJA DZIELENIA I MNOŻENIA

ŹRÓDŁO FOT.: AIRBNB.PL



 INWESTOR INVESTOR

Zmęczeni pokojami hotelowymi 
ukojenie znajdą dzięki Airbnb. Portal 
umożliwia wynajęcie pokoju w prywat-
nym mieszkaniu lub wynajęcie całego 
domu, z którego jego właściciel akurat 
nie korzysta. Swoimi posesjami zdecy-
dowało się podzielić ponad pół miliona 
osób ze 190 krajów. Portal dba o jakość 
swoich usług jako priorytet stawiając 
bezpieczeństwo. Gospodarze w USA 
mogli otrzymać darmowy czujnik dymu 
do lokalu, który wynajmują. Dodatkowo 
10 000 wynajmującym rozdano apteczki 
pierwszej pomocy. M. Leavy, założyciel 
Airbnb, nie kryje się ze swoimi aspiracja-
mi. Podczas tegorocznej Service Design 
Global Conference, największej konfe-
rencji poświęconej projektowaniu usług, 
stwierdził, że celem firmy jest bycie 

25 

najwyższy poziom zaufania do innych, 
a  wypadający nie najlepiej w statysty-
kach Amerykanie, najchętniej tworzą 
i korzystają z narzędzi umożliwiających 
dzielenie się zasobami.

Serwisy szybko dostrzegły naszą 
podejrzliwość względem innych 
i wprowadziły mechanizmy budu-
jące zaufanie miedzy oferującymi 
a korzystającymi. Blablacar zasto-
sował system rekomendacji i oceny 
kierowców, co okazało się strzałem 
w dziesiątkę i przełożyło na konkret-
ne wyniki finansowe.  Bazowanie na 
opiniach innych użytkowników jest 
zresztą najpopularniejszym rozwiąza-
niem. Wprowadzane są jednak także 
kaucje, rozwiązania bazujące na regule 
wzajemności czy też przedpłacie. Na 
niektórych stronach sprawdzić może-
my także, czy osoba, z którą chcemy 
dokonać transakcji, ma z nami wspól-
nych znajomych na Facebooku. 

LOKALNIE W GLOBALNEJ WIOSCE  
I ZAWSZE W DOMU
Poza kilkoma wyjątkami, związanymi 
w szczególności z udostępnianiem loka-
li, dzięki portalom dzielimy się z osoba-
mi mieszkającymi blisko nas. Stąd też, 
póki co, wiele stron swoje zastosowanie 
ma tylko w skali lokalnej. Na szczęście 
dla społeczności, a na nieszczęście dla 
pomysłodawców,  koncepcje są łatwo 
adaptowalne i szybko znajdują swoich 
naśladowców na całym świecie.

większym niż Hilton i lepszym niż Ritz.
Dla tych, którzy już rozsmakują się 

w mieszkaniu podczas podróży w prywat-
nych domach, kolejnym krokiem może 
być skorzystanie z serwisów oferujących 
tymczasową zamianę domów. Wszy-
scy którzy oglądali komedię „Holiday” 
z Cameron Diaz i Kate Winselet w rolach 
głównych doskonale wiedzą o czym mowa. 

Czy w życiu jest równie ciekawie jak 
w filmie można się przekonać korzy-
stając z serwisu Homeexchange.com. 
Wybierać można spośród blisko 160 
tysięcy lokali w 150 krajach. Wystarczy 
dokonać niezbyt wygórowanej opłaty za 

PORTAL UMOŻLIWIA 
WYNAJĘCIE POKOJU 
W PRYWATNYM 
MIESZKANIU 
LUB WYNAJĘCIE 
CAŁEGO DOMU, 
Z KTÓREGO JEGO 
WŁAŚCICIEL AKURAT 
NIE KORZYSTA. 
SWOIMI POSESJAMI 
ZDECYDOWAŁO SIĘ 
PODZIELIĆ PONAD PÓŁ 
MILIONA OSÓB ZE 190 
KRAJÓW. 

ŹRÓDŁO FOT.: BLABLACAR.PL

ŹRÓDŁO FOT.: AIRBNB.PL



członkostwo, znaleźć wymarzone lokum, 
nawiązać kontakt z jego właścicielem, 
spakować plecak i wyruszyć w nieznane. 
Pamiętajmy tylko, że obowiązuje reguła 
wzajemności i że powinniśmy być goto-
wi udostępnić także nasze mieszkanie.

SPOSOBY NA SAMOCHÓD
Osobny rozdział w ekonomii współ-
dzielenia stanowią samochody. Dzie-
lenie samochodu z obcymi osobami 
popularne stało się w Stanach Zjedno-
czonych w czasie II wojny światowej. 
Przyczynić miało się do zmniejszenia 
zużycia tak potrzebnej wtedy do innych 
celów benzyny. Z czasem kwestie wo-
jenne wyparte zostały przez ekologicz-
ne, aby ostatecznie górę wzięły względy 
czysto ekonomiczne.

Carpooling dziś ma dwie odsłony: 
nasze auto możemy wypożyczyć na kilka 
godzin lub udostępnić wolne miejsce 
w samochodzie. W pierwszym przypadku 
oddajemy nasze auto w ręce nieznanej oso-

by i umożliwiamy jej korzystanie z niego 
przez kilka godzin, rzadziej dni. Szcze-
gólnie popularne jest wypożyczanie auta 
w godzinach, kiedy my jesteśmy w biurze. 
Dzięki temu nasz pojazd, zamiast przez 8 
godzin stać pod biurowcem, może na sie-
bie zarabiać, umożliwiając równocześnie 
załatwienie komuś innemu swoich spraw. 
Mówiąc krótko, mniejsze korki, zniwelo-
wany problem z miejscami do parkowania, 
optymalne wykorzystanie zasobów. 

Popularniejsza zdaje się być jednak 
cały czas nowoczesna wersja autostopu 
czyli zabierania ze sobą w trasę, w którą 
i tak się wybieramy, osób chcących 
jechać w tym samym kierunku. Wszyscy 
dzielą się po równo kosztami. Dodatko-
wo, przy odrobinie szczęścia, będziemy 
mogli poznać ciekawe osoby, a podróż 
minie nam szybciej. 

ABY ŻYCIE BYŁO ŁATWIEJSZE
Oprócz aut i domów współdzielić 
można… w zasadzie wszystko. Spinlister 

umożliwi wypożyczenie tego, co umoż-
liwi nam przejażdżkę: roweru, deski, 
czy też nart. Dzięki aplikacji możemy 
zlokalizować, kto w pobliżu może wyna-
jąć nam swój sprzęt. Program obejmuje 
już kilkadziesiąt miast na całym świecie. 
Całemu przedsięwzięciu przyświeca 
hasło: oszczędzaj pieniądze, poznawaj 
świetnych ludzi, konsumuj mniej.

Dostępne są także serwisy umożliwia-
jące dzielenie się opieką nad psem, uży-
czaniem sprzętu domowego, łodzi, sieci 
wifi. Można także zrzucić się na wspólną 
kolację: razem zrobić zakupy, ugotować 
i zasiąść do stołu. A wszystko to z obcymi 
nam osobami.

Warty uwagi jest z pewnością system 
społecznościowych pożyczek. Lending 
club pozwala pożyczyć od interneto-
wej społeczności pieniądze. Ponownie 
zyskują wszyscy: potrzebujący zastrzyku 
finansowego dzięki niższym odsetkom 
i pożyczający dzięki zyskowi z odsetek 
z zainwestowanych środków.  
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 IN ENGLISH

A LESSON OF SHARING AND 
MULTIPLYING 

We are tired of having things, 
limited by our budget and we move 
from the era of products to the 
world dominated by services. Thus 
we appreciate more and more the 
simple act of sharing what we have. 
And this sharing has nothing to do 
with philanthropy.
 
Sharing economy became famous about 
ten years ago. The movement is governed 
by pragmatism rather than by large ideas, 
it is about undermining the necessity to 
own things that we do not use every day. 

The moment the trend was still crawling 
on all fours, a number of entrepreneurs ap-
peared, who wanted to use the trend as the 
main pillar of their business. In a flash, this 
triggered the appearance of numerous in-
ternet tools that enhance sharing. Internet 
websites that help us share goods that we 
posses with other people have very quickly 
gained huge popularity. Suddenly finding 
someone who has something that we need 
and wants to share it became very easy.  

A SIMPLE DEAL
The deal in sharing economy is simple. 
Imagine that (it shouldn’t be too difficult 
for you) you have something you use very 
randomly. Using an internet website we 
lend the object to someone who currently 
needs it. The person who rents the object 
from us makes a payment via website and 
the money goes directly to our account. 
The deal is simple and perfect. We earn 
a little and the other person does not have 
to pay tons of money to buy a given thing. 

Sharing is based on social trust. But 
in many of the nations this issue seems 
to problematic. And what’s interesting, 
the ones who most willingly create and 
use tools that enable sharing goods are 
not Scandinavians, who declare the 
highest level of social trust, but Ameri-
cans who get the best sharing statistics.

Sharing websites have very quickly 
spotted our suspiciousness towards 
others and introduced mechanisms that 
help to build trust between the offer 
givers and the ones who use the offer. 
Blablacar introduced a system of recom-
mendations and grade evaluation of the 
drivers which turned out to be a bull’s 
eye that immediately brought concrete 

financial results. Using the others opin-
ions is in fact the most popular solution. 
Some of the service websites introduce 
other tools such as fees, solutions based 
on the rule of reciprocity or pre-pay-
ment. Some of the websites also enable 
us to check if we have some common 
Facebook friends with the person we 
want to make a transaction with. 

BEING LOCAL IN THE GLOBAL VILLAGE AND 
ALWAYS FEELING AT HOME 
Most often we share goods with people 
who live close to us; Internet websites 
that enhance renting flats are the 
only exception. Therefore most of the 
websites are useful only on a local scale. 
Luckily for the community and unluck-
ily for the creators of a given sharing 
mechanism, the concepts have a ten-
dency to spread and adapt themselves 
all over the world.

Those who are tired with hotel rooms 
can find some consolation by using Airbnb. 
The portal enables people to rent a room 
in a private flat or to rent a whole house 
which is currently not being used by its 
owner. Already half a million people 
from 190 countries share their housing via 
Airbnb. The portal takes care of the quality 
of its service, prioritising security. Hosts in 
the USA were given an opportunity to get 
a free smoke detector for the space they are 
lending. Additionally 10.000 of people who 
used the portal as renters were given first 
aid equipment. M. Leavy, the creator of 
Airbnb does not hide himself behind his as-
pirations. During this year’s Service Design 
Global Conference, the largest conference 
related to designing services, Leavy said 
that the goal of his company is to be larger 
than Hilton and better than Ritz.

For those who have already delved 
in living in private houses during their 
travel the next step can be using services 
that enable a temporary change of 
houses. All of you who know the film 

„Holiday” with Cameron Diaz and Kate 
Winselet know perfectly well what I am 
talking about. 

If real life can be as exciting as a film 
- this you can check yourself by using 
the portal Homeexchange.com. You can 
choose from almost 160.000 houses in 
150 countries. All you need to do is to 
make a fairly small membership fee, find 
a dream house, contact its owner, pack 
zour backpack and begin the journey 
into the unknown. You need to remem-
ber however that you have to follow the 
rule reciprocity here and that you have 
to be ready to rent your flat too.

HOW TO GET A CAR 
Cars form a separate chapter in sharing 
economy. Sharing a car with unknown 
people became famous in USA during 
the 2nd World War. The goal was to re-
duce the use of petrol which was neces-
sary for other aims. With time, military 
reasons were substituted by ecological 
reasons, and finally the lead was taken 
by the economic ones. 

Today, carpooling has two faces: you 
can either rent out your own car for 
a couple of hours to someone else or you 
can give a seat in your car to someone for 
a common travel. In the first situation, 
you give your car to someone you don’t 
know and enable that person to use it for 
a couple of hours, rarely for a couple of 
days. Most people rent out their cars while 
they are in their offices. Thanks to that, 
your car instead of standing on the office 
parking lot for 8 hours, can be used by 
other people who can thus get their things 
done. Briefly speaking, this brings about 
smaller traffic jams, lesser problems with 
parking places, optimal use of resources. 

However, the most popular way of 
sharing cars is still the modern version 
of hitchhiking – i.e., taking people on 
a ride in a destination that you are also 
heading towards. All people equally share 
the costs. Additionally, if you are lucky 
enough, you can get to know interesting 
people and the journey will pass quicker. 

TO MAKE LIFE EASIER 
Apart from cars and houses you can also 
share… almost everything. Spinlister ena-
bles you to rent out things you use for riding: 
a bike, a skateboard, skis. By using the 
application you can trace a person in your 
vicinity who can rent his/her equipment. 
The programme includes a couple of dozen 
cities all over the world. The whole enterprise 
runs with the slogan: save up money, get to 
know great people, consume less.

There are also websites that enable you to 
share such services as dog-care, household 
appliances, boat-rental, wi-fi. You can also 
share the costs of a common dinner: you 
make shopping together, cook together and 
then sit by a common table. And you do all 
this with people you didn’t know before.

What’s also worth noting, is the system 
of community loans. Lending club enables 
people to take a loan from the internet 
community. Again, all the people engaged 
draw the benefits: those who need a quick 
loan gain because they will not have to pay 
too large interest and those who give the 
loan will get the income from the interest 
on the invested money.  
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W
ciągu trzech lat od prze-
kazania środków na re-
alizację projektów miej-
skich przez Europejski 
Bank Inwestycyjny, 
pełniący rolę menadżera 

Funduszu Powierniczego JESSICA, do 
wybranych Funduszy Rozwoju Obszarów 
Miejskich, tj. do Banku Ochrony Środo-
wiska S.A. oraz do Banku Gospodarstwa 
Krajowego, w województwie pomorskim 
podpisane zostały 32 umowy inwestycyjne. 
Dzięki udzieleniu inwestorom atrakcyjne-
go finansowania o wartości około 243 mln 
zł realizowane są obecnie przedsięwzięcia 
o łącznej wartości około 545 mln zł. In-
westycje te nie miałyby szans pozyskania 
środków na warunkach rynkowych. Ich 
realizacja możliwa była dzięki inicjatywie 
JESSICA, która wspiera projekty zawierają-
ce komponent społeczny. 

W Polsce inicjatywa JESSICA kojarzy 
się głównie z rewitalizacją i właśnie na 
tego typu przedsięwzięciach większość 
województw skoncentrowało swoje 
działania. Województwo pomorskie 
poszło o krok dalej i na wzór krajów 
takich jak Hiszpania czy Wielka Bry-
tania rozszerzyło zakres możliwych do 
realizacji projektów m.in. o inwestycje 
związane z efektywnością energetyczną.

Opłaty za energię cieplną są sporym 
wydatkiem w budżecie każdej rodziny, 
szczególnie w naszym regionie, gdzie 
warunki klimatyczne powodują wy-
dłużenie sezonu grzewczego nawet do 
7 miesięcy. Wzrost cen energii zmobi-
lizował mieszkańców do poszukiwania 
efektywnych sposobów jej oszczędzania. 
Jednym z rozwiązań jest właśnie termo-
modernizacja budynków mieszkalnych, 
która obejmuje m.in. izolację ścian, 

wymianę stolarki okiennej w częściach 
wspólnych budynków oraz docieplenie 
powierzchni dachowej. 

Ostatnia umowa inwestycyjna 
dotycząca termomodernizacji została 
podpisana pomiędzy BGK a Wspólno-
tą Mieszkaniową Hoża 1 w Gdańsku 
w dniu 9 października br. w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego. Dzięki 20-letniej, 
atrakcyjnie oprocentowanej pożyczce 
(1% w skali roku) o wartości 485 tys zł 
spadnie poziom emisji dwutlenku węgla 
a także zmniejszy się zużycie energii 
końcowej, co obniży wysokość opłat 
za energię cieplną o około 55 tys zł/rok. 
Ponadto dzięki wsparciu w wysokości 
około 2 mln zł w 9 wielorodzinnych 
budynkach mieszkalnych w Gdańsku 

– Ujeścisku został zmieniony sposób 
ogrzewania lokali z elektrycznego na 
sieciowy, co w znaczący sposób obniży 
koszty ich eksploatacji przez około 
1200 mieszkańców. Pomimo że wartość 
finansowa tych umów jest stosunkowo 
niewielka, mają one ogromny wymiar 
społeczny i pokazują, że na pomorskim 
rynku pojawił się trwały produkt finan-
sowy, będący w stanie wspierać działania 
z zakresu efektywności energetycznej, 
także w budynkach wielorodzinnych. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zarządzanego przez  
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, wspólnotom 
i spółdzielniom mieszkaniowym udzielono około 11 mln zł atrakcyjnie 
oprocentowanych pożyczek. Pieniądze przeznaczono na termomodernizację 
budynków wielorodzinnych i dzięki preferencyjnym warunkom wsparcia 
obniżono rachunki za energię ponad 3000 mieszkańców.

J E S S I C A , 
CZYLI NIŻSZE OPŁATYZA OGRZEWANIE



 IN ENGLISH

CUTTING THE COST OF HEATING 
WITH JESSICA

Managed by the Pomorskie Marshal’s 
Office, the Regional Operational 
Programme has provided about PLN 11 
million worth of loans to homeowners 
associations and housing cooperatives at 
attractive interest rates. The money has 
been spent on thermo-modernisation 
of multi-family residential buildings. 
Thanks to the preferential terms of the 
support, more than 3000 residents will 
now be able to reduce their energy bills.

Three years after the European Investment 
Bank, in its capacity as the Manager of 
the JESSICA Holding Fund, transferred 
funds for implementation of urban project 
to chosen Urban Development Funds, i.e. 
Bank Ochrony Środowiska S.A. and Bank 
Gospodarstwa Krajowego, the total of 32 
investment agreements have already been 
signed across Pomorskie Region. With 
some PLN 243 million made available to 
investors at very attractive terms, the over-
all value of supported investments is now 
PLN 545 million. These projects would 
not be able to secure funding at market 
conditions and could only be delivered 
under the JESSICA initiative thanks to its 
social component provisions. 

In Poland, JESSICA initiative is mainly 
associated with revitalisation projects, an 
area that most regions have focused on. 
The Pomorskie Region, however, took the 
next bold step, and following the example 
of countries such as Spain or the United 
Kingdom, extended the range of eligible 
projects to energy efficiency. 

Heating bills can be quite a drain on 
family budgets, especially in our region, 
which sees extended heating season of up 
to 7 months due to the cold weather. With 
energy costs rising, people are looking for 
effective ways to save energy, such as ther-
mo-modernisation of residential buildings, 
which includes wall insulation, changing 
window frames in the communal parts of 
the buildings, and roof insulation. 

The most recent thermo-modernisation 
investment agreement was signed at the 
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Pomorskie Marshal’s Office between BGK 
and Homeowners Association Hoża 1 in 
Gdańsk on 9 October 2014. The attrac-
tive twenty year loan (1% per annum) of 
PLN 485 000 will help to reduce CO2 
emissions and the consumption of final 
energy, generating an annual saving on 
heating costs of about 55 000 PLN/year. 
In addition, nine multi-family residential 
buildings in Gdańsk – Ujeścisko have 
been granted about PLN 2 million worth 
of support to change the electric heating 
system into district heating. This will sig-
nificantly reduce the costs for about 1200 
residents. While the financial value of the 
agreements is relatively low, their social 
dimension is very strong. They are a vehi-
cle for communicating the availability of 
a new, sustainable financial product on the 
Pomorskie market designed to improve 
the energy efficiency of multi-family res-
idential buildings. The positive effect on 
the environment and household budgets is 
stressed by Mieczysław Struk, the Marshal 
of the Pomorskie Region: 

- We have to take responsibility for the 
environment and climate change. Energy 
efficiency is also a great way to reduce 
our energy bills. In view of the huge 
potential of savings on heat, the Man-
agement Board of the Pomorskie Region 
decided to allocate more than EUR 135 
million under the Pomorskie Regional 
Operational Programme for the years 
2014–2020 for energy efficiency meas-
ures, including thermo-modernisation of 
residential and public buildings.

- The number of investment agreements 
signed under the JESSICA initiative and 
the diversity of the projects show the 
scale of investors’ interests and the scope 
of potential undertakings that can be 
funded through financial engineering 
instruments under Regional Operational 
Programmes – says Wiesław Byczkowski, 
the Deputy Marshal. EU funds in all 
their forms (whether grant or non-grant) 
support interesting, valuable and comple-
mentary projects. 

MIECZYSŁAW STRUK
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: 
„CIĄŻY NA NAS WIELKA ODPOWIE-
DZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO I OGRANI-
CZENIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH. EFEK-
TYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TO TAKŻE 
DOSKONAŁY SPOSÓB NA OGRANICZENIE 
WYDATKÓW Z NASZYCH DOMOWYCH 
BUDŻETÓW. OGROMNY POTENCJAŁ 
OSZCZĘDNOŚCI CIEPŁA W BUDYNKACH 
ZADECYDOWAŁ O TYM, ŻE ZARZĄD WO-
JEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZE-
ZNACZYŁ PONAD 135 MLN EURO W RA-
MACH REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 
NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POPRA-
WĄ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, 
W TYM DZIAŁANIA TERMOMODERNIZA-
CYJNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PU-
BLICZNEJ I MIESZKANIOWYCH”.

WIESŁAW BYCZKOWSKI
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, PRZE-
WODNICZĄCY RADY INWESTYCYJNEJ FUNDUSZU POWIER-
NICZEGO JESSICA: 

„LICZBA UMÓW INWESTYCYJNYCH W RA-
MACH INICJATYWY JESSICA ORAZ RÓŻNO-
RODNOŚĆ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH 
Z TYCH ŚRODKÓW, POKAZUJE SKALĘ ZA-
INTERESOWANIA INWESTORÓW ORAZ ZA-
KRES POTENCJALNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ, 
KTÓRE MOŻNA FINANSOWAĆ DZIĘKI ŚROD-
KOM ZWROTNYM Z REGIONALNYCH PRO-
GRAMÓW OPERACYJNYCH – PODKREŚLA 
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIE-
SŁAW BYCZKOWSKI. FUNDUSZE EURO-
PEJSKIE, NIEZALEŻNIE OD FORMY, KTÓRĄ 
PRZYBIERAJĄ (DOTACYJNE CZY ZWROT-
NE), WSPIERAJĄ CIEKAWE, WARTOŚCIO-
WE, UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ PROJEKTY”.
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Z
 moich wieloletnich obser-
wacji wynika, że znakomita 
większość Polaków nigdy 
samochodem nie przekroczy-
ła 130 km/h, wiedzę o jeździe 
z prędkościami wyższymi 

czerpie się właśnie z książek pana Nie-
nackiego. Dlatego tabloidy i rzecznicy 
Policji i Inspekcji Transportu Samocho-
dowego mogą sobie pozwolić na nazywa-
nie kogoś, kto jedzie z prędkością 180 
km/h po autostradzie, potencjalnym 
mordercą. Ale nie o tym.

Pan Samochodzik miał samochodzik. 
Strasznie brzydki, bo twórca tego wehi-
kułu skupił się jego na właściwościach 
użytkowych. Samochód nie był brzydki 
jak Multipla czy Juke. Był brzydki 
w sposób dziś raczej niespotykany. I tak, 
jak wtedy ludzie mieli jakiś stosunek do 

każdego samochodu, jaki widzieli. Dziś 
do większości stosunku nie mają. Dlate-
go ambitni ludzie, tuningując za wszelką 
cenę, chcą zwrócić uwagę na swoje 
samochody, co na ogół jest przeciwsku-
teczne. Bo te tuningowane samochody 
często są wyszydzane. Podobnie jak 
wehikuł pana Samochodzika.

Z tym że o ile te tuningowane na ogół 
ledwo jeżdżą – stożek, wycięcie kataliza-
tora i przelotowy tłumik z fabrycznych 98 
koni zrobią 103 – to pojazd pana Samo-
chodzik miał pewnie ze cztery razy więcej 
koni niż statystyczny spotykany przez 
niego na drodze samochód. Więc pan Sa-
mochodzik objeżdżał szyderców. Nie spe-
cjalnie, bo nie szukał taniego poklasku. 
Robił to na ogół w imię praworządności. 
A nam, czytelnikom rosły serca na widok 
zwycięstwa prawa i sprawiedliwości. 

Dlaczego o tym piszę? Bo jeździłem 
Golfem R. 

Golf R to Golf. Golf, jak wiadomo, to 
jeden z nudniejszych samochodów świata. 
Nudny nie dlatego, że jakoś specjalnie zły 
czy brzydki. Wręcz przeciwnie. Nudny, bo 
to jeden z częściej spotykanych samocho-
dów. Golf R wygląda jakby jakiś – skądinąd 
utalentowany – tuner coś z nim zrobił. Ob-
niżył, poszerzył, coś tam zrobił ze spojlerem. 
No więc widzi człowiek Golfa R i myśli: 
tuningowany Golf, że też się komuś chce te 
pieniądze wydawać na przeróbki. No i chce 
tego Golfa wyprzedzić swoim BMW, audi, 
mercedesem, Insignią, czy innym presti-
żowym pojazdem. A tu niespodzianka. Bo 
Golf R ma 300 koni i 4,9 do setki. Waży 
półtorej tony i świetnie się prowadzi.

Można więc się w nim poczuć jak pan 
Samochodzik. Tylko lepiej. Bo jadąc 
z prędkością 180 km/h, człowiek nie 
przepoci koszuli.

P.S. Samochód pana Samochodzika 
pływał. Golf R nie pływa. Ale i tak 
go wolę. Bo większe zaufanie mam do 
inżynierów niemieckich niż Włochów 
poprawionych przez wuja Gromiłłę. 
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Ręka do góry, kto czytał „Pana Samochodzika”? Większość. Zbigniew 
Nienacki powinien się smażyć w piekle i to nie za „Raz do roku 
w Skiroławkach” czy zaangażowanie we wspieranie władzy ludowej.  
Chodzi o krzywdę, jaką zrobił nam wszystkim, sugestywnie opisując 
 w „Panu Samochodziku” jazdę samochodem. 

 TEKST I FOT.: MARCIN KĘDRYNA  
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 IN ENGLISH

LIKE MR AUTOMOBILE

Most Poles have read “Pan Samocho-
dzik” (“Mister Automobile”), a series of 
novels by Zbigniew Nienacki. The author 
should burn in hell not only for the 
controversial Raz w roku w Skirolawk-
ach or his support for Communism. He is 
also guilty of doing harm to all of us, his 
readers, as he described driving a car in 
a very evocative way.

Many years of observation led me to 
the conclusion that a huge majority of 
Poles have never driven faster than at 
130 kph. They draw their knowledge 
of driving fast precisely from Nien-
acki’s books. This is why tabloids and 
spokespeople for the police and the 
Road Transport Inspection can take 
the liberty of calling someone who 
drives at 180 kph down the highway 
a would-be killer. But that’s not what 
I want to focus on.

Mister Automobile had an automo-
bile. A very ugly one because the creator 

of this vehicle focused on its practical 
properties. The car wasn’t as ugly as 
the Multipla or the Juke. It was ugly in 
a way that today seems rather unusual. 
People had a certain attitude to each 
car they saw then. Today, they don’t 
have any attitude to most vehicles at 
all. That’s why ambitious people tune 
up their cars whatever the cost because 
they want to draw others’ attention to 
their vehicles, which usually produces 
the very opposite effect. Because these 
tuned cars are often jeered at. Just like 
Mr Automobile’s vehicle.

But while tuned ones usually barely 
run (a cone filter, removed catalytic 
converter and absorption muffler will 
make 103 horsepower out of the original 
98), Mr Automobile’s car had probably 
around four times more horsepower 
than the statistical car he met on the 
road. So Mr Automobile drove round 
jeerers. But he didn’t do that on pur-
pose; he wasn't seeking plaudits. In most 
cases, he did it in the name of lawful-
ness. And for the readers it was a joy to 
see the victory of law and justice.

Why am I writing all that? Because 
I was driving a Golf R.

The Golf R is a Golf. And Golfs, as 
everyone knows, are one of the most 
boring cars in the world. And they’re not 
boring because they’re particularly bad or 
ugly. Quite the opposite. They’re boring 
because they're one of the cars we see 
most often. The Golf R looks as if some 

– otherwise talented – tuner did some-
thing to it. As if he lowered and widened 
it and did something to its spoiler. So 
when someone sees a Golf R, he thinks: 

“A tuned Golf! Why do people want to 
spend their money on modifications at 
all?” And so he wants to pass this Golf 
with his BMW, Audi, Mercedes, Insig-
nia or any other prestigious car. And... 
surprise! Because the Golf R has a 300-hp 
engine and 4.9 to hundred. It weighs one 
and a half tonne and runs great.

So you can actually feel like Mr 
Automobile inside. Or better. Because 
driving at 180 kph, you won’t drench 
your shirt with sweat.

PS Mr Automobile’s car could float 
on water. The Golf R can’t. But I still 
prefer the latter. Because I have greater 
trust to German engineers than to 
Italians corrected by a Polish tuner of 
questionable reputation. 

www.marekkondrat.pl

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

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

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

KONDRAT  Wina Wybrane
Wybieramy i pomagamy w wyborze

KONDRAT  Selected Wine
We choose and help choosing

REKLAMA
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MATKO K ARMICIELKO,  

NIE DAJ SIĘ ZWARIOWAĆ!

 FELIETON COLUMN

Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. 
Im bardziej inwestujesz w świadome 
matczyne działania kulinarne, czyli 
zgłębiasz wiedzę na temat zdrowego 

odżywiania, tym gorzej! W tym lesie jest 
coraz ciemniej! Czyż nie lepiej było zostać 
w błogiej nieświadomości?

Tylko spójrzcie… Zboża (kasze, ziarna) 
powinny być podstawą diety.  Zboża po-
winniśmy usunąć natychmiast z diety! Albo 
przynajmniej ograniczyć! I to nie tylko te 
z glutenem! Oleje, oliwa, tłuszcze, powinny 
gościć na naszym stole, pod warunkiem, że 
wiemy które nadają się do obróbki cieplnej, 
a które spożywamy jedynie na zimno.

Wszystkie oleje dodane są złe! Powin-
niśmy jeść jedynie oleiste pestki i nasiona 
zamiast tłoczyć z nich oleje! Masło jest 
niezbędne w diecie dzieci! Masło szkodzi! 
Wszelkie dosładzanie to zło! Miód cię nie 
uratuje! Miód jest bardzo zdrowy! Nie praż 
ziaren! Namaczaj! Będą lżej strawne.

Nie namaczaj ziarna. Podpraż! Zmienisz 
ich termikę i działanie na organizm.

Siemię lniane to trucizna po zmieleniu! 
Jedz je w całości lub mielone zalej  wrząt-
kiem! Siemię lniane jest bardzo zdrowe. Nie 
zalewaj go wrzątkiem bo zniszczysz część 
jego wartości. Zatrucie? Musiałbyś go zjeść 
baaardzo dużo! Wypij mleko z miodem 
przy pierwszych objawach przeziębienia!

Mleko? Mleko szkodzi! Z mlekiem prze-
ziębienie trwa dłużej! A miód podgrzany 
traci właściwości! Cukier szkodzi! Weź 
ksylitol! Ksylitol szkodzi! Już lepiej użyj 
nierafinowanego cukru!

Jedz mięso! Jest niezbędne! Nie jedz 
mięsa! Mięso szkodzi! Kupuj tylko eko 
warzywa! Nie przepłacaj za warzywa! To 
ekościema! Nie bądź jeleniem!

Jedz wszystko na surowo! Nie jedz suro-
wego! Gotuj!

Ta lista nie ma końca.  Jak żyć, Drogi 
Małoletni? Jak ci gotować i nie zwariować? 
Wybieram intuicję i zdrowy rozsądek. Wy-

bieram dobrej jakości produkty, domową 
kuchnię, zamiast sklepowych gotowców. 
Wybieram bezpośrednich producentów. 
Wybieram jabłko niepryskane od sąsiada 
zamiast z dużego marketu. Wybieram 
kuchnię naturalną, złożoną z wszystkich 
produktów, na które nie masz alergii 
lub nietolerancji.  Wybieram obserwację. 
Sprawdzam co ci służy. Słucham Cię. Daję 
wybór. Nie chcesz jeść mięsa? Nie jedz. 
Nie chcesz jeść warzyw? Ha! Przemycę 
ci je w zupie kremie… Chcesz zjeść coś 
słodkiego? Upiekę ci ciasteczka raz na jakiś 
czas. Zaszalejemy też czasem z domowymi 
czipsami i dużą ilością kolorowych lemo-
niad, zanim mi podrośniesz i dowiesz się, 
że ta czerwona koloryzowana jest świeżym 
burakiem, a zielona pietruszką… A potem 
sam wybierzesz swoją drogę.

Matko Karmicielko! A co ty wybierzesz? 

 IN ENGLISH

BREADWINNING MOTHER, KEEP 
A COOL HEAD!

 
Easier said than done. The more you 
invest in conscious culinary activities, that 
is the more you improve your knowledge 
of healthy eating habits, the worse! It is 
getting darker and darker in this forest! 
Wouldn’t it be better to remain in blissful 
ignorance?

Just look... Cereals (groats and grains) 
should be the basis of one’s diet.

We should eliminate cereals from our 
diets immediately! Or at least cut down 
on them! And it concerns not only cereals 
that contain gluten! Oils, olive oil and fats 
should grace our table, provided that we 
know which are fit for heat processing and 
which can be eaten cold.

All oils are bad! What we should do is 
eat oleaginous seeds instead of pressing 

IWONA ZASUWA – food designer (blog: Smakoterapia.pl), fascinated with 
curing with natural food, the author of cooking workshops focusing on the 
healthy eating, a mum of small allergy sufferer, a musician and a pedagogue. 
She works on the stage on the daily basis, for 17 years at Kayah’s. She has an 
unusual skill of making up creative recipes despite of diet limitations she had 
to use in her cooking. Called by her Readers a Queen of Millet Groats. She 
works on the first volume of her book.

IWONA ZASUWA – food designer (blog: Smakoterapia.pl), zafascynowana 
leczeniem za pomocą naturalnego żywienia, autorka warsztatów kulinarnych 
dotyczących zdrowego odżywiania, mama małego alergika, muzyk i pedagog. 
Na co dzień pracuje na scenie, od 17 lat u boku Kayah. Posiada niezwykłą łat-
wość wymyślania ciekawych przepisów mimo ograniczeń dietetycznych, jakie 
musiała zastosować w swojej kuchni. Przez Czytelników nazywana Królową 
Kaszy Jaglanej. Pracuje nad pierwszą częścią książki.

SMAKOTERAPIA.PL    WWW.FACEBOOK.COM/SMAKOTERAPIA
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them. Butter is essential in children’s diet! 
Butter is harmful! Any way of sweetening 
food is wrong! Honey will not save you! 
Honey is very healthy!

Do not roast seeds! Soak them! They 
will be more easily digestible. Do not soak 
seeds! Roast them! You will change their 
thermal nature and their influence on the 
body. Ground linseed is poison! Eat lin-
seed as it is or, when ground, pour boiling 
water over it! Linseed is very healthy! Do 
not put it in boiling water because you will 
ruin a part of its properties. Poisoning? 
You would have to eat a lot, really! Drink 
milk with honey when you develop the 
first symptoms of a cold.

Milk? Milk is harmful! If you drink 
milk, you’ll suffer from the cold longer. 
And when heated, honey loses its proper-
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The list is endless. What can I do, 
Dear Minor? How to cook for you and 
stay cool-headed? I choose intuition and 
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Breadwinning Mother! And what do 
you choose? 



Jak odmłodzić skórę  
B E Z  U Ż Y C I A  I G ŁY ?
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T E K S T  P R O M O C Y J N Y

Dzisiejsza, nowoczesna stomatologia pozwala na wyjście 
z gabinetu pacjenta z nowymi zębami już po godzinie! Krótki 
zabieg operacyjny, przeprowadzony bez boleśnie w znieczu-
leniu komputerowym i bez użycia skalpela pozwala na stałe 
umieścić zęby w jamie ustnej, przywracając estetykę i komfort.

Z koncepcją Teeth-In-An-Hour, czyli Zębów w jedną godzinę 
zapoznałem się w czerwcu 2005 roku na Światowym Kongresie 
Implantologicznym w Las Vegas, organiz wanym przez firmę 
Nobel Biocare, z którą od lat współpracuję. Nie przypuszczałem 
wówczas, że to rozwiązanie uda się szybko wdrożyć w mojej rze-
szowskiej klinice. Spodziewałem się wysokich kosztów wdrożenia 
systemu, a tym samym nie wykluczałem zaporowej ceny dla pa-
cjentów. Tymczasem, okazało się, że wprowadzenie procedury nie 
było obciążeniem dla mnie, a tym bardziej nie jest nim dla moich 
klientów. Zabieg Teeth-In-An-Hour jest alternatywą dla długo 
trwałych zabiegów regeneracji kostnych i  implantologicznych. 
Znosi uciążliwość i czas leczenia, podnosi komfort leczonego, jest 
konkurencyjny cenowo dla dotychczas stosowanych metod przy-
gotowania do zabiegów implantologicznych i ich przeprowadza-
nia. Już pół roku po światowej inauguracji zaimplementowałem 
procedury NobelGuide Teeth-In-An-Hour w swoim gabinecie. 
System ten cieszy się niesamowitym zainteresowaniem i zaufa-
niem naszych pacjentów, a Estetika Dental Clinic może pochwalić 
się najwyższą liczbą przeprowadzonych zabiegów w Polsce. 

Czym jest NobelGuide Teeth-In-An-Hour, czyli Zęby w jedną 
godzinę?

Jest to zabieg wszczepienia implantów i ich natychmiastowego ob-
ciążenia. To w skrócie. Proces rozpoczyna się od diagnostyki przy 

wykorzystaniu tomogra� i komputerowej, którą przeprowadzamy 
na miejscu, z wykorzystaniem tomografu Carestream 9000 3D. 
Pozyskany obraz poddajemy opracowaniu w specjalnym oprogra-
mowaniu Clinician 2, gdzie uzyskujemy trójwymiarowy widok 
żuchwy lub szczęki. Na takiej płaszczyźnie wykonujemy wirtualny 
zabieg implantacji. Przezierność obrazu jest sterowalna, przebieg 
nerwów i model kości widoczne z każdej strony, co pozwala z nie-
wyobrażalną do tej pory precyzją umieścić implanty, wykorzystu-
jąc każdy, niezanikły fragment tkanki kostnej, omijając bezpiecz-
nie nerwy i zatoki szczękowe. W efekcie powstaje cyfrowy projekt, 
który umożliwi przeniesienie pozycji implantów do jamy ustnej 
pacjenta. Plik wysyłamy elektronicznie do zakładu Nobel Biocare 
w Szwecji, gdzie produkowany jest szablon chirurgiczny, a na jego 
bazie wykonywane jest uzupełnienie protetyczne. Szablon posłuży 
nam jeszcze jako prowadnica podczas wszczepiania implantów. 
Precyzja dopasowania uzupełnienia protetycznego do umiejsco-
wionych implantów jest tak duża, że komfort i radość z nowych 
zębów możemy naszym klientom dostarczyć już w trakcie jed-
nej wizyty!

Czy zabieg NobelGuide Teeth-In-An-Hour, czyli Zęby w jedną 
godzinę, trwa faktycznie jedną godzinę?

Sam zabieg wszczepienia i obciążenia implantów na podstawie sza-
blonu chirurgicznego może trwać tylko godzinę. Pacjenci, którzy 
zdecydują się na tę procedurę, muszą pamiętać, że jest ona poprze-
dzona kilkoma nieinwazyjnymi badaniami diagnostycznymi, tak 
więc na leczenie należy zarezerwować sobie więcej niż jeden dzień.
Jak już wspomniałem, najpierw wykonujemy tomogra� ę, później 
ją opracowujemy i wysyłamy do Szwecji. Na zwrot szablonu i uzu-
pełnienie protetyczne czekamy ok. 10 dni. Przystępujemy do ope-
racji – znieczulamy komputerowo w systemie � e Wand, mocuje-
my szablon w ustach, wkręcamy śródkostne wszczepy tytanowe 
(implanty), umieszczamy na nich uzupełnienie protetyczne. 
Zajmuje to godzinę, góra dwie. Pacjent może bezpiecznie udać się 
do domu i po paru godzinach rekonwalescencji cieszyć pięknym 

uśmiechem. Odpowiedzialność lekarzy stomatologów wobec na-
zwy systemu Zęby w jedną godzinę nastręczała wiele stresu i po-
śpiechu w wykonywanych zabiegach. Wzwiązku z tym, w 2007 
roku na kolejnym Światowym Kongresie Nobel Biocare w Las 
Vegas zrezygnowano z oficjalnej nazwy NobelGuide Teeth-In-
-An-Hour na rzecz NobelGuide Beautiful Teeth Now, w Polsce 
obowiązuje nazwa Zęby w jeden dzień. Estetika Dental Clinic 
wykorzystuje nazwę Zęby w jedną godzinę, ponieważ odnoszone 
przez nas sukcesy z wykorzystaniem tej metody pozwalają nam 
śmiało twierdzić, że w większości przypadków do trzymamy tej 
obietnicy!

W jakich przypadkach można zastosować system NobelGuide 
Teeth-In-An-Hour?

System ten można wykorzystać w przypadku całkowitego bez-
zębia, jak i braku pojedynczego zęba. Posiadamy duże doświad-
czenie w implantologii, również z wykorzystaniem tradycyjnych 
metod. Osobiście uważam system NobelGuide za bezpieczniejszy 
i bardziej opłacalny dla pacjenta. Popełnienie błędu przez lekarza 
jest bliskie zeru, a ewentualne komplikacje czy trudności możemy 

przewidzieć już na ekranie komputera, a tym samym się przed 
nimi zabezpieczyć. Odsetek niepowodzeń zabiegów implantolo-
gicznych w Estetika Dental Clinic mogę określić na poziomie 1,5%, 
dzięki procedurom NobelGuide systematycznie go obniżamy. 
W trakcie bezpłatnych konsultacji chętnie odpowiem na państwa 
pytania, przygotujemy całkowity kosztorys leczenia implantolo-
giczno-protetycznego. Polecam i zachęcam do skorzystania z No-
belGuide – Zęby w jedną godzinę!

NobelGuideTM – Zęby          w jedną godzinę

LEK. STOM. JAROSŁAW CIERPLIKOWSKI

ESTETIKA DENTAL CLINIC
ul. T. Rejtana 65, 35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 850 43 85, tel.: +48 508 180 965
e-mail: estetika@estetika.com.pl

www.estetika.com.pl
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Oferty  
na lato  

2015  
już w sprzedaży! 
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kich największych touroperatorów rabaty wahają się w granicach 
30–40 proc., podczas gdy w latach poprzednich wynosiły 20–30 
proc., przy czym te najwyższe obowiązywały tylko na wybrane ho-
tele. Wiele biur podróży udziela dodatkowych upustów na noclegi 
dla seniorów, nowożeńców oraz oferuje wyjazdy dla osób poniżej 
18 roku życia w  cenie samego przelotu i  ubezpieczenia! Niewąt-
pliwą zaletą są oferowane przez touroperatorów w przedsprzedaży 
gwarancje: najniższej ceny, niezmiennej ceny, zmiany terminu, 
które zwiększają komfort zakupu z dużym wyprzedzeniem.

Coraz więcej miejsca w ofertach touroperatorów poświęconych jest 
hotelom przyjaznym rodzinom, świetnie położonych, z idealnymi dla 
rodzin opcjami zakwaterowania oraz atrakcjami, takimi jak animacje 
dla dzieci i dorosłych, parki wodne, zjeżdżalnie, place zabaw, klubiki 
dziecięce, które powodują, że taki urlop na długo pozostaje w pamięci. 

Na czym dodatkowo zależy rodzinom z dziećmi? Z naszych ob-
serwacji wynika, że najchętniej wybierane są hotele przynajmniej 
czterogwiazdkowe w wersji  all inclusive z aquaparkami. Poza an-
imacjami duże znaczenie ma bliskość plaży, najlepiej piaszczystej, 
oraz atrakcje wodne.

Zapraszamy do odwiedzania biur podróży i  dokonania 
rezerwacji jednego z oferowanych przez touroperatorów kierunku 
z wylotem z Rzeszowa!

Z
 roku na rok rośnie liczba wczasowiczów, którzy z dużym 
wyprzedzeniem decydują się na zakup oferty na lato. Jed-
nym z powodów jest to, że w wielu firmach prowadzone 
jest planowanie urlopów. Zatem, gdy termin jest już zna-

ny, rezerwacja wakacji nie stanowi problemu. Kolejna rzecz to 
największy wybór i  dostępność ofert. Zdecydowanie łatwiej jest 
wybrać wymarzony hotel, który w  sezonie lub też przed jego 
rozpoczęciem może być niedostępny. 

Bardzo istotnym czynnikiem jest cena. W przedsprzedaży obow-
iązują wysokie rabaty i za naprawdę dobrą cenę można zakupić po-
byt w  rodzinnym, przyjaznym obiekcie.  W  tym roku u  wszyst-

Za oknem coraz bardziej szaro,  
dlatego też zapraszamy do biur  
podróży, w których rozpoczęła się 
sprzedaż oferty wypoczynku na lato 
2015 w baaardzo atrakcyjnych ce-
nach! Touroperatorzy przygotowali 
dla nas ciekawe oferty first minute, 
dzięki którym mamy możliwość sko-
rzystania z atrakcyjnych rabatów!



 

IN ENGLISH  

Summer 2015 offers are available now!   

If you look out of the window you see it is getting more and more 
grayish and cold therefore we invite you to travel agencies, where 
the sale of holiday offers for summer 2015 is on – and the prices 
are very attractive! Tour-operators have prepared very interesting 
first-minute offers that enable us to make use of very hot discounts!

The number of holiday-makers who decide to purchase summer of-
fers in advance. One of the reasons for that is that many companies 
have a holiday planning policy. So when we already know when we 
are having our vacation, then it is very simple for us to reserve a giv-
en holiday offer. Another thing that makes us book holidays in ad-

vance is the accessibility and wide range of offers. It is much easier 
to choose our dream hotel if we purchase the offer in advance be-
cause short time before the season or after the season has already 
started that particular hotel might not be available. 

The price plays a crucial role. Promotion sales are governed by 
high discounts and for a really good price you can purchase a stay in 
a cosy familial place. This year all of the large tour-operators offer 
discounts ranging from 30 to 40 %, while in the last years they re-
mained at the level of 20–30% and the largest discounts embraced 
only a chosen number of hotels. Many travel agencies give addition-
al discounts for accommodation to elderly customers,  just-married 
couples. They also offer holidays for people under 18 at the cost of 
insurance and accommodation only! Undoubtedly, if you purchase 
your holiday in advance the bonus you will get from the tour-opera-
tors is the guarantee of: the lowest price, unchangeable price, flexible 
departure time – this makes the advance purchase more comfortable.

The offers proposed by the tour-operator pay more and more 
attention to family-friendly hotels, hotels with great locations and 
with perfect accommodation conditions for families and attrac-
tions such as games for the children and for the adults, aqua-parks, 
waterslides, playgrounds, special sites for children, that will make 
your holiday stay at a given place totally unforgettable. 

What do the families with children pay attention to? Our ob-
servations prove that the most often chosen hotels are the four-star 
hotels with the all inclusive option and aqua-parks. Apart from or-
ganized games for children, when choosing the hotel, families also 
pay attention to the nearness of the beach, most preferably sandy 
one, and to water attractions.

Come and visit travel agencies in order to reserve one of the 
holiday stays offered by the tour-operators with a  direct f light 
from the Rzeszow Airport!

FOT. ALL-FREE-DOWNLOAD.COM

FOT. ALL-FREE-DOWNLOAD.COM

FOT. ALL-FREE-DOWNLOAD.COM FOT. ALL-FREE-DOWNLOAD.COM



2014 was, just like in the other airports, Greece and its two cities: 
Crete and Kos. As usual, also Turkey reached high sales level. The 
customers could also fly with ITAKA to Bulgaria (Burgas) and Tu-
nis (Monastir). Currently ITAKA is finishing preparations for the 
Summer Season 2015. ITAKA plans to fly from Rzeszow Airport 
to the following destinations: Greece: Crete – Heraclion and Kos, 
Turkey – Antalya, Egypt – Hurghada, Tunis – Monastir.

ITAKA's offer, which is competitive both as regards the pric-
es and the standard, will definitely become popular among people 
from Rzeszow and its vicinities who are searching for offers of sum-
mer holidays with an outbound flight near their home. Current-
ly within the special promotion called „Latozajawka” ITAKA sells 
its unique offer for Summer 2015. The company's complete offer 
will be available for purchase from the 20th November 2014 in the 
sale's showrooms, agencies and on www.itaka.pl. The largest dis-
counts are valid only until the 4th January 2015!

D
zięki znakomitej współpracy ITAKI - największe-
go polskiego touroperatora, sieci sprzedaży ITA-
KI w Rzeszowie (4 salony własne i 12 biur agency-
jnych) oraz portu  lotniczego w  Rzeszowie latem 
2014 z rzeszowskiego lotniska do wielu atrakcyjnych 

wakacyjnych destynacji wyleciało z ITAKĄ ponad 6 tys. klientów. 
Hitem sezonu Lato 2014 była, jak w  przypadku innych lotnisk, 
Grecja: Kreta i Kos. Jak zwykle wysoką pozycję w sprzedaży zajęła 
Turcja. Z ITAKĄ można było polecieć także do Bułgarii (Burgas) 
i do Tunezji (Monastir). Aktualnie kończą się przygotowania do se-
zonu Lato 2015. Z Rzeszowa ITAKA planuje następujące wyloty: 
Grecja: Kreta – Heraklion i Kos, Turcja – Antalya, Egipt – Hurgha-
da, Tunezja – Monastir.

Oferta ITAKI, konkurencyjna zarówno pod względem cen, jak 
i standardu, z pewnością będzie cieszyć się dużym zainteresowan-
iem wśród mieszkańców Rzeszowa i  okolic, którzy szukają wak-
acji z wylotem blisko domu. Aktualnie, w ramach promocji „La-
tozajawka”, trwa sprzedaż wybranej oferty ITAKI na Lato 2015. 
Pełna oferta dostępna będzie od 20.11.2014 w salonach firmowych, 
punktach agencyjnych i na www.itaka.pl. Największe zniżki tylko 
do 4 stycznia 2014!
 

IN ENGLISH  

Summer 2015 with ITAKA!  

Thanks to the great cooperation between ITAKA – Poland's larg-
est tour-operator and ITAKA's sales coverage in Rzeszow (4 equi-
ty shops and 12 agency offices) and the Rzeszow Airport, in 2014 
over 6.000 customers flew from the Rzeszow Airport to numer-
ous attractive destinations. The highlight of the Summer Season 

Lato 2015 z ITAKĄ!
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Walizki, aparat i paszport zostały już dawno spakowane. Czas na 
lotnisko, a tu… przepisy, formalności i ograniczenia, przez które 
musimy przebrnąć. To wszystko sprawia, że patrzymy na przelot 
jak na zło konieczne, z którym zmuszeni jesteśmy się zmierzyć.
Widząc, na jakie utrudnienia natrafiają pasażerowie, postanow-
iliśmy wyjść im naprzeciw i  stworzyć rozwiązanie, które zredu-
kowałoby do minimum wszystkie niedogodności związane z  lat-
aniem. W wyniku naszych działań powstało ForFly.
W ForFly zgromadziliśmy niezbędne dla pasażerów informacje 
oraz przepisy. Ideą „podróżowania bez komplikacji” udało nam 
się przekonać do siebie ambasadorów wielu państw. Sięgnęliśmy 
do obszernych i wnikliwych opracowań polskiego MSZ. Zebraliśmy 
przepisy wewnętrzne przewoźników oraz setki aktów prawnych. 
Uzyskaliśmy wgląd w depesze lotnicze stanowiące najbardziej wiary-
godne źródło informacji operacyjnej. Nade wszystko należy 
zaznaczyć, że ForFly pozostaje w ciągłym kontakcie z pasażerem, 
czyniąc jego potrzeby meritum całego procesu informacyjnego.
Podstawowym kanałem informacyjnym uczyniliśmy infolinię. 
W dzisiejszych czasach telefon jest najszybszą i najbardziej elas-
tyczną formą komunikacji, dlatego też zorganizowaliśmy Con-
tact Center, zdolne obsłużyć połączenia z całej Polski.
Dzięki zaufaniu okazanemu przez Zarząd Portu Lotniczego już 
od 1 sierpnia obsługujemy lotnisko Rzeszów-Jasionka. Obecnie 
rozmowy o przyłączeniu się do projektu trwają równolegle na 
pięciu kolejnych lotniskach.
 

Suitcases, camera and the passport got packed long time ago. Now 
it’s time to go to the airport, and here come... regulations, restrictions 
and all the red tape we have to get through somehow. This all makes 
us view the flight as necessary evil we are forced to tackle. 

Aware of the obstacles passengers encounter, we decided to embrace 
the challenge and create a solution that would cut all the flight-related 
annoyances to a bare minimum. The result is ForFly.

As resource containing all relevant information and regulations 
passengers may need, we cherish the idea of uncomplicated trav-
el. This was a convincing headline for multiple ambassadors who 
served as our contacts to ensure we have current information at 
hand. We also utilized the voluminous and detailed studies pre-
pared by the Polish Foreign Affairs Ministry, collected carriers’ inter-
nal regulations and hundreds of legislative items as well as reviewed 
aviation messages, the most credible source of operational informa-
tion. On top of all that, ForFly maintains continuous communica-
tion with passengers, making their needs a focus of the whole in-
formation process.

Our helpline is the basic information channel. Nowadays phone 
is the fastest and most flexible form of communication, necessitat-
ing the organization of a Contact Center processing calls from an-
ywhere in Poland.

We started providing services to their passengers on 1 August, in 
Rzeszów Jasionka Airport (RZE) to our portfolio. Negotiations are 
under way with regard to adding five more airports to the list.
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Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... (Brak 25.12.14) 6:30 10:40 FR862 738

...4... (01.01.15) 09:05 13:15 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... (Brak 25.12.14) 11:05 13:25 FR863 738

...4... (01.01.15) 13:40 16:00 FR863 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (24.12.14) 07:20 10:55 FR7622 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (24.12.14) 07:20 10:55 FR7622 738O
D

LO
T

Y

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.11.2014 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną 
podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia aktualności godzin lotów. / Information included in the schedule presents data from 
05.11.2014 Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please contact a representative of the airlines to confirm current time of flights. 

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    12:25 15:20 K2464 DH4

.2.....    13:55 16:50 K2464 DH4

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    09:00 11:55 K2463 DH4

.2.....    10:30 13:25 K2463 DH4

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12.45.7 (Brak 25-30.12.14
Brak 01.01.15)

12:10 13:45 LH1384 CR7

..3.... 12:15 13:50 LH1384 CR7

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.7 (Brak 25-30.12.14
Brak 01.01.15)

14:30 16:25 LH1385 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. (Od 28.10) 17:40 21:15 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. (Brak 25.12.14) 21:40 23:25 FR3473 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (24.12.14) 11:05 13:20 FR3121 738

..3..6. 11:35 13:50 FR3121 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3..6. (Brak 24.12.14) 14:15 16:25 FR3122 738

.....6. 13:35 17:45 FR862 738 .....6. 18:10 20:30 FR863 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (31.12.14) 06:25 09:55 FR2136 738

..3.... (24.12.14) 09:20 12:50 FR2136 738

123.5.7 (Brak 25.12.14
Brak 01.01.15)

17:45 21:15 FR2136 738

...4.. (18.12.14) 17:45 21:15 FR2136 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (31.12.14) 10:20 12:00 FR2137 738

...4... (18.12.14) 21:40 23:20 FR2137 738

123.5.7 (Brak 24.12.14) 21:40 23:20 FR2137 738

1.3.5.. (Brak 31.12.14) 14:00 17:35 FR7622 738

1.3.5.. (Brak 24.12.14
Brak 31.12.14)

18:00 19:50 FR7623 738

....5.. (26.12.14) 14:20 17:55 FR7622 738
....5.. (26.12.14) 18:20 20:10 FR7623 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 06:25 10:10 FR3202 738

....6. (20.12.14
27.12.14
03.01.15)

06:25 10:10 FR3202 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....6. (20.12.14
27.12.14
03.01.15) 

10:35 12:30 FR3202 738

..3...7 (Brak 24.12.14) 10:35 12:30 FR3203 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 67 ( Brak 25,26.12.14
Brak 01.01.15)

07:35 08:30 LO3805 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (Brak 24,25.12.14
Brak 01.01.15)

13:35 14:30 LO3801 DH4/E195/E175

..3.... (24.12.14) 14:30 15:25 LO3807 E195

1 2 3 4 5 . 7 (Brak 24-26.12.14
Brak 31.12.14)

16:35 17:30 LO3807 DH4/E175/170

12345.7 (Brak 24,25.12.14
Brak 31.12.14)

22:40 23:35 LO3803 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 6. ( Brak 25, 26.12.14
Brak 01.01.15)

05:55 06:45 LO3804 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (25, 26.12.14
Brak 01.01.15)

08:55 09:45 LO3806 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (Brak 25.12.14
Brak 01.01.15)

15:00 15:50 LO3802 E195 / E175

24.12.14 15:50 16:40 LO3808 E195

1234567 (Brak  
24-26.12.14

Brak 31.12.24)
17:55 18:45 LO3808 DH4
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YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Pod a ru j    pi ę k n o



Szlachetny kruszec w tym sezonie awansował.  

Upoluj najmodniejszy
 trend. 

woje trofeaT
WIĘCEJ 

o kosmetykach 
w złotej tonacji przeczytasz 

w magazynie Douglas 
w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl



Szlachetny kruszec w tym sezonie awansował.  

Upoluj najmodniejszy
 trend. 

woje trofea
LAURA MERCIER

 Black Karat, 
wypiekany cień 

do powiek, 1,7 g,  
nr 606657

115 zł

Królewski kolor

COLLISTAR
 Double Effect Eye Shadow 

Wet & Dry nr 5, cienie do 
powiek z możliwością 
aplikowania na sucho 

i mokro, 2 g, nr 167511

65 zł

THIERRY MUGLER
Alien Eau Extraordinaire, nowa 
edycja słynnej wody toaletowej 
oferowana we flakonie  
z możliwością napełnienia, 
60 ml, nr 793192

249 zł

GUERLAIN
L'OR Pure Radiance Gold, odmładzająca 
baza pod makijaż wzbogacona 
24-karatowymi cząsteczkami
złota, 30 ml, nr 329734

279 zł

269 zł
ESTĒE LAUDER 
Revitalizing Supreme Global 
Anti-Aging Creme, krem intensywnie 
odmładzający o lekkiej konsystencji, 
30 ml, nr 656331

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

YVES SAINT LAURENT 
Touche Éclat nr 1, 

rozświetlający
korektor do twarzy,  
2,5 ml, nr 659771

189 zł

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

DIOR
Diorshow Mono 653, unikalne 
cienie do powiek, które można 

aplikować na sucho i mokro, 
3 g, nr 726997

139 zł
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Michael

Kosmetyki sygnowane Pana 
nazwiskiem cieszą się w  Polsce 
ogromnym zainteresowaniem. 
Bardzo się cieszę, że nasze kosme-
tyki zostały w Polsce tak dobrze 
przyjęte! To znaczy, że klientki mają 
do nas zaufanie – a ja lubię myśleć, 
że wzbudzam zaufanie. Tylko ktoś, 
komu się ufa, może uczynić kobie-
ty piękniejszymi – a tym samym 
szczęśliwszymi. Doskonale zdaję 
sobie sprawę z tego, że każda 
kobieta musi codziennie godzić 
różne obowiązki: pracę, dom, spo-
tkania z przyjaciółmi – a przecież 
chce się dobrze prezentować.  

Dobra prezencja to bardzo 
szerokie pojęcie...
Dlatego właśnie powstała kolekcja 
zapachów: Sporty, Sexy, Glam. 
Zainspirowała mnie wielowymiaro-
wość kobiet. Dla przykładu moja 
mama zawsze była bardzo aktyw-
na, lubiła sport. Kochała opaleni-
znę, a na makijaż nigdy nie poświę-
cała więcej niż kilka minut. 

Tymczasem moja babcia była już 
prawdziwą damą w pełni zasłu-
gującą na to, aby określić ją 
mianem kobiety glamour, oto-
czonej zapachem perfum.

Jak Pan rozumie określenia: 
Sporty, Sexy i Glam?
Gdybym miał podać swoją defi-
nicję znaczenia podziału na 
Sporty, Sexy i Glam, odwołał-
bym się do wielkich gwiazd 
Hollywoodu. Bardzo „sporty” 
jest dla mnie Gwyneth Paltrow, 
zwłaszcza gdy pozuje na czerwo-
nym dywanie z włosami spiętymi 
w swobodny kucyk, nieprawdo-
podobnie „sexy” jest Angelina 
Jolie, a „glam” Jennifer Lopez. 
Moja kolekcja zapachów to 
zatem znacznie więcej niż  
moda czy wyznaczanie trendów. 
To wyraz zrozumienia tego,  
że kobieta ma różne oblicza  
i nastroje. Są dni, w których prze-
pełnia ją energia, są dni, kiedy chce 
się czuć seksowna, i jest też taki 

Ż Y C I E  W Y WIAD

KORS

Charyzmatyczny, utalentowany, wrażliwy i zakochany w kobietach. Nic zatem dziwnego, że one odwdzięczają  

mu się tym samym.  Michael  K
ors – amerykański projektant, którego kreacje,  

akcesoria i kosmetyki zawojowały także Polskę. 
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Michael

„JEŚLI BĘDZIESZ PEWNA 
SIEBIE, BĘDZIESZ  

WYGLĄDAĆ  
FANTASTYCZNIE.  

TO UNIWERSALNA  
ZASADA” 

Michael Kors



czas, kiedy przede wszystkim pra-
gnie być glamour. Kusi mnie idea 
stworzenia całej „szafy” zapachów 
dopasowanych do nastrojów. 

Dopasowywanie do nastroju 
kobiet wydaje się ideą łączącą 
wszystkie Pana kolekcje, także te 
związane z makijażem. 
Projektując, zawsze myślę o tym, 
aby kreacja była autentyczna. 
Wtedy będzie nie tylko luksusowa, 
ale także wygodna. Chodzi prze-
cież o to, aby kobieta dzięki kreacji, 
zapachowi czy makijażowi stała się 
najlepszą wersją samej siebie. Aby 
tak się stało, musi to być do niej 
dopasowane, prawdziwe. Dlatego 
kontynuowałem podział na kolek-
cję Sporty, Sexy i Glam. 

Kolekcję makijażu wzbogacił Pan 
o linię kosmetyków brązujących. 
Dlaczego?
Fundamentem pięknego makijażu 
jest perfekcyjna cera. Promienna, 
zdrowa skóra, która emanuje ener-
gią i radością. Piękny makijaż pod-
kreśla urodę kobiety. Nie może jej 
zasłaniać, nie może być maską. 
Jego aplikacja powinna też być na 
tyle prosta, aby zajmowała dosłow-
nie kilka sekund. 

Najnowszy zapach – wariacja na 
temat Sexy Amber – nosi nazwę 
Sexy Rio de Janeiro. Czym lub 
kim inspirował się Pan podczas 
tworzenia tego zapachu?
Nieustannie inspirują mnie kobie-
ty (śmiech). Myślałem o kimś, kto 
żyje szybko i wiele podróżuje.  
W limitowanej edycji Sexy Rio de 
Janeiro chcieliśmy utrzymać serce 
zapachu Sexy Amber – dodaliśmy 
ciepłe drzewo sandałowe, esen-
cję białych kwiatów i wanilię. 
Chciałbym, aby nosząca ten 
zapach kobieta czuła się wspania-
le i seksownie. 

Co prócz makijażu, noszonych 
kreacji i  zapachu decyduje Pana 
zdaniem o atrakcyjności kobiet?
Dużo podróżuję po świecie  
i zauważam, że najpiękniejsze są te 
kobiety, które doskonale czują się 
w swojej skórze. Te, które są pewne 
siebie i nie udają kogoś innego.  
To uniwersalna rada, zawsze działa. 

Monika Muraviova
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MICHAEL KORS SEXY 
Projektant nie kryje, że praca nad 

kolekcjami kosmetyków do makija-
żu przypomina projektowanie stro-

jów. Cel jest identyczny. Dzięki 
stworzonej przez niego kreacji,  

kobieta ma się czuć piękniejsza  
i tak też wyglądać.    

WIĘCEJ 
o Michaelu Korsie i jego 

kolekcji przeczytasz  
w materiale opublikowanym 

w magazynie Douglas  
w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

Ż Y C I E  W Y WIAD

Color



Color

Z A KU P Y

Expert
Nigdy wcześniej stworzenie doskonałego        makijażu nie było bardziej proste! 

Perfumerie Douglas jako jedyne w Polsce oferują bezpłatnie profesjonalny 
dobór koloru podkładu oparty na komputerowej 

analizie odcienia skóry.
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MOŻESZ MIEĆ GO Z AWSZE PRZ Y SOBIE .

Douglas Magazyn PL

EKSKLUZY WNY.  INTERAKT Y WNY.  MOBILNY.
NOW Y MAGA Z YN

JUŻ DO POBRANIA 

NA TABLET
I  SMARTFON

Warsztaty z ekspertami

Innowacyjny program gwarantuje  
perfekcyjne dopasowanie nie tylko  

podkładu, ale także pudru, korektora  
oraz kremu BB czy CC. 

Perfekcyjnie piękna cera nie jest już 
jedynie marzeniem. To rzeczywistość 

pozostająca w zasięgu ręki. Bezpłatna 
analiza Douglas Color Expert 

to rewolucyjna metoda bar-
dzo precyzyjnego określania 

koloru skóry. Indywidualna 
analiza kolorystyczna polega 
na komputerowym zbadaniu 
barwy skóry za pomocą uni-
katowego urządzenia, które 
dopasowuje odcień cery do 

znanej na całym świecie 
palety kolorów Pantone 

zawierającej aż 90 kolorów. 
Urządzenie Douglas Color 

Expert oferuje nie tylko  
określenie kolorystycznego 

DNA skóry. Podczas badania 
i wybierania odpowiednich 
kosmetyków brane są pod 
uwagę również takie cechy 

cery, jak poziom nawilżenia, 
wiek i wynikające z niego 

potrzeby oraz oczekiwania 
klientki, związane z pozio-

mem krycia wybranego  
produktu. 

Jak działa 
Douglas Color Expert?
Badanie koloru skóry trwa zaledwie kilka 
sekund. Niewielkich rozmiarów innowa-
cyjne urządzenie Douglas Color Expert 
określa barwę, mierząc ją w trzech miej-
scach na twarzy: na czole, policzkach 
oraz podbródku. Kolor jest mierzony 
przy zastosowaniu najnowszych techno-
logii. Rodzaj oświetlenia nie ma zatem 
wpływu na wynik. Efektem analizy jest 
otrzymanie spersonalizowanego 
Douglas Color Code i pełnego zestawu 
kosmetyków – począwszy od podkładu, 
pudru, korektora, a na kremie BB lub CC 
skończywszy. 

Ale to jeszcze nie wszystkie rewolucyjne 
udogodnienia dla kobiet. Niebawem 
usługa ta będzie dostępna w każdym 
miejscu na ziemi i o każdej porze.  
Będzie potrzebny tylko smartfon,  
aplikacja Douglas i nowa  
Douglas Color Card.  
Za pomocą niewielkiej karty będzie 
można samodzielnie zeskanować kolor 
swojej skóry i określić indywidualny  
kod kolorystyczny. Stworzenie pięknego 
makijażu nie będzie już zatem zarezer-
wowane jedynie dla profesjonalistów. 

Więcej szczegółów i wykaz perfumerii,  
w których jest dostępne badanie, znajduje 
się na stronie www.douglas.pl/dce.

Eksperci od makijażu podczas spotkania udzielają  
szczegółowych informacji, związanych z dobieraniem  
koloru kosmetyków. Podkreślają jednocześnie, 
że karnacja uzależniona jest od pory roku, dlatego  
pomiaru barwy cery warto dokonywać regularnie. 
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Inwestycje  
i Finanse

Już dawno wydarzenia w małym al-
pejskim kraju nie wywołały takiego 
popłochu nad Wisłą. Ostatniego dnia 
listopada w Szwajcarii odbędzie się re-
ferendum pod hasłem „Ratujmy nasze 
złoto”. – W najczarniejszym scenariu-
szu frank może umocnić się nawet do 4 
zł – stwierdził z tej okazji Marek Rogal-
ski, analityk DM BOŚ, czym wywołał pa-
nikę wśród setek tysięcy Polaków zadłu-
żonych w helweckiej walucie.

Sprawa błyskawicznie dotarła na naj-
wyższe szczeble władzy. Premier Ewa 
Kopacz zwróciła się nawet do Komisji 

Nadzoru Finansowego o sprawdzenie, 
czy banki w Polsce są gotowe na scena-
riusz gwałtownego skoku kursu franka. 
Politycy różnych partii prześcigają się 
w pomysłach rozwiązań, które miałyby 
pomóc przyciśniętym frankowiczom. – 
Na najbliższym posiedzeniu rządu prze-
analizujemy, co w trybie pilnym w tym 
obszarze możemy zrobić – obiecał wice-
premier Janusz Piechociński.

Dlaczego szwajcarskie złoto bu-
dzi takie emocje w Polsce? Cofnijmy 
się do roku 1999. Wtedy to Szwajcaria 
zmieniła konstytucję, nadała bankowi 

centralnemu (SNB) niezależny mandat 
i zerwała związek swojej waluty ze zło-
tem. Oznaczało to, że od tego momentu 
bank centralny mógł swobodnie decy-
dować o tym, w jaki sposób handlo-
wać szlachetnym kruszcem. W rezulta-
cie od 2000 roku do teraz złote rezerwy 
SNB skurczyły się z 2,6 tys. t (43 proc. 
całkowitych rezerw) do niewiele ponad 
1 tys. t (ok. 8 proc. rezerw). Nie wszyst-
kim podobało się to, że bank centralny 
pozbywał się złota, kiedy jeszcze kilka 
lat temu jego cena mocno rosła. Dys-
kusja o utraconych zyskach znalazła 

Frankowa gorączka  
złota nad Wisłą

▶▶Szwajcarskie referendum zmroziło polskich frankowiczów.

▶▶Frank po 4 zł? Analitycy mówią, że to bardzo mało prawdopodobne.



kwot przeznaczałby na zakup 
złota. Taki nakaz skompliko-
wałby mu skuteczne zarzą-

dzanie rezerwami, ale w żaden sposób 
nie wpłynąłby na możliwość utrzymania 
kursu franka powyżej 1,20 za euro. SNB 
może wyemitować dowolną ilość fran-
ków – wyjaśnia Kwiecień. 

W razie gdyby Szwajcarzy opowie-
dzieli się za „ocaleniem” złota, ich bank 
centralny ma jeszcze jedno wyjście. – 
Może przesunąć część rezerw w walu-
tach obcych do państwowego funduszu 
majątkowego, kontrolowanego przez 
Ministerstwo Finansów. Dzięki temu te 
środki nie będą uznawane za rezerwy 

walutowe – mówi 
Jarosław Janecki, 
główny ekonomista 
Société Générale.

W alpejskiej 
gorączce zło-
ta ekonomiści 
apelują o rozsą-
dek. – Ewentualne 
wprowadzenie pos 
tulatów inicjaty-
wy przyczyni się 
przede wszystkim 

do wzrostu cen złota i nie będzie miało 
istotnego wpływu na kurs franka wobec 
euro i złotego – uważa Jakub Borowski, 
główny ekonomista Crédit Agricole. – 
Podtrzymujemy naszą prognozę, zgod-
nie z którą do końca 2015 roku kurs 
franka będzie się kształtował w prze-
dziale 3,46–3,50 zł – dodaje. – Nie dziwi 
spore zainteresowanie tym tematem 
w Polsce, jednak straszenie krachem na 
rynku franka jest dzisiaj wyjątkowo nie-
odpowiedzialne – mówi Janecki.

—  Agnieszka Kamińska
Jednym słowem: Frank po 4 zł to bzdura – 
mówi przytłaczająca większość ekspertów. 
Jego umocnienie nikomu nie jest na rękę.

Analitycy mówią, że wynik 
referendum w sprawie 
rezerw złota w Szwajcarii 
nie wpłynie na kurs franka.

finał w zaplanowanym na 30 listopada 
referendum, do którego doprowadziła 
prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa 
(SVP), ta sama, która chce się pozbyć 
z kraju imigrantów. 

Czego dokładnie chce SVP? Po pierw-
sze, żeby SNB już nigdy więcej nie sprze-
dawał złota, a wręcz odwrotnie – do-
kupił szlachetnych sztabek i docelowo 
zwiększył ich wartość w rezerwach do 
20 proc. Po  drugie – żeby szwajcarskie 
złoto trzymane było w kraju, a nie jak 
teraz w Londynie i Ottawie. 

– Jeżeli Szwajcarzy zagłosują za tą 
propozycją, będzie to oznaczało, że SNB 
przy zachowaniu obecnego poziomu 
rezerw zostanie zmuszony do zakupu 
niemal 1,6 tys. t złota, co stanowi ok. 
40 proc. całkowitego popytu na złoto 
w 2013 roku. Przy słabnącym popycie 
inwestycyjnym na złoto w fizycznej po-
staci taka decyzja z pewnością będzie 
miała pozytywny wpływ na jego noto-
wania – tłumaczy Piotr Jelonek, analityk 
Raiffeisen Polbanku. 

Ci analitycy, którzy sieją 
popłoch wśród polskich fran-
kowiczów, argumentują, że 
jeśli frank szwajcarski będzie 
miał większe pokrycie w zło-
cie, stanie się jeszcze bardziej 
wiarygodną walutą i jego 
wartość w relacji do innych 
walut wzrośnie. Jednak nie 
wszyscy się z tym zgadzają. 
– Jako całkowicie absurdal-
ne i niedorzeczne odbieramy 
stwierdzenia i predykcje, iż 
w przypadku przeforsowania 
takiej inicjatywy kurs franka 
miałby powrócić powyżej 4 zł 
– twierdzi Przemysław Kwiecień, głów-
ny ekonomista XTB. 

Rzeczywiście, trudno oprzeć się 
wrażeniu, że cała sprawa to burza 
w szklance wody. Po pierwsze, „Ratuj-
my szwajcarskie złoto” to inicjatywa 
polityczna, za którą – aby zyskała ona 
na znaczeniu – musiałaby zagłosować 
większość szwajcarskich obywateli. 
Partia SVP odnosiła już spektakularne 
sukcesy, nie dalej jak w lutym udało jej 
się zyskać poparcie dla ograniczenia 
napływu imigrantów. Najnowsze son-
daże pokazują, że „tak” dla złota może 
powiedzieć 44 proc. Helwetów, ale aż 
20 proc. jest niezdecydowanych. Na 
„nie” jest sam SNB. – Inicjatywa ogra-
nicza możliwości działania banku cen-
tralnego – przyznaje Thomas Jordan, 
prezes SNB. – Ucierpi na tym jego wia-
rygodność. Mam nadzieję, że obywate-

le odrzucą ten pomysł – mówi 
Fritz Zurbrügg, członek rady 
zarządzającej banku.

Pomysł nie ma też poparcia w szwaj-
carskim rządzie (mocny frank osłabiłby 
nastawioną na eksport gospodarkę) i obu 
izbach parlamentu. – To złota klatka dla 
SNB, który będzie dysponował środka-

mi ratunkowymi, ale nie będzie 
mógł ich użyć – twierdzi Andrea 
Caroni z Demokratycznej Partii 
Szwajcarii (FDP). 

Jednak nawet jeśli obywate-
le powiedzą „tak”, nie oznacza 
to, że z dnia na dzień SNB bę-
dzie musiał kupić ogromne ilo-
ści złota. Najpierw decyzja mu-
siałaby zostać zaakceptowana 
przez władze większości szwaj-
carskich kantonów, a nawet 
gdyby tak się stało, SNB miałby 
pięć lat na dostosowanie się do 
nowych regulacji.

Ci, którzy straszą rosnącym 
w siłę frankiem, zapominają o tym, 
że SNB w 2011 roku zobowiązał się do 
trzymania kursu franka w ryzach i nie 
pozwala mu się wspiąć powyżej grani-
cy 1,20 euro za franka. Dotąd obietnicy 
dotrzymał. Dlaczego miałby więc z niej 
zrezygnować? Można się spodziewać, że 
kontrola kursu franka, czyli w prakty-
ce skupowanie z rynku obcych walut, 
przy jednoczesnym nakazie zakupu zło-
ta może nieco ograniczyć elastyczność 
SNB, ale nie jego wydolność finansową. 
– SNB, zamiast lokować waluty w bez-
pieczne instrumenty dłużne, część tych 

 

Taki kurs euro 
utrzymuje od trzech 

lat Szwajcarski 
Bank Narodowy. 
Nikomu się nie 

opłaca, by przestał 
to robić.

1,20

„Ewentualne 
wprowadzenie 
postulatów 
referendum 
przyczyni się 
przede wszystkim 
do wzrostu cen 
złota i nie będzie 
miało istotnego 
wpływu na kurs 
franka wobec 
euro i złotego”.

– Jakub Borowski, 
główny ekonomista 
Crédit Agricole

„Chrońmy majątek 
narodowy”  

– głoszą plakaty 
zachęcające  

do udziału  
w referendum.



Firmy  
i Rynki

W medialnym imperium pracował od 20 lat. Przez 13 był prezesem Cyfrowego Polsatu.

Historia uczy, że szefowie z takim stażem miewają trudności z ułożeniem sobie życia na nowo.

Dominik Libicki uważany jest za archi-
tekta biznesowego sukcesu Cyfrowego 
Polsatu – największej w Polsce platformy 
satelitarnej, którą stworzył 13 lat temu. 
Zanim pod koniec października nieocze-
kiwanie rozstał się z grupą Zygmunta 
Solorza–Żaka, należał do menedżerów 
o najdłuższym stażu w jednej firmie.

Jakie ma plany na przyszłość – nie 
wiadomo, bo od czasu złożenia rezy-
gnacji milczy „nawet w sprawie po-
gody”. O pomyśle na życie zawodo-
we tym bardziej nie chce rozmawiać. 
„Wszystko, co miałem do powiedze-
nia, zostało zawarte w komunikacie” – 
odpisał na nasze pytania.

Oficjalnym powodem odejścia był 
„brak zgodności co do sposobów reali-
zacji strategii” – tak głosi ów komunikat. 
Nieoficjalnie mówi się, że największe róż-
nice zdań Libicki miał z Tobiasem Solo-
rzem, wiceprezesem Cyfrowego Polsatu 
i synem Zygmunta, który powoli przeka-
zuje mu władzę w swojej grupie bizne-
sowej. Następca miał podobno naciskać 
na zwiększenie zadłużenia Cyfrowego 
Polsatu, by z tych pieniędzy finansować 
inne przedsięwzięcia medialno–teleko-
munikacyjne. Na to Libicki ponoć nie 
chciał się zgodzić.

Jak mówią osoby z jego otoczenia, 
między nim a Solorzem juniorem miało 

też dochodzić do spięć w kwestii zarzą-
dzania Polkomtelem, operatorem sieci 
Plus. Po przejęciu spółki przez Cyfrowy 
Polsat to Libicki chciał wyznaczać kie-
runki jej rozwoju. Jednak Tobias Solorz 
jako prezes Polkomtelu miewał podob-
no inne zdanie w tych kwestiach. Mniej-
szy rządził większym. Dla właściciela 
Polsatu Zygmunta Solorza–Żaka wybór 
między wieloletnim, skutecznym i za-
ufanym menedżerem a przyszłym spad-
kobiercą imperium – choć niełatwy – był 
jednak oczywisty.

Historia Libickiego może budzić sko-
jarzenia z innym przypadkiem odejścia 
znanego menedżera. Na początku ubie-
głego roku po siedmiu latach kierowania 
międzynarodowym holdingiem nale-
żącym do Jana Kulczyka ze stanowiska 
prezesa zrezygnował Dariusz Mioduski. 

Zerwanie więzów z bogatym i wpływo-
wym właścicielem to niejedyna analogia 
do historii Libickiego. W obu przypad-
kach dymisje zbiegają się w czasie ze 
stopniowym przekazywaniem władzy 
biznesowej młodszemu pokoleniu miliar-
derów. U Kulczyków pierwsze skrzypce 
gra już nie Jan, lecz jego syn Sebastian. 
Jednak w tym przypadku nie było to spe-
cjalnym zaskoczeniem. Przygotowania 
do zmiany warty w rodzinnym holdingu 
trwały od lat. – Od początku było wiado-
mo, że to nastąpi, choć horyzont czasowy 
nie był dokładnie określony – przypomina 
Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk 
Holding. Większą sensację Dariusz Mio-
duski wywołał na początku tego roku, gdy 
przejął większość udziałów w Legii War-
szawa. Dziś na swoim profilu na Twitterze 
przedstawia się jako „inwestor, przedsię-
biorca, filantrop, mąż i ojciec”. 

Osoby znające Libickiego uważają, że 
nie będzie miał problemu ze znalezie-
niem pracy ani w Polsce, ani za granicą. 
Nie dość, że ma sukcesy w rozwijaniu 
firmy na bardzo konkurencyjnym ryn-
ku, to płynnie mówi po angielsku i hisz-
pańsku. Niewielu spodziewa się jednak, 
że zacznie pracę dla konkurencji. – To 
guru w obszarze zarządzania telewizją 
i kontentem, jest niezwykle kompetent-
ny – mówi Piotr Muszyński, wiceprezes 

Zygmunt Solorz–Żak

Przygotowuje  
swojego syna  

na przejęcie władzy  
w medialno– 

–telekomunikacyjnej 
grupie.

Tobias Solorz

Wiceprezes  
Cyfrowego Polsatu  
i prezes Polkomtelu.  

To z nim Libicki miał się 
poróżnić w sprawie 

strategii.



cownicy podejrzewają, że może on z po-
wodzeniem zaangażować się w biznes 
szkoleniowy. Ich zdaniem ma umiejęt-
ności coacha i zapał, by edukować.

Atrakcyjnych ofert pracy dla byłych 
prezesów nie ma zbyt wiele w czasach, 
gdy wiele branż przechodzi konsolida-
cję. Zdaniem Borysława Czyżaka, jeśli 
ktoś przez lata z powodzeniem kierował 
firmą, wielokrotnie udowadniając swoje 
strategiczne i przywódcze kompeten-
cje, to rynek powinien szybko je docenić. 
Jednak w praktyce osoby rozstające się 
z firmą przechodzą często przez trudny 
okres poszukiwań nowej roli, co jest wy-
zwaniem nie tylko zawodowym, ale tak-
że osobistym i rodzinnym, szczególnie 
dla osób przyzwyczajonych przez lata do 
bardzo intensywnej aktywności. 

Na niekorzyść Libickiego przemawia 
długi staż na stanowisku prezesa. Wbrew 
pozorom nie musi to być atut. – Lepiej, 
jeśli kandydat na wysokie stanowisko 
ma różnorodne doświadczenia z kilku 
rynków, różnych kultur organizacyjnych 
– ocenia Zbigniew Płaza, partner zarzą-
dzający w firmie Boyden specjalizują-
cej się w rekrutacji top menedżerów. Jak 
zaznacza, to wła-
śnie dlatego wie-
le czołowych firm 
w swych progra-
mach kształcenia 
menedżerów tak 
mocno stawia na 
zbieranie doświad-
czeń z różnych 
krajów i różnych 
stanowisk. Wg Zbi-
gniewa Płazy opty-
malny staż to 5–10 
lat w jednym miej-
scu. Jeśli jest dłuż-
szy, to człowiek tak 
mocno przesiąka 
kulturą organiza-
cyjną swojej firmy, że traci kontakt z ze-
wnętrznym rynkiem. Jeszcze trudniej 
może być tym, którzy – jak Dominik Li-
bicki – sami tę kulturę tworzyli, mając 
dużą niezależność. Wtedy konieczność 
dopasowania się do innego korporacyj-
nego stylu zarządzania firmą może być 
dużym wyzwaniem.

—  Anita Błaszczak, Urszula Zielińska
Jednym słowem: Dominik Libicki podobno 
poróżnił się w wizji rozwoju Polsatu 
z Tobiasem Solorzem. Teraz zaczyna nowe 
biznesowe życie.

Orange Polska. Do zasług Libickiego zali-
cza stworzenie modelu płatnej telewizji 
z dobrze zdefiniowaną grupą docelową 
wsparte znakomitą komunikacją. – Spo-
dziewam się po nim pragmatycznej de-
cyzji co do własnej drogi dalszej kariery 
– mówi Muszyński. – I to niekoniecznie 
korporacyjnej – zaznacza.

Nie byłby pierwszym, który wybrał 
inną drogę. Byli prezesi odnajdują się 
bowiem często poza dotychczasowym 
nurtem własnej kariery. – Zakładają wła-
sne firmy. Inwestują w nieruchomości. 
Otwierają galerie sztuki. Przechodzą do 
pracy w radach nadzorczych i do dzia-
łalności doradczej. Pojawia się całe spek-
trum możliwości, których wcześniej nie 
mieli czasu rozważyć – mówi Borysław 
Czyżak, szef Sediba Consulting.

W telekomunikacji, gdzie w ostat-
nich latach nie brakowało rozstań mene-
dżerów z długim stażem w jednej fir-
mie, byli prezesi często parają się potem 
consultingiem, oddają się pasjom albo 

ponownie wchodzą do branży, choć już 
jako inwestorzy.

Marek Józefiak, który przez prawie  
10 lat związany był z Grupą Telekomu-
nikacji Polskiej (dziś Orange Polska), po 
odejściu z firmy trafił na kilka lat pod 
skrzydła firmy doradczej EY, a dziś jest 
członkiem rady nadzorczej analityczno–
doradczej firmy Algolytics. 

Mirosław Godlewski, szef Netii w la-
tach 2007–2014, jeszcze zanim złożył re-
zygnację, zapowiadał, że będzie w przy-
szłości inwestorem. Związał się silniej 
z funduszem MCI Tomasza Czechowicza, 
która to firma jest dziś jednym z więk-
szych akcjonariuszy Netii.

Niezależnym inwestorem jest także 
Janusz Arciszewski, w latach 2000–2011 
prezes i mniejszościowy akcjonariusz 
sieci kablowej Aster, kupionej ostatecz-
nie przez UPC Polska. Arciszewski dziś 
rozwija własne biznesy telekomunika-
cyjne i jest m.in. udziałowcem spółki 
Barista zarządzającej Hard Rock Cafe. 
Z kolei Simon Boyd, prezes UPC Polska 
przez 16 lat, dziś rozwija swoją sportową 
pasję – gra w golfa. 

Jaką drogę wybierze Dominik Libic-
ki? – Dla menedżerów jego skali w Pol-
sce dziś wyzwań nie ma. Jeśli natomiast 
sprawdzi się przepowiednia, że TVN 
trafi w ręce Time Warner, to byłby on 
dla Amerykanów odpowiednią osobą 
na odpowiednim miejscu, jako szef ta-
kiej telewizyjnej grupy – uważa Graży-
na Piotrowska–Oliwa. Jej zdaniem praca 
dla grupy specjalizującej się w nadawa-
niu telewizji nie stanowiłaby bezpośred-
niej konkurencji dla firmy, którą tworzył 
Libicki. Jak dodaje Piotrowska–Oliwa, 
każdej branży można się nauczyć. – Ale 
w spółkach Skarbu Państwa go nie wi-
dzę – zaznacza była członkini zarządu 
Orlenu i była szefowa PGNiG. Tajemnicą 
są też plany innego znanego menedżera 
z branży telekomunikacyjnej, Miroslava 
Rakowskiego, który z końcem paździer-
nika przekazał stery w T–Mobile Pol-
ska swojemu następcy, a do końca roku 
odejdzie z grupy Deutsche Telekom, 
w której pracował 12 lat. Jego współpra-

O tyle zmalała giełdowa wartość Cyfrowego 
Polsatu w dniu, w którym ogłoszono odejście 
Libickiego. Niewielu się tego spodziewało.
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Dariusz Mioduski

Odszedł po siedmiu 
latach ze stanowiska 

prezesa Kulczyk 
Holding. Obecnie jest 

właścicielem Legii 
Warszawa.

Jan Kulczyk

Przekazał ster  
w biznesie synowi 

Sebastianowi. Sukcesję 
przygotowywał od lat. 
Odejście Mioduskiego 

to jej element.

„Jeśli sprawdzi się 
przepowiednia, 

że TVN trafi  
w ręce Time 

Warner, 
[Libicki] byłby 
odpowiednią 

osobą na 
odpowiednim 

miejscu jako szef 
takiej telewizyjnej 

grupy”.
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Bez nowego pomysłu  
na siebie nawet 
największe firmy czeka 
nieuchronny zmierzch.

Ile trwa  
w internecie
O Ello.co głośno było na przełomie 
września i października. Nowy serwis 
społecznościowy zapewnia, że „nie 
traktuje użytkownika jak produktu”, 
a na poparcie tych słów założyciele i in-
westorzy Ello podpisali w październi-
ku statut zakazujący sprzedaży danych 
o użytkownikach firmom trzecim lub 
reklamodawcom. Ello mimo aury eli-
tarności (dostęp tylko na zaproszenia) 
szybko zgromadziło ponad 1 mln użyt-
kowników, a media sięgnęły po nagłów-
ki sugerujące, że oto na rynku pojawił 
się kiler, który wykończy Facebooka.

Co było dalej? Michał Białek, dyr. ope-
racyjny serwisu Wykop.pl, mówi o „szyb-
kim spadku zainteresowania po pierw-
szym etapie wow”. Jak wygląda efekt wow 
i towarzyszący mu późniejszy zjazd – każ-
dy może z łatwością zobaczyć, wystarczy 
spojrzeć na obrazek poniżej. 

– W długiej perspektywie czaso-
wej wszystko można uznać za chwi-
lową modę. Generujący do niedawna 
rekordowe wyceny Foursquare dziś 
bez sukcesów walczy ze spadkami – za-
uważa Białek. Amerykański Foursqu-
are – czyli oparta na mechanizmach 

geolokalizacji aplikacja do „meldowa-
nia” światu swej obecności w określo-
nych miejscach (knajpach, hotelach, 
lotniskach etc.), z której korzystało 
50 mln użytkowników, podzieliła się 
w tym roku na dwa odrębne narzę-
dzia. Samo Foursquare bazuje teraz na 
spersonalizowanych rekomendacjach 
barów, restauracji i innych miejsc 
wartych odwiedzenia, a do meldowa-
nia się służy nowa aplikacja Swarm. 
Użytkownicy nie są z tego zadowoleni 
i popularność firmy spada.

Flagowym przykładem tego typu zja-
wisk był Second Life, wirtualny świat udo-
stępniony przez firmę Linden Lab w 2003 
roku. W latach 2006–2007 cieszył się gi-
gantyczną popularnością i był odwiedza-
ny przez miliony internautów – to wtedy 
Szwecja jako pierwsza otworzyła w nim 
swoją ambasadę, a później dołączyły do 

niej kolejne państwa, aby trafiać w ten 
sposób do młodych ludzi i dostarczać 
im informacji. – Nie będziemy wydawać 
paszportów czy wiz, ale z pewnością wy-
jaśnimy, jak je zdobyć w rzeczywistym 
świecie – komentował w 2007 roku Olle 
Waestberg, dyrektor Instytutu Szwedz-
kiego, który odpowiadał za prowadze-
nie wirtualnej ambasady. Wiele redakcji 
otwarło w Second Life wirtualne agencje 
prasowe, których zadaniem było informo-
wanie o życiu i przedsięwzięciach bizne-
sowych użytkowników wirtualnego świa-
ta. – Ludzie czują się tak, jakby tworzyli 
nowy świat, i właśnie to robią – mówił 
Philip Rosedale, dyr. generalny Linden 
Lab. Sukces Second Life okazał się jed-
nak tymczasowy. Emocje nagle ucichły, 
Linden rzadko wprowadzało aktualiza-
cje. Nastała stagnacja i internauci uznali, 
że Second Life przestał być interesujący. 
– A kiedy tak się dzieje, odpływ użytkow-
ników jest równie szybki jak wcześniej ich 
przypływ, gdy firma była na topie – mówi 
Michał Paradowski, partner w spółce do-
radczej 4 Results. 

Podobne zjawiska polscy internau-
ci znają dobrze z własnego podwórka. 

…zanosi się         na WOWsierpień 2014 wrzesień 2014
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Biznes online to specyficzna branża. „Szybka przemijalność jest wpisana w jego DNA”.

Ello.co przypomniał o nietrwałości sławy – czego ofiarą w Polsce jest m.in. Nasza Klasa.



…zanosi się         na WOW

Na początku tego roku w sieci pojawiło 
się kilka artykułów na temat zwolnień 
w nk.pl, dawnej Naszej Klasie. Pracę 
straciło ok. 40 osób z działu reklamy 
i badań, bo spółka redukowała kosz-
ty. Wprawdzie popularność serwisu 
jest wciąż jeszcze wysoka – wg bada-
nia Megapanel PBI/Gemius z sierpnia 

serwis odwiedza 
miesięcznie 5,6 
mln internautów – 
ale jest to już mniej 
niż połowa tego, 
co jeszcze pięć lat 
temu. Z czasów, 
gdy polskie knaj-
py zalewała fala 
sentymentalnych 
spotkań klasowych 
umawianych przez 
użytkowników ser-
wisu, nie zostało 
nic. Nasza Klasa 
oddała tych ostat-

nich Facebookowi, który odwiedza 
miesięcznie już ponad 17 mln Polaków. 
A pod koniec października przeszła 
audyt i została wystawiona na sprze-
daż. Już jako – zdaniem wielu komenta-
torów – biznes cokolwiek przebrzmiały. 

Fotka.pl i Grono.net to kolejne niegdyś 
bardzo modne firmy, które już dawno 
przestały być cool.  
Ta druga już nie istnie-
je – w pewnym 

momencie serwis społeczno-
ściowy, działający od 2004 roku, 
zmienił się w hosting plików, 
ale na tym rynku Grono nie od-
niosło już sukcesu. Także zało-
żone w 2000 roku Gadu–Gadu 
najlepszy czas ma już za sobą. 
Pozostaje największym rdzen-
nie polskim komunikatorem, 
ale ze Skype’em nie jest w sta-
nie konkurować. Zagrożeniem 
dla GG jest też funkcja czatu Fa-
cebooka. Widząc to, firma powoli od-
cina się od komunikatora, wierzy, że 
przyszłość tych narzędzi wyznacza 
rynek aplikacji mobilnych, i to na 
nim próbuje się skoncentrować. 

– Szybka przemijalność jest wpi-
sana w DNA biznesów interneto-
wych – komentuje Marcin Kotlarek, 
partner i dyrektor zarządzający firmy 
Boston Consulting Group Polska. – Po-
wodów takiego zmierzchu może być 
wiele – mówi Michał Białek – ale chy-
ba najważniejszy to utrata kontaktu ze 
swoimi użytkownikami, budowanie 
różnego rodzaju procedur, spowalnia-
nie organizacji, która wolniej adaptuje 
się do zmian otoczenia – mówi mene-
dżer Wykopu. W przypadku polskich 

firm dochodzi jeszcze jedno 
bardzo poważne wyzwanie. 
– Niestety, na rynku platform 
handlowych czy social media 
trudno im konkurować z glo-
balnymi graczami, o ile nie 
zdominowały rynku przed ich 
wejściem do Polski, jak np. Al-
legro – tłumaczy Bogdan Do-
brzeniecki z działu doradztwa 
biznesowego Ernst & Young. 

Ale można z tym zjawi-
skiem walczyć. – Są dwie główne 
ścieżki: wymyślanie się na nowo, 
czyli dobudowywanie nowych 
funkcjonalności po to, żeby zyskać 
lojalność klientów, albo tzw. aktyw-
na kanibalizacja, której mistrzem 
jest np. Apple – tłumaczy Kotlarek. 

Firma, chcąc pozostać na topie, 
musi więc eksperymentować. Zdaniem 
ekspertów uwagę powinna poświę-
cać też innym aspektom – tworzeniu 
zróżnicowanego zespołu specjalistów 
i dbałości o obecność w środowisku 
start–upowym, czyli na różnego typu 
programistycznych maratonach, spo-
tkaniach networkingowych czy szko-
leniach akceleracyjnych dla młodych 
przedsiębiorców. Na takich imprezach 
często można podpatrzyć, co robią inni, 
i wpaść na cenne pomysły związane 

z rozwojem własnego biznesu. 

październik 2014

„Najgorszym 
rozwiązaniem jest 
uparte trwanie 
przy pierwotnym 
pomyśle i modelu 
biznesowym. 
Należy pamiętać, 
aby nieustannie 
wchodzić w buty 
swoich klientów 

– koniec końców 
istniejemy dla 
nich”. 

— Klaudyna 
Długozima, prezes 
zarządu ConQuest 
Consulting
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Przedstawiciel Boston Consulting 
Group Polska zaleca też budowanie 

zespołów możliwie zróżnicowanych. 
– Trzeba od razu założyć, że potrzeba 
nam wielu różnych pomysłów i wielu 

autorów – argumentuje.
Utrzymywanie bieżą-

cego dogłębnego rozezna-
nia w branży to, wyda-
wałoby się, oczywistość. 
– Wielokrotnie jednak 
widziałem projekty, które 
przedstawiane były jako 
unikatowe, a po chwi-
li googlowania okazywa-
ło się, że podobny był już 
wcześniej realizowany 
w USA czy na zachodzie 
Europy – mówi Białek. 

I wreszcie słowo za-
klęcie. Pivot. Oznacza ono znaczą-
cą zmianę pierwotnej strategii 
w celu osiągnięcia lepszego do-
pasowania do oczekiwań rynku 

i sprawniejszego modelu bizneso-
wego.  To obecnie w świecie biznesu 
online bardzo popularne hasło. Kiedyś 
pivot doskonale sprawdził się choć-
by w Facebooku, gdy ten otworzył się 
na ludzi spoza rodzimej uczelni Marka 
Zuckerberga i zyskał dzięki temu mi-
liony nowych użytkowników. 

– W rzadko którym start–upie mo-
del biznesowy określony na początku 
okazuje się tym najlepszym i dopiero 
po kilku pivotach udaje się osiągnąć 
sukces – twierdzi Białek. 

A kiedy pojawiają się bariery wzro-
stu albo gdy firma zaczyna tracić udzia-
ły w rynku, Bogdan Dobrzeniecki 
z Ernst & Young podsuwa jeszcze inne 
wyjścia. – Pierwszym jest sprzedaż fir-
my w momencie, kiedy ma wciąż dobre 
wyniki, ale niewielki potencjał dalsze-
go wzrostu. Ponadto należy próbować 
zwiększyć koncentrację na podstawo-
wym biznesie, przejmując głównych ry-
wali lub łącząc się z nimi – doradza. 

Inaczej mówiąc – przedsiębiorca in-
ternetowy musi znacznie aktywniej niż 

„tradycyjny” korygować kurs. O czym 
firmy zapominają częściej, niż się zdaje. 
– Kiedy jakiś biznes online się rozrośnie 
i staje się wszechobecny, przez dłuży 
czas będzie na rynku mocno rozpozna-
walny – mówi Michał Paradowski z 4 Re-
sults. To zjawisko może bardzo skutecz-
nie uśpić czujność firmy. – Rzecz w tym, 
że sama rozpoznawalność nie wystarczy, 
by utrzymać się na powierzchni. Trze-
ba stale wprowadzać uaktualnienia, nie 

Żyć i umrzeć wraz z Second Life

W szczycie 
popularności 
wirtualnego świata firmy  
i instytucje (także  
z Polski) otwierały  
w Second Life 
wirtualne sklepy 
i salony. W każdym 
miesiącu setki tysięcy 
przedmiotów i obiektów 
było kupowanych  
i sprzedawanych  
za walutę wprowadzoną  
w grze – tzw. dolary 
Linden, które można 
było później wymieniać 
na gotówkę. Niektórzy 
dorobili się w ten 
sposób pokaźnych 
majątków  
– najlepsi przedsiębiorcy 
generowali ponad  
200 tys. dol. rocznie. 
A potem… wszystko się 
skończyło. 

Serwis 
ogłoszeniowy

Producent 
komputerów

Redakcja

można za długo bazować na jednym do-
brym pomyśle – dodaje Paradowski. – Je-
śli spoczniemy na laurach, będzie to błąd 
bardzo bolesny w skutkach. 

— Grzegorz Kubera
Jednym słowem: Łaska internautów na 
pstrym koniu jeździ. Doświadczają tego nie 
tylko takie efemerydy jak ostatnio serwis Ello.

My tu Gadu–Gadu, a Skype tymczasem… Czyli kilka danych pokazujących, jak kapryśna bywa popularność:

43,79% 45%Tyle wynosił wtedy zasięg komunikatora GG  
(wg badania gemiusAudience mierzącego 

 uruchomione aplikacje). 
  

2006 rok, 
marzec 

2014 rok, 
sierpień  

18,62% 

Skype był na 
drugiej pozycji  

z wynikiem
22,91%  

a komunikator GG 
tylko

Przez osiem lat sporo się 
zmieniło. Skype ma obecnie

„Z ubolewaniem 
muszę stwierdzić, 
że ich czas [Nasza 
Klasa, Fotka.pl  

– red.] już minął,  
i nie wierzę  
w możliwość 
powrotu dawnego 
sukcesu. Jedynie 
nowy pomysł  
na siebie może 
pomóc”. 

—Michał Białek,  
dyrektor operacyjny 
Wykop.pl






