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SCREENSHOT

POLACY MAJĄ 
COŚ TAKIEGO, ŻE 
JAK SIĘ KOMUŚ 
DOBRZE POWODZI, 
TO MÓWIĄ, ŻE 
UKRADŁ. NIE MÓWI 
SIĘ, ŻE SIĘ NAUCZYŁ, 
JEST ZDOLNYM 
MENEDŻEREM, 
POTRAFI COŚ 
ZROBIĆ DOBRZE. 
O MNIE MÓWIONO, 
ŻE PRZECIEŻ 
NIEMOŻLIWE JEST, 
BY ZROBIĆ 1200 
PLAKATÓW BEZ 
ZNAJOMOŚCI.



PLAKACISTA TO ZAWÓD, KTÓRY SIĘ MA 
DOBRZE? MŁODZI SIĘ DO NIEGO GARNĄ?
Nigdy nie było takiego zawodu jak 
„plakacista”. To określenie zostało 
wymyślone przez dziennikarzy, którzy 

nie wiedzieli jak nazwać człowieka, 
który robi plakaty. A plakaty robi grafik, 
projektant. To jest zawód.

A ZATEM INACZEJ – CZY WIELU MŁODYCH 
GRAFIKÓW GARNIE SIĘ DO ROBIENIA 
PLAKATÓW?
Po 1989 roku były duże próby, by plakat 
ośmieszyć, zmniejszyć jego rangę. 
Z jakiegoś powodu wszystko to, co się 
dobrze sprzedawało za PRL-u, było 
be. Polacy mają coś takiego, że jak się 
komuś dobrze powodzi, to mówią, że 
ukradł. Nie mówi się, że się nauczył, jest 
zdolnym menedżerem, potrafi coś zrobić 
dobrze. O mnie mówiono, że przecież 
niemożliwe jest, by zrobić 1200 plakatów 
bez znajomości. W jakiś absurdalny 
sposób myślano, że wykonałem 1200 
telefonów do Skolimowskiego, Wajdy, 
Hanuszkiewicza, Machulskiego i innych 
prosząc ich, żeby mi dawali plakaty. 
Nikt nie zakładał tego, że tym ludziom 
moje prace mogły się po prostu podo-
bać, więc zamawiali następne. I takim 
myśleniem niszczono plakat. Przenie-
siono biennale z Zachęty do Wilanowa, 
stwierdzono, że o wiele fajniejszy dla re-
klamy jest billboard... Ale ta degradacja 
plakatu się nie udała. Młodzi go lubią, 
chcą go robić. Tylko nie rozumieją, że 
w momencie, kiedy podejmują decyzję 
o robieniu plakatów to wchodzą w zu-
pełnie inne rejony. Plakat to mercedes. 
Najwyższa klasa. Kiedy w latach 80-tych 
się spotykaliśmy w Europejskim, to 
w jednym miejscu siedzieli ilustratorzy, 
rysownicy a plakaciści w innym, bo to 
była śmietanka.

CZYLI SŁOWO „PLAKACISTA” MA JEDNAK 
UZASADNIENIE?
Ja go nigdy nie lubiłem. Dzisiaj, kiedy 
rozmawiam z młodymi ludźmi i pytam: 
„dlaczego takiego fajnego plakatu nie 
podpisałeś?” to wielu odpowiada: „a, 
bo to taka chałtura, kazali mi tu takie 
napisy zrobić”. Czyli kiedy się pojawia 
„kazali” to już jest chałtura. To jest 
paradoks. Ja zostałem wychowany na 
zupełnie innych zasadach. Kiedy skoń-
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czyłem szkołę miałem do wyboru sztukę 
użytkową i sztukę czystą, czyli strych, 
pracownia, brudne ręce, zapach farby...

… I CZĘSTO BIEDA.
Tego jeszcze nie wiedziałem. Kiedy 
student jest na akademii to uważa, że jak 
tylko skończy szkołę to świat jest jego. 
Ale jeszcze na studiach stwierdziłem, 
że nawet nie wiem, czy ten obraz, który 
maluję, jest już skończony. Przy plakacie 
jest to proste: termin jest na środę 
i trzeba go do wtedy zrobić. Poza tym 
jest fajna adrenalina bo jest zamówienie. 
No i od razu wiem, kto ten plakat chce. 
Obraz jest tak naprawdę tylko dla mnie. 
Kiedy siadam i zaczynam malować 
obraz jest fajnie, często to robię żeby 
„nie stracić wprawy”, ale nie kręci mnie 
to. Jeżeli podejmuję decyzję, że robię 
plakat, to słucham, co zamawiający ma 
do powiedzenia, bo on płaci. Jeśli ktoś 
mówi „nie podpisałem, bo mi coś tam 
kazali” no to sorry – płaci, więc ma 
do tego prawo. Możesz sobie przecież 
namalować obraz, wystawić za 50 
tysięcy. Nikt nie zechce go kupić, więc 
wystawiasz za 25 tysięcy. I też nikt nie 
zechce go kupić. Przy plakacie dostajesz 
pieniądze i wykonujesz zlecenie. To jest 
grafika użytkowa, czyli grafika, która ma 
czemuś służyć. Dziś młodzi ludzie często 
nie chcą stać w żaden sposób w kolejce 
– nie muszę ćwiczyć gry aktorskiej, bo 
jak wygram „Mam Talent” czy inny te-
leshow to zagram Hamleta. Wszystko się 
poprzestawiało. To jest brak szacunku 
dla zawodu. Na szczęście w grafice jest 
też wielu zdolnych, którzy nie uważają 
plakatu za chałturzenie. I tak naprawdę 
żadna z dyscyplin graficznych nie ma ta-
kiej rangi – nie ma biennale, nie ma mu-
zeum. Przecież jeżeli istnieje Muzeum 
Plakatu to znaczy, że jest on ważny.

PRZED PLAKATEM ZAJMOWAŁ SIĘ PAN 
RYSUNKIEM SATYRYCZNYM.
W momencie, kiedy podjąłem decyzję, że 
w ogóle zajmę się zawodowo grafiką, poja-
wił się plakat. Rysunek satyryczny był na 
studiach, zacząłem i się szybko wycofałem.
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Człowiek, który stworzył najbardziej kultowe plakaty do 
najbardziej kultowych filmów, łapie screenshoty i nie boi się 
słowa „dupa”. Andrzej Pągowski.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI   FOT.: ANDRZEJ RÓŻYCKI
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DLACZEGO?
Wszedłem kiedyś do redakcji „Szpilek”, 
które już wtedy były kultowe, my-
ślę, że podobnie kultowe jak redakcja 
zaatakowana ostatnio w Paryżu przez 
terrorystów. W tamtych czasach służby 
bezpieczeństwa chyba spokojnie mogłyby 
wparować do redakcji „Szpilek” i spało-
wać wszystkich tam obecnych w takim 
samym – że tak powiem – celu, tylko 
nikt na szczęście nie wpadł na pomysł, 
żeby zastrzelić rysownika, który naryso-
wał coś złego o PRL-u. A więc wszedłem 
do tej redakcji. Pamiętam to dokładnie. 
Siedzieli tam po kolei: Dudziński, Krau-
ze, Mleczko, Lutczyn, Bohdanowicz, 

Flisak i wielu innych. Przyniosłem swoje 
rysunki, rozłożyłem ale szybko schowa-
łem, wyszedłem. Nie byłem gotów. Wzięli 
kilka rysunków, wydrukowali. Napisali 
ładne pismo, że chcieliby współpracować, 
ale ja wiedziałem, że to jeszcze nie jest ten 
czas. Teraz wróciłem do takiego rysunku, 
ale zupełnie inaczej. Mój rysunek jest 
bardziej komentarzowy, bardziej dzien-
nikarski, niż ten, który uprawia Mleczko 
czy Raczkowski.

TAKI JEST CHYBA BARDZIEJ CENNY.
Patrząc na to, co robią i jak są postrzegani 
Mleczko z Raczkowskim to wygląda na to, 
że ten sposób dowcipu jest wciąż w cenie.

ALE ONI SĄ OBECNI NA TEJ SCENIE OD LAT 
I MAJĄ WŁASNĄ MARKĘ.
Kiedy patrzę na przykład na to, co robią 
obecnie bardzo lubiane przeze mnie 
Magdalena Danaj z Gdańska czy Marta 
Frej, to wydaje mi się, że dziś cenniejsze 
jest myślenie tekstem. Rysunek jest trochę 
obok. Najważniejsze jest to, co dzieje się 
w warstwie literackiej. To jest najfajniej-
sza sytuacja, że ma się coś do powiedzenia 
i jeszcze się potrafi do tego coś doryso-
wać. Proszę zwrócić uwagę, że Mrożek 
robił bardzo proste rysunki. Te jego 
ludziki to były przecież dwie, kreski, naj-
ważniejsze było to, co było nad nimi na-
pisane. Ten mój rysunek wrócił do mnie, 
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ale nie śmiem sobie nawet pomyśleć, że 
kiedykolwiek dorównałem sposobem 
satyry ludziom, których wtedy w „Szpil-
kach” poznałem, choć bardzośmy się 
zaprzyjaźnili. Ja to robię trochę inaczej. 
Nie mam swojego świata satyrycznego. 
Bardziej komentuję na bieżąco.

JAK POWSTAJE PLAKAT? CHCIAŁBYM 
POZNAĆ PROCES MYŚLOWY ZA TYM 
STOJĄCY. TŁUMACZĘ SOBIE, ŻE JEST TO 
JAKAŚ GRAFICZNA METAFORA TEGO, CO 
REKLAMUJE.
Na takie pytanie można odpowiedzieć 
albo legendą, albo prawdą.

POPROSZĘ O LEGENDĘ.
Siedziałem długo w pracowni, przeżywa-
łem dramatyzm tego dzieła, cierpiałem 
razem z bohaterami i bardzo długo 
szukałem pomysłu.

A PRAWDA?
Wpadł mi pomysł do głowy i zrobiłem. 
Nie ma na to recepty, słowo. Wiado-
mo, że termin goni, zawsze zostają dwa 
ostatnie dni, a i tak robię ostatniej nocy. 
Mówi się, że musi być natchnienie, a nie 
można mieć natchnienia 24 godziny 
na dobę. W zawodzie grafika, który 
pracuje na zlecenie, też nie można mówić 
o natchnieniu. Lufa przy głowie jest 
jakimś sposobem na wykrzesanie z siebie 
pomysłu. Deadline goni, ja oczywiście 
próbuję różnych sposobów żeby go 
przełożyć, dzwonię, pytam, czy termin 
się przypadkiem nie przesunął, wymy-
ślam różne sytuacje. Ale tak naprawdę 
walka zaczyna się wtedy, kiedy świateł-
ko zaczyna mrugać i wtedy najczęściej 
przychodzi pomysł. Czasami jest inaczej. 
W przypadku filmu nastrajam się z góry, 
żeby podczas oglądania złapać odpo-
wiedni moment. Nazwałem to niedawno 
screenshotem. Jeżeli uda się znaleźć 
w filmie screenshot to sprawa jest prosta 
– człowiek przychodzi do domu, rysuje 
scenę i gotowe. Pamiętam dokładnie jak 
było z „Misiem”. Obejrzałem cały film 
i nie miałem pomysłu. W filmie tyle się 
działo, że w głowie pustka. Wróciłem do 
domu, kombinowałem. Zadzwoniłem 
do Barei, on zły, bo mu cenzura wycięła 
kilka scen, i mówi: „tylko nie kombinuj 
bo i tak nie puszczą”. Przypomniałem 
sobie, że ten misio tam spadł i zatrzymał 
się w bajorze. Więc zrobiłem tego misia. 
Usiadłem, popatrzyłem. Pomyślałem: 
„kurczę, Pągowski, zrobiłeś tego misia 
i co? Jest namalowany, w krawaciku, ten 
krawacik jest strasznie zabawny... A może 
by mu zakleić usta?”. I domalowałem ten 

krzyżyk. Czyli kluczowy pomysł przy-
szedł na końcu. Cenzor potem zresztą 
faktycznie pytał o to, dlaczego miś ma 
zaklejoną buzię.

I CO PAN POWIEDZIAŁ?
Powiedziałem, że misie mają takie 
zaznaczenie, gdzie ma pyszczek... Po-
patrzył na mnie jak na idiotę ale puścił. 
To już były takie czasy, kiedy trochę się 
robiło odwilżowo.

A SĄ TAKIE, KTÓRE WEDŁUG PANA BYŁY 
SUPER I BYŁ Z NICH PAN BARDZO DUMNY, 
ALE PRZESZŁY BEZ ECHA?
Kiedy robię plakat nie zastanawiam się 
nad tym. Mówimy cały czas o sytuacji 
czasu, bo to dzisiaj pan uważa, że plakat 
do „Hair” jest kultowy. Jak go zrobiłem 
ktoś powiedział „o, fajny”, a ktoś inny 
nic. A po latach się okazało, że dostał 
jakąś nagrodę, obrósł legendą. Po kilku, 
kilkunastu latach niektóre z nich  mają 
swoje własne życie, ale kiedy wisiały na 
ulicy go nie miały. Po prostu informo-
wały o filmie. 

NIE MA JAK MIERZYĆ KULTOWOŚCI.
W żaden sposób. Zobaczcie. (Andrzej 
Pągowski pokazuje nam wycinek z gaze-
ty z 1994 roku o jego plakacie „Papierosy 
są do dupy”, w którym przytoczone są 
wypowiedzi oficjeli Ministerstwa Zdro-
wia m.in. o tym, że plakat jest „w kolizji 
z dobrym obyczajem”) Po dwudziestu 
latach okazuje się, że jest to najbardziej 
kultowy plakat, a teksty tych ludzi są 
dziś śmieszne. Ale wtedy tak o tym pisa-
no. A plakat powstał zupełnie przypad-
kowo. Miałem zrobić kolejny z plakatów 
antynikotynowych i nie miałem żadnego 
pomysłu. Oni chcieli, żeby zrobić dla 
dzieci i podali mi hasło „Mamo, tato, 
nie pal przy mnie”, więc zjadłem kolację 
żeby nie zwymiotować i zacząłem 
myśleć co dalej. Moja żona powiedziała: 
„słuchaj, napisz, że są do dupy”. Więc 
poszedłem i namalowałem. Uznała, że 
jestem nienormalny, że na poważnie 
biorę jej żarty. Ministrowi  Żochowskiemu 
(ówczesny minister zdrowia – przyp. 
JM) się spodobało i była afera. Byłem 
w Sejmie zeznawać dlaczego zrobiłem 
taki plakat. Pamiętam, że wyciągnąłem 
jakieś pismo, w którym Mickiewicz pisał 
coś o biciu pasem po dupie i stwier-
dziłem, że jak Mickiewicz użył słowa 
„dupa” to może być. Także widać, że 
z perspektywy czasu bardzo łatwo jest 
ocenić pracę, ale bez tej perspektywy już 
nie. Dzisiaj pracując nad plakatem też 
bronię się przed zastanawianiem się, czy 

plakat się spodoba, czy przejdzie próbę 
czasu. To pułapka. Po prostu siadam 
do roboty i robię. Oczywiście dziś jest 
o wiele trudniej, bo cenzura jest znacz-
nie mocniejsza niż w PRL-u. Nigdy nie 
wiem skąd wylezie.

CAŁY TEKST DOSTĘPNY NA STRONIE 
ANYWHERE.PL  

 IN ENGLISH

SCREENSHOT 

The guy who created the most 
popular posters for the most pop-
ular films, grasps screenshots and 
is not afraid to pronounce the word 
„ass”. Mr Andrzej Pągowski.  

POSTER DESIGNER SEEMS TO BE A PRO-
FESSION THAT IS DOING QUITE WELL IN THE 
MARKET, RIGHT? ARE THE YOUNG ARTISTS/
DESIGNERS WILLING TO TAKE IT UP?
There has never been such a profession as 
a “poster-man”. That kind of description 
was created by journalists that didn't know 

MÓWI SIĘ, ŻE MUSI 
BYĆ NATCHNIENIE, 
A NIE MOŻNA MIEĆ 
NATCHNIENIA 24 
GODZINY NA DOBĘ. 
W ZAWODZIE 
GRAFIKA, KTÓRY 
PRACUJE NA 
ZLECENIE, TEŻ NIE 
MOŻNA MÓWIĆ 
O NATCHNIENIU. LUFA 
PRZY GŁOWIE JEST 
JAKIMŚ SPOSOBEM 
NA WYKRZESANIE 
Z SIEBIE POMYSŁU. 
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how to call a person responsible for making 
posters. Whereas the posters are made by 
a graphic designer. It's a profession.

SO LET'S PUT IT DIFFERENTLY – ARE 
THERE MANY YOUNG GRAPHIC DESIGNERS 
INTERESTED IN CREATING POSTERS?
After 1989, a lot of effort was put into 
attempts at ridiculing the poster as an art 
form and diminishing its value. For a cer-
tain reason, all that sold well during the 
communistic era, was downtrodden in the 
democratic era. Polish people have a strange 
tendency to think that if someone is well 
off and doing well, that means he is a thief. 
Polish people don't regard such a person as 
someone who has reached a certain level 
by learning or by being a talented manager 
who can do things. People used to say about 
me that it is impossible to make 1200 post-
ers without having friends in the business. 
In a very absurd way people thought that 
I made 1200 phones to Skolimowski, Waj-
da, Hanuszkiewicz, Machulski and others 
asking them to give me jobs to design 
posters for films. Not even for one second 
did anyone think that these film directors 
simply liked my works so they ordered next 
projects. That kind of thinking was slowly 
destroying poster design.  The poster bien-
nale was moved from Zachęta to Wilanów 
and certain people decided that a bill-
board is much better for promotion than 
a poster... But this process of degrading 
the poster as an art form did not succeed. 
Young people like posters and they want to 

create them. The only thinking they do not 
understand is that the moment they start 
designing posters they enter totally different 
regions. A poster is a Mercedes. It's the 
highest class. When in the 1980s there was 
a meeting of visual artists in the Europejski 
Hotel, then you could see illustrators and 
graphic designers were sitting in one place 
and poster designers were sitting in another 
since that was crème de la crème.

SO HE WORD “POSTER-MAN” HAS ITS 
EXPLANATION?
I never liked that word. Today, when I talk 
to young people and ask them: “why didn't 
you sign that cool poster with your name?” 
then many of them respond by saying: „oh, 
that's because it was just a lousy job, they 
told me to put such and such a text here”. So 
the moment the option of “they told me to” 
appears it changed an art work into a lousy 
job. It is a paradox. I was raised with a totally 
different set of values. When I finished art 
academy – the only choice I had was be-
tween applied art and pure art - an attic, art 
studio, dirty hands and the smell of paint...

… AND POVERTY.
I didn't know anything about poverty at 
that time. When you are studying at the 
art academy you think that the moment 
you graduate from it the world will be 
yours. But already during studies I had 
realised that I was not sure if the painting 
I was making was already finished or not. 
When you are working on a poster it is 
much more simple: the deadline is on 
Wednesday, so you have to finish the work 
by that time. Furthermore, you get a nice 
shot of adrenaline, since a poster is a order 
and from the very beginning you know 
exactly who will purchase it. If I make 
a painting, it is actually only for me. I like 
that moment when I sit down and I start 
painting, it's cool. I often paint just in 
order not to loose my abilities, but I don't 
get excited by doing it. If I make a decision 
to make a poster, then I carefully listen to 
what the person ordering the poster has 
to say, because he is paying. If someone 
says „I didn't sign it because they told me 
to do this and that” then I am sorry but 
– that someone pays so he has the right to 
demand things. You can paint a painting 
and you can try to sell it for 50.000 PLN. 
When nobody wants to buy it, then you 
lower the price down to 25.000 PLN. And 
even then nobody is eager to buy it. With 
a poster you get the money and you fulfil 
the order. This is applied graphic art, or 
in other words – graphic design which 
can be useful. Today, young people very 

often don't want to wait in a queue to 
get somewhere – I don't have to practice 
acting cause when I win „Mam Talent” 
show or any other tv-show I will definitely 
get the role of Hamlet. Everything is up-
side down. It is a lack of respect for one's 
profession. Luckily, in the filed of graphic 
design there are many talented people who 
do not consider designing posters to be 
a lousy job. And let's not forget that apart 
from poster design, none of the graphic 
art forms has such a prestige – only poster 
designers have a biennale nor a museum. 
And if there exists a Museum of Poster 
that means it is an important thing.

BEFORE YOU STARTED WORKING AS 
POSTER DESIGNER YOU ALSO DABBLED IN 
DRAWING SATIRICAL DRAWINGS.
Poster had appeared right in the moment 
I had decided that I want to  be a profes-
sional graphic artist. I created some satir-
ical drawings during my studies, I took it 
up but then quickly backed off.

WHY?
One day in my youth, I entered the edito-
rial office of „Szpilki” magazine, which at 
that time had already been very popular, 
perhaps equally popular as the editorial 
office in Paris that has recently been at-
tacked by the terrorists. At that time, most 
probably the security services, were able to 
easily enter „Szpilki” office and beat with 
a truncheon all the people there with the 
same – so to say – purpose as the terrorists 
in Paris did, however luckily, none of the 
security service officers had come up with 
an idea to kill the drawer responsible for 
satirical drawings about the Polish People's 
Republic. So I entered that editorial office. 
I remember it very well. The following peo-
ple were sitting there: Dudziński, Krauze, 
Mleczko, Lutczyn, Bohdanowicz, Flisak 
and many others. I took out my drawings, 
and put them on the table but then I quick-
ly took them back and rushed out. I wasn't 
ready. They took a couple of my drawings 
and published them. They even wrote 
a polite official letter asking me to cooperate 
with them but I knew that this was not the 
right time. I recently returned to drawing 
similar things to the ones I had then put on 
their table, but today I do it differently. My 
drawings are more of a comment, they have 
a more journalist style, then the drawings 
by Mleczko or Raczkowski.

I THINK THAT THE STYLE OF DRAWINGS 
THAT YOU CREATE IS MORE VALUABLE.
When you look at what Mleczko and 
Raczkowski are doing and how they 
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are viewed, I'd dather say that there is 
still a demand and need of such kind of 
humour in our society. 

BUT THEY HAVE BEEN PRESENT IN THIS 
ART SCENE SINCE MANY YEARS AND THEY 
HAVE DEVELOPED THEIR OWN BRAND. 
When I look at the artists whom I like 
very much, such as - Magdalena Danaj 
from Gdańsk or Marta Frej, I get to 
think that today thinking with and 
through text has much more value. The 
drawing is slightly behind the text. All 
the drama takes place in the literary 
sphere of the drawing. And that's a really 
cool situation – when you have some-
thing to say and you can also comple-
ment that statement with something you 
draw. Notice that Mrożek used to make 
very simple drawings. His humans were 
made of two lines and the writing above 
them was what really mattered. My type 
of drawing returned to me but I do not 
dare to imagine that I could ever reach 
the level of satire that the people I met in 
„Szpilki”, although I must say we are very 
good friends since that time. I simply do 
it differently. I don't have my satirical 
world but rather I tend to comment the 
current situation.

HOW DOES A POSTER COME ABOUT? I WO-
ULD LIKE TO GET TO KNOW THE MENTAL 
PROCESS THAT STANDS BEHIND IT. THE 
WAY I EXPLAIN THE POSTER TO MYSELF IS 
THAT IT IS A KIND OF GRAPHIC METAPHOR 
OF THE THING IT PROMOTES.
You can answer such a question either by 
telling a legend or by telling the truth. 

I WOULD LIKE TO HEAR A LEGEND.
I sat in my studio for a very long time 
working on that poster, living through 
the drama of this piece of art, I suffered 
together with the actors of this drama 
and for a long time kept on searching for 
a good concept. 

AND THE TRUTH?
And idea came up to my head and 
I just did it. There is no good recipe, no 
kidding. You know that the deadline is 
coming and then I am left with the last 
two days, but at the end, I always do the 
last night. There is a saying that you need 
to be inspired to create something and 
inspiration cannot be there 24/7. When 
you work as a graphic designer who 
makes projects when an order comes, you 
cannot really speak about inspiration. If 
you feel the gun touching your temple 
that is something that can trigger an idea 

to emerge. The deadline is approach-
ing, of course I use various ways to try 
to postpone it, I call and ask if by any 
chance the deadline hasn't been moved, 
and I fake situations in order to move ti. 
But to be honest, the real battle starts 
when the deadline is already there – that's 
when the idea pops up. Sometimes it 
looks differently. When I am supposed to 
design a poster for a film, already when 
watching it I put myself in a special mood 
in order to grasp the right moment of the 
film that will inspire me. I recently called 
it a screenshot. If you are able to find 
a screenshot in the film then the poster 
will come easily – you go back home 
from the cinema, draw the screenshot and 
that's it. I remember exactly how it was 
with „Miś” (Teddy). I watched the whole 
film and I had no idea how to make 
a poster. So many things were happen-
ing in the film that my head was totally 
empty. I came back home and started 
thinking. I called Bareja, he was really 
furious, because the censors had cut out 
a number of scenes. He said: “just don't 
think too much and don't make it too 
complex cause they will not let it be pub-
lished anyway”. Then I remembered that 
there was one scene, where the teddy had 
fallen and down landed in a puddle. So 
I just drew that fallen teddy. I sat down, 
looked at what I drew. And I thought 
to myself: „damn, Pągowski, you really 
drew that teddy and now what? It's there, 
drawn in a square, and that square is 
extremely funny... How about putting 
some tape over his mouth?”. Then I drew 
that cross over his mouth. The crucial 
idea came at the end. And the censor had 
actually asked why the teddy has tape 
over his mouth.

WHAT DID YOU SAY?
I said that teddies tend to have such 
a special cross to show where the mouth 
is... The censor looked at me as if I were 
an idiot but he allowed that poster to 
be published. These were the times 
wgere the censorship was beginning to 
get less severe.

WERE THERE ANY POSTERS THAT YOU 
REALLY LIKED AND YOU WERE PROUD OF 
BUT THAT WERE NOT RALLY NOTICED BY 
OTHERS?
When I make a poster I don't think about 
such things. We are all the time talking 
here about the context, because today you 
think that the poster made for „Hair” is 
a cult thing. When I made this poster 
someone said - „wow, that's nice” but oth-

er people said nothing. Then after many 
years it turned out that this very poster 
got a prize and that it became legendary. 
After several or several dozens years some 
of the posters begin to live their own 
life and when they were hanging on the 
streets the didn't have this life. They were 
just promoting the film. 

THERE IS NO WAY IN WHICH YOU CAN 
MEASURE POPULARITY.
That's right. Look. (Andrzej Pągowski 
shows us a clipping from a newspaper from 
1994 about his poster entitled „Papierosy 
są do dupy” [Fags are shitty], where he 
quotes statements delivered by represent-
atives from the Ministry of Health, who 
say that the poster “too strongly collides 
with good manners”). After twenty years it 
turns out that this is one of the most pop-
ular of my posters and that the statements 
of these authorities sound ridiculous. But 
this is what they wrote about my works 
at that time. And that poster came about 
coincidentally. I was supposed to make 
one of the series of anti-smoking posters 
and I had no concrete idea. They wanted 
me to make a poster for children and they 
gave me a theme: „Mother, father, do not 
smoke in my presence”, so I ate my supper 
in order not to vomit after reading that 
theme and I started thinking. My wife 
said: „listen, you should just write that 
fags are shitty”. And that's what I did. My 
wife said that I am crazy to take her jokes 
seriously. Minister Żochowski (the then 
Minister of Health – J.M) liked it a lot and 
there was a lot of mess because of that. 
I was called to the Parliament to publicly 
confess why I had created such a poster. 
I remember that I took some kind of 
paper with me with an extract from Adam 
Mickiewicz in which he says something 
about beating someone's ass with a belt 
and I decided that if Mickiewicz could 
have used the word „ass” then I can easily 
defend my poster. So you can see that if 
you look at a certain work from a longer 
perspective you have the right to judge it, 
but if you don't have this perspective, you 
can't do it. Today, when I am working on 
a poster, I am still trying not to fall into 
the trap of thinking whether people will 
like that poster or not. I simply sit down 
to work and I do it. Of course today it is 
much more difficult, because the censor-
ship is much more severe that in the times 
of Polish People's Republic. I never know 
where it will come from.

THE WHOLE ARTICLE IS AVAILABLE ON THE 
FOLLOWING WEBSITE: ANYWHERE.PL   
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Każdego roku w grudniu Lyon na kilka dni staje się jednym z najbardziej 
spektakularnie oświetlonych miast na świecie. Podczas Fête des 
Lumières iskrzy milionem bajkowych kolorów.

 TEKST:  SYLWIA GUTOWSKA    FOT:  PAWEŁ GÓRECKI
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Ś
więto Świateł to kontynuacja 
katolickiego święta miasta  
z 8 grudnia, kiedy to 
liończycy oświetlali lampio-
nami swoje okna i tłumnie 
wędrowali do pomnika 

Matki Boskiej, znajdującego się na 
górującym nad miastem wzgórzu Fo-
urvière. Pomnik ten został postawiony, 
aby upamiętnić cudowne uratowanie 
miasta przed zarazą, które miało miej-
sce w XVII wieku. Procesje na wzgórze 
sięgają drugiej połowy XIX wieku. 
Z drugiej strony od ponad 20 lat, bo od 
1989 roku, miasto realizuje plan uno-
wocześniania miejskiego oświetlenia, 
tzw. Plan Lumière. W ten oto sposób 
podczas Fête des Lumières w tym 

francuskim mieście historia spotyka się 
z nowoczesnością. 

Dzisiaj Święto Świateł jest jednym 
z największych pod względem liczby 
odwiedzających festiwali miejskich na 
świecie. Co roku do Lyonu przyjeż-
dża od 3 do 4 milionów turystów ze 
wszystkich krajów. Tradycja wystawiania 
lampionów na oknach przetrwała i 8 
grudnia nie ma takiego domu, w któ-
rym nie palą się kolorowe światełka. 
W całym mieście urządzane są wielkie 
instalacje świetlne, dzięki którym Lyon 
iskrzy milionem barw.

Fête des Lumières to także okazja do 
zaprezentowania się przez młodych ar-
tystów. Miasto chętnie wspiera nowator-
skie pomysły designerskie, które dzięki 

TRADYCJA 
WYSTAWIANIA 
LAMPIONÓW 
NA OKNACH 
PRZETRWAŁA I 8 
GRUDNIA NIE MA 
TAKIEGO DOMU, 
W KTÓRYM NIE PALĄ 
SIĘ KOLOROWE 
ŚWIATEŁKA. 
W CAŁYM MIEŚCIE 
URZĄDZANE SĄ 
WIELKIE INSTALACJE 
ŚWIETLNE, DZIĘKI 
KTÓRYM LYON ISKRZY 
MILIONEM BARW.
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ogromnej ekspozycji mogą być rozsła-
wione jak nigdzie indziej. Dzięki Świętu 
Światła liońscy specjaliści od oświetlenia 
– architekci, projektanci, artyści – od lat 
cieszą się renomą na całym świecie, a ich 
projekty są realizowane także w innych 
metropoliach, jak choćby w St. Peters-
burgu, Hawanie czy Kuala Lumpur.

Do Lyonu warto przyjechać podczas 
świetlnej ferii, choć nie tylko. Na co 
dzień to także jedno z najlepiej oświe-
tlonych miast w Europie. Miasto samo 
w sobie jest wielką atrakcją turystyczną 
i miłą alternatywą dla sławnego Paryża. 
Położone jest w niezwykłym miejscu 
na mapie Francji, u zbiegu dwóch rzek: 
Saony i Rodanu, z których ta pierwsza 
wpada do Rodanu na południu miasta. 
Takie usytuowanie sprzyjało wspa-
niałemu rozwojowi gospodarczemu 
i kulturalnemu już od zarania. Lyon 
to niegdysiejsza stolica francuskiego 
włókiennictwa, dziś siedziba głównych 
zakładów Renault. Nie do zbagatelizo-
wania jest fakt, że to tu tak naprawdę 
narodziło się kino. Właśnie w Lyonie 
bracia Lumière stworzyli kinematograf. 
Przez cały rok organizowane są tu liczne 
wydarzenia kulturalne, które odwiedzić 
można za darmo lub za symboliczną 
opłatą. To typowe miasto kultury 

romańskiej, z kafejkami i tętniącym 
życiem nocnym. U brzegu rzek roze-
śmiani ludzie z całego świata bawią się 
do późnych godzin nocnych. Ostatnim, 
choć jednym z ważniejszych argumen-
tów przemawiających za tym miejscem 
jest wyjątkowa kuchnia tego regionu.

Ja już rezerwuję bilet na 8 grudnia, by 
pod koniec roku razem ze znajomymi 
podziwiać miasto świateł. Czy u Was też 
Lyon znajdzie się na liście podróżniczych 
destynacji na 2015 rok? 

 IN ENGLISH  

CITY OF LIGHTS. FESTIVAL OF LIGHTS 
IN LYON 

Every year in December for a cou-
ple of days Lyon changes into one 
of the most spectacularly illumi-
nated cities in the world. During 
Fête des Lumières the city glitters 
with a million magic colours.

Fête des Lumières is a continuation of 
the Catholic city holiday celebrated on 
the 8th December when the citizens of 
Lyon would light their windows with 

DO LYONU WARTO 
PRZYJECHAĆ 
PODCZAS ŚWIETLNEJ 
FERII, CHOĆ NIE TYLKO. 
NA CO DZIEŃ  
TO TAKŻE JEDNO 
Z NAJLEPIEJ 
OŚWIETLONYCH  
MIAST W EUROPIE. 
MIASTO SAMO 
W SOBIE JEST 
WIELKĄ ATRAKCJĄ 
TURYSTYCZNĄ I MIŁĄ 
ALTERNATYWĄ DLA 
SŁAWNEGO PARYŻA.
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ing the Fête des Lumières, this French 
city history meets with modernity. 

Today Fête des Lumières is one of 
the world's largest city lights festivals in 
terms of the number of people attracted. 
Every year, from 3 to 4 million tourists 
from all over the world visit Lyon during 
the Fête des Lumières. The tradition of 
putting lamps in the windows has sur-
vived and on the 8th December no house 
in Lyon stays without colourful lights in 
its windows. The whole city is covered 
with huge light installations that make 
Lyon glitter with millions of colours.

Fête des Lumières is also a great 
occasion for young artists to present 
their work. The city eagerly supports 

lamps and crowd around the monument 
of Holy Mary located on the Fourvière 
Hill that overlooks the city. The monu-
ment was erected in order to commem-
orate the fact of miraculous rescue of 
the city from plague n the 17th century. 
Large processions towards the top of the 
hill started in the second half of the 19th 
century. On the other hand since over 
20 years, exactly from the year 1989, 
the city continues to realise the plan of 
modernisation of the city lights, the so 
called “Plan Lumière”. In this way, dur-
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innovative design projects that thanks 
to the vast exposition during Fête des 
Lumières can gain great visibility. Also 
thanks to Fête des Lumières, Lyon's light 
experts such as – architects, designers, 
artists – are highly esteemed all over the 
world and their projects are also realised 
in other cities such as St. Petersburg, 
Havana or Kuala Lumpur.

Lyon is a great place to go to especial-
ly during the light carnival but not only. 
Also outside this period Lyon presents 
itself as one of the best illuminated cities 
in Europe. The city is also a great tourist 
attraction and a nice alternative for the 
famous Paris. It is located in a unique 
place on the map of France – i.e., in 
the place where two rivers meet Saona 
and Rodanu. Saona flows into Rodan 
in the southern part of Lyon. Such 
a location gave the city great conditions 
for economic and cultural development. 
Lyon used to be the capital of French 
textiles and today it functions as the 
headquarters of Renault factory. We 
shouldn't also omit the fact that it is 
right here that the world cinema was 
born. Here, in Lyon, brothers Lumière 
built the first cinematograph. All the 
year round numerous cultural events are 
organised in Lyon. You can participate 
in them for free or for a symbolic fee. 
Lyon is a typical city of Roman culture 
and architecture with cafes and bursting 

night life. On the rivers' banks laughing 
visitors from all over the world enjoy 
themselves until early morning hours. 
The last but one of the most important 
factors that should make you come here 
is the fabulous regional cuisine.

Well, right now I am making 
a reservation for a flight ticket to Lyon 
with the date - 8th December 2015, so 
as to be able to admire the illuminat-
ed French city at the end of the year 
together with my friends. Will you also 
have Lyon on the list of your travel 
destinations for 2015?  
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Zastanawiałeś się czasem jakby to było, gdyby twoim największym 
zmartwieniem było coś w stylu: „wypić poranną kawę patrząc na 
zamek, czy na góry?”. Bajka, prawda? A mieszkańcy słowackich Bojnic 
mają to na co dzień.

 TEKST:  KATARZYNA SZEWCZYK    ŹRÓDŁO:  SLOVAKIA.TRAVEL

N
a zachodzie Słowacji, tuż przy 
granicy z Czechami, położony 
jest kraj trenczyński. To 
właśnie tam, na pograniczu 
Gór Strażowskich i Kotliny 
Górnonitrzańskiej leżą Bojni-

ce – niewielkie, zaledwie pięciotysięczne 
miasteczko. Życie tam toczy się powoli 
prawie przez cały rok. Można by pomy-

SŁOWACKA BAJKA



 PODRÓŻE TRAVEL

25 

śleć, że skoro góry, skoro Słowacja, to 
pewnie zima i narty. Nic bardziej mylne-
go, turyści zaczynają napływać masowo 
w maju. Masowo, bo 50. tys. odwiedza-
jących to w skali tak małej miejscowości 
nie lada osiągnięcie.

FRANCJA W ŚRODKU SŁOWACJI
Jedną z najważniejszych atrakcji Bojnic jest 
położony na wzgórzu zamek. Gdy patrzy 
się na niego z oddali od razu przychodzą 
na myśl te z filmów Disneya, w których 
mieszkały piękne księżniczki i przystojni 
królewicze. Nic więc dziwnego, że jest dziś 
uważany za jedną z najpiękniejszych tego 
typu budowli nie tylko na Słowacji, ale 
w całej Europie Środkowej.

Jego historia sięga aż XII wieku, kiedy 
to w tym miejscu stanął drewniany gród, 
stopniowo przebudowywany i rozbudo-
wywany przez kolejnych właścicieli. Był 
w rękach książąt, arystokratów i, co może 
wydać się nieco zabawne, producenta, 
założyciela jednej z słynnych marek obuw-
niczych. Obecny kształt nadano mu pod 
koniec XIX wieku, kiedy jego właścicielem 
był hrabia Jan Palffy. To właśnie on zlecił 
węgierskiemu architektowi przebudowę 
zaznaczając, że ma on wyglądać jak zamki 
stojące w środkowej Francji. Po II wojnie 

światowej obiekt trafił w ręce państwa. 
W 1950 roku został niemal całkowicie 
zniszczony przez pożar, co paradoksalnie 
wyszło nam na dobre, bo po zrekonstru-
owaniu, zamiast ponownie umieścić tam 
siedziby instytucji państwowych, został 
przekazany Słowackiemu Muzeum Naro-
dowemu i udostępniony zwiedzającym.

Dzięki temu wydarzeniu możemy dziś 
podziwiać eksponaty muzeum arty-
styczno-historycznego: kolekcję obrazów 
i zabytkowych mebli. Jednym z najważ-
niejszych znajdujących się tam zabytków 
jest tzw. ołtarz bojnicki – XIV-wieczny 
zestaw późnogotyckich obrazów florent-
czyka Nardo di Cione Ortagna. Na uwagę 
zasługuje Przedpokój Orientalny oraz 
Złota Sala, której sklepienie jest kopią 
stropu weneckiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Obecnie turyści mają wstęp także 
do znajdującej się pod zamkiem jaskini 
naciekowej, w której co prawda jest jedynie 
studnia, ale cóż... Jaskinia to jaskinia, nie 
musi być w niej wiele, żeby była ciekawa!

Na bojnickim zamku odbywa się wiele 
imprez, z czego najważniejszy jest Mię-
dzynarodowy Festiwal Duchów i Straszy-
deł, przyciągający do Bojnic ok. 50 tys. 
uczestników z całego świata. Co roku, na 
przełomie kwietnia i maja, miasteczko 

JEDNĄ Z NAJ-
WAŻNIEJSZYCH 
ATRAKCJI BOJNIC 
JEST POŁOŻONY NA 
WZGÓRZU ZAMEK. 
GDY PATRZY SIĘ NA 
NIEGO Z ODDALI OD 
RAZU PRZYCHO-
DZĄ NA MYŚL TE 
Z FILMÓW DISNEYA, 
W KTÓRYCH MIESZ-
KAŁY PIĘKNE KSIĘŻ-
NICZKI I PRZYSTOJNI 
KRÓLEWICZE.



26 

 PODRÓŻE TRAVEL

staje się zagłębiem różnego rodzaju widm, 
czarownic i wampirów, pojawiają się 
także... kosmici.

Przed wejściem do zamku stoi 700-let-
nia lipa króla Macieja, równie imponu-
jąca jak zamek. Tuż obok niej znajduje 
się wejście do ogrodu zoologicznego 
– największego i najstarszego ZOO na 
Słowacji. Tam podziwiać można to, czego 
na co dzień nie zobaczymy: od lwów 
i tygrysów, poprzez niezwykle kolorowe 
ptaki, aż do jaskrawoniebieskich żab.

JASKINIA PEŁNA SKARBÓW
Wypicie kawy z widokiem na zamek 
to ciągle nie to samo, co pójście na 
niedzielny spacer do jaskini. Nie tej, która 
jest pod zamkiem. Tej, która znajduje się 
w samym sercu miasta.

Miejsce to odkrył odkrył w 1926 
roku ówczesny proboszcz tamtejszej 

parafii rzymskokatolickiej Karol Anton 
Medvecky, od którego nazwano je Jaski-
nią Proboszcza. Wraz ze specjalistami 
z Polski i Francji ustalił on, że w jaskini 
osiedlili się paleolityczny łowcy, którzy 
wytwarzali w niej narzędzia z kamienia. 
Badania archeologiczne potwierdzają, 
że na terytorium, na którym znajdują 
się dziś Bojnice, żyli niegdyś neandertal-
czycy. Tylko w Jaskini Proboszcza i jej 
okolicach znaleziono aż kilka tysięcy 
artefaktów, nigdy nie odkryto jednak 
szkieletu człowieka.

To tam od 2007 roku ma swoją siedzi-
bę Muzeum Prehistorii Słowacji. Miejsce 
na taką instytucję jest nieprzypadkowe – 
Bojnice uważane są przez paleontologów 
za jedno z najważniejszych tego typu 
miejsc w Europie. W muzeum znajdują 
się jedne z najbogatszych w Europie zbio-
rów dotyczących neandertalczyka typu Le 

Moustier. Można podziwiać tu wykonane 
przez niego kamienne noże, dłuta czy 
wiertła, a także elementy szkieletów zwie-
rząt: mamuta, prakonia, lwa jaskiniowego 
oraz innych ssaków i ptaków. O tym, że 
jaskinia była zamieszkana, świadczą także 
ślady palenisk. To wszystko sprawia, że 
Jaskinia Proboszcza jest niekwestionowa-
ną frajdą dla wielbicieli paleontologii.

Bojnice to nie tylko zwiedzanie. Masa 
turystów przyjeżdża do miasteczka dla 
wód termalnych, które się tu znajdu-
ją i które dają mu status uzdrowiska. 
Z dziewięciu znajdujących się w mieście 
źródeł wypływa woda o temperaturze od 
28 do aż 52 st. C. Latem i zimą turyści 
mają do dyspozycji ogromne jak na tak 
małe miasto zaplecze SPA, które oferują 
dosłownie wszystko: baseny, wycieczki, 
nawet stok narciarski. Brakuje tylko mo-
rza. Nie można mieć wszystkiego. 

NA BOJNICKIM ZAMKU 
ODBYWA SIĘ WIE-
LE IMPREZ, Z CZEGO 
NAJWAŻNIEJSZY 
JEST MIĘDZYNA-
RODOWY FESTIWAL 
DUCHÓW I STRASZY-
DEŁ, PRZYCIĄGAJĄ-
CY DO BOJNIC OK. 50 
TYS. UCZESTNIKÓW 
Z CAŁEGO ŚWIATA. CO 
ROKU, NA PRZEŁOMIE 
KWIETNIA I MAJA, 
MIASTECZKO STAJE 
SIĘ ZAGŁĘBIEM RÓŻ-
NEGO RODZAJU WIDM, 
CZAROWNIC I WAMPI-
RÓW, POJAWIAJĄ SIĘ 
TAKŻE... KOSMICI.
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 IN ENGLISH  

SLOVAK FAIRY-TALE

Have you ever wondered what it 
would be like if your biggest worry 
was something like: „should I drink 
my morning coffee looking at a cas-
tle or gazing at mountains?”. Sounds 
like paradise doesn't it? But those 
who live in Slovak city of Bojnice 
have this paradise on a daily basis.

In the west of Slovakia, right next to 
the border with Czech Republic lies the 
Trenčín county. Right there, on the border 
of Strážovské vrchy (Strážovské Moun-
tains) and the Hornonitrianská kotlina, 
lie Bojnice -  a small town with 5.000 
inhabitants. Life flows at a slow pace there 
almost the whole year round. Your first 
thought is probably the following chain of 
associations – Slovakia, mountains, winter, 
skiing.  No way, the tourists starts coming 
in crowds especially in May. We are 
really talking crowds here because Bojnice 
managed to attract 50.000 tourists, and for 
such a small town it is a real success. 

FRANCE IN THE MIDDLE OF SLOVAKIA 
The castle located on one of the hills is 
one of the main attractions of Bojnice. If 
you look at it from a distance you imme-
diately associate it with Disney films with 
a pretty princess and a handsome prince. 
Bojnice castle is considered one of the 
most beautiful buildings of that type in 
Slovakia and in all of central Europe.

The beginnings of the castle date back 
to 12th century. At that time a wooden 
castle was erected that after some time 
was rebuilt and reconstructed by its 
owners. It belonged to dukes, aristocrats 

and also to an owner of a famous shoe 
factory – which might sound quite fun-
ny. The current shape of the castle comes 
from the 19th century when the place 
was owned by earl Jan Palffy. He hired 
a Hungarian architect to rebuild the 
castle in such a way that the building 
would remind castles that come from 
central France. After the 2nd World War 
the castle became the property of the 
state. In 1950 it was almost totally swal-
lowed by a huge fire which paradoxically 
helped it. After  reconstruction, the 
castle no longer functioned as residence 



 PODRÓŻE TRAVEL

28 

of state authorities but it was given to 
Slovak National Museum and made 
accessible to the public.

And thanks to this we can explore 
artefacts of the artistic and historical 
museum such as: a collection of paint-
ings and historical furniture. One of the 
most important antiques housed by the 
museum is the so called Bojnice Altar – it 
is a collection of old-gothic paintings 
created by Nardo di Cione Ortagna 
from Florence in the 14th century. You 
should also pay attention to the Oriental 
Hallway and Golden Hall whose dome is 

a copy of the Venice Fine Art Academy's 
dome. Currently the tourists can also 
access the stalactite cave which houses 
only a well but but... The cave is a cave,  it 
doesn't have to have many things inside it 
to be attractive!

Bojnice Castle hosts many events and 
the most important one is the Internation-
al Festival of Ghosts and Bogies which 
attracts ca. 50.000 participants that come 
to Bojnice from all over the world. Every 
year, at the end of April the town becomes 
a meeting place for bogies, witches, vam-
pires and even... aliens drop by.

Before the entrance to the castle you 
will find a 700 years old linden tree plant-
ed by King Maciej, and it is as magnifi-
cent as the castle. Right next to the tree 
you will find the entrance to Slovakia's  
oldest and largest Zoo. The zoo offers all 
the wonders that you will never see in 
your daily life – lions, tigers, colourful 
birds and bright-blue frogs.

A CAVE FULL OF WONDERS
Drinking coffee with a view on the castle 
is still not the same as going for a Sunday 
walk into a cave. Not the one which is 
under the castle but the one which is 
right in the centre of the town. 

It was discovered in 1926 by Karol 
Anton Medvecky – who at that time 
served as the rector of the Roman-Catho-
lic parish in Bojnice. That is how the cave 
got the name – Rector's Cave. Together 
with experts from Poland and France that 
in the far past the cave was inhabited by 
Palaeolithic  hunters that used to produce 
tools from stone. Archeological excava-

tions have proven that the area which 
currently is the seat of Bojnice, used to 
be inhabited by Neanderthal men. Only 
in the Rector's Cave and its vicinities, 
researchers found more than a couple 
thousand artefacts but no skeleton of 
man was found.

This is the place where since 2007 the 
Museum of Slovak Prehistory has its 
residence. Bojnice is not a place chosen at 
random for the location of the museum. 
Paleothologists regard Bojnice as one of 
the most important archeological sites 
in Europe. The museum houses Eu-
rope's richest collections of artefacts and 
information related to the development 
of Neanderthal man of the Le Moustier 
type. When you visit the museum you 
can also see the stone knives, chisels and 
drills as well as parts of animal skeletons: 
mammoth, pre-horse, cave lion and other 
mammals and birds. The fact that the cave 
was inhabited by men is proven also by the 
fact that the cave bears hearth signs. It all 
makes the Rector's Cave and unquestiona-
ble feast for the paleonthology-lovers.

Bojnice are not only about sigh-seeing. 
Tons of tourists come here to make use 
of thermal waters that are located here 
and that give the town a status of a spa 
resort. Nine thermal water springs in 
Bojnice provide water that has from 28 
up to 52 degrees. In the summer and 
winter tourists can make use of the huge 
(for such a small town) spa facilities range 
that offers almost everything: swimming 
pools, excursions, ski slope. The only 
thing that is missing is the sea. But you 
can't have everything in one place. 
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 Polsce Navara była 
używana przez wła-
ścicieli firm. Dlatego 
wersja, którą dosta-
łem, miała skórzane 
siedzenia, automat, 

dwustrefową klimatyzację i stosunkowo 
mocnego diesla.

Dlaczego właściciele polskich firm ku-
powali farmerskie auto? Przez urzędników 
Ministerstwa Finansów. Przez lata można 
było odliczać pełen VAT od samochodów 

ze skrzynią ładunkową. Ktoś właściwie 
mógłby się doktoryzować na temat wpły-
wu urzędników na rynek motoryzacyjny 
w Polsce. Kratki, bankowozy, skrzyniowe 
limuzyny. W zeszłym roku, przez błąd 
Ministerstwa Finansów, przez moment 
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Navara to był wielki sukces rynkowy Nissana. Nie był to samochód specjalnie 
ładny. Specjalnie wygodny. Specjalnie dobrze wyposażony. Normalne rolnicze 
auto. Niezłe właściwości terenowe, skrzynia, pięcioosobowa kabina. Świetna 
rzecz dla robotników leśnych, drogowych, budowlanych. Proste użytkowe auto. 

 TEKST: MARCIN KĘDRYNA  
   

FOT.: MAT. PRASOWE
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miało sens kupowanie samochodów 
z kratką. W związku z tym Volvo w ciągu 
pierwszych trzech miesięcy sprzedało – 
przepraszam za wyrażenie – wolumen, 
jaki miało sprzedać przez cały rok.

Pewnie wciąż piją zdrowie tego 
urzędnika, który się pomylił. 

VAT to jedna sprawa. Drugą jest akcyza. 
Ma utrudniać bezsensowne wydawanie 
pieniędzy. Samochody z silnikami trzy-
litrowymi są obłożone wyraźnie większą 
akcyzą, niż te dwulitrowe. Doświadczenie 
mówi, że trzylitrowe diesle lepiej jeżdżą, 
mniej palą – są więc wyraźnie bardziej 
ekologiczne. Co z tego, skoro przez akcyzę 
mniej opłaca się je kupować.

Polityka fiskalna bywa pozbawiona sensu.
Ale wróćmy do nissana. To właściwie 

zabawne – Navara na autostradzie pali tyle, 
co pięciolitrowa klasa−G. Z tym że nissan 
ropy, a mercedes benzyny. Bluetooth nie 

a pickup bed. One could actually get his 
or her doctorate in the influence of office 
workers on the Polish car market. Bars, 
cash-in-transit vans, dropside limousines. 
Buying a car with bars, registered as 
a truck, made sense for a moment last year 
thanks to the mistake made by the Minis-
try of Finance. Which is why Volvo in the 
first three months sold the whole – please 
excuse my word – volume it was supposed 
to sell within the whole year.

They probably still drink the health of 
the clerk who made the mistake.

VAT is one thing. Excise tax is another. 
It’s supposed to make pointless money 
spending difficult. Cars with three-litre 
engines are taxed at a much higher rate 
than those with two-litre ones. Experience 
teaches us that three-litre diesels drive 
better and use less fuel so they’re more 
environmentally friendly. So what? Excise 
makes them less affordable.

Fiscal policy is sometimes devoid of any 
meaning.

But let’s go back to Nissan. It’s actually 
funny, the Navara on the highway uses up 
as much fuel as the five-litre G-Class. But 
in the case of Nissan, we’re talking about 
diesel, and in the case of Mercedes – about 
petrol. Bluetooth didn’t transfer music, 
there’s no USB socket, but there is a mini 
jack one (just like in the press Audi R8).

One could complain that the roof rails 
and back windows keep buzzing on the 
highway. But what for? It’s not that nice 
with VAT any more. So if someone buys that 
car, they don’t do it to drive highways. It’s 
a car to be used at work. In the forest. In the 
countryside. And it’s excellent in this role. 

przekazywał muzyki, nie ma gniazda USB, 
jest za to wejście z małym jackiem (zupeł-
nie jak w prasowym audi R8). 

Można narzekać, że na autostradzie 
szumią relingi, tylne okna. Ale po co. 
Z VAT−em nie jest już tak fajnie, więc je-
żeli kupujemy ten samochód to raczej nie 
po to, żeby jeździć nim po autostradach. 
To samochód do pracy. Do lasu. Na wieś. 
I w tej roli się sprawdza świetnie.  

 IN ENGLISH

IN THE COUNTRYSIDE, NOT ON 
HIGHWAYS 

The Navara was a huge market suc-
cess of Nissan. It wasn’t a particu-
larly good-looking car. It wasn’t par-
ticularly comfortable or particularly 
well-equipped either. It was a typical 
agricultural car. It had pretty good 
off-road properties, a gearbox and 
a can for five. A perfect thing for 
forest, road or construction workers. 
A simple, functional car. 

In Poland, the Navara was used by 
company owners. So the version I got had 
leather upholstery, an automatic transmis-
sion, dual zone air conditioning and quite 
a powerful diesel engine.

Why did Polish company owners buy 
this farmer’s car? Because of the people 
working at our Ministry of Finance. You 
could deduct full VAT from cars with 
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U
stawiamy alarm w komórce. 
No to sobie wyobraźmy, że nie 
mamy telefonu komórkowego. 
Mamy telefon stacjonarny? 
Możemy zamówić budzenie. 
Możemy? Chyba możemy, choć 

nie jestem pewien. Kiedyś to była dość 
popularna usługa. O ustalonej godzinie 
dzwonił telefon, podnosiło się słuchawkę, 
by usłyszeć pytanie: Jaki numerek? 

Paniom czasem numery się myliły, do-
chodziło więc do mocno abstrakcyjnych 

sytuacji, kiedy obudzony o 3:30 człowiek 
zapytany o numerek podawał ten buta, 
kołnierzyka, lub sześć liczb, które we śnie 
właśnie mu dawały wygraną w totolotku. 

No dobrze, ale wyobraźmy sobie 
sytuację, że potrzebujemy urządzenia, 
które da nam znać, że minęła ustalona 
przez nas godzina, ale jednocześnie, że 
nie możemy zaufać żadnemu urządze-
niu zasilanemu elektrycznie. Zostaje 
nam analogowy budzik. Nakręcany. 
Można go oczywiście nosić w kieszeni 
płaszcza, można na sznurku, ale nie 
wszystkim coś takiego przystoi. Cóż 
więc robić?

CZAS NA WSZYSTKO
Co robimy, jeśli chcemy wstać o godzinie, o której normalnie byśmy 
nie wstali?.

 TEKST: MARCIN KĘDRYNA    ŹRÓDŁO: MAT. PRASOWE  
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Najpierw jednak trzeba się cofnąć (ale 
tylko na chwilkę) do roku 1858, w którym 
to Maurice Ditisheim otworzył w La 
Chaux-de-Fonds warsztat, w którym 
rozpoczął produkcję zegarków kieszon-
kowych. Nie byle jakich, takich, których 
produkcję można określić Haute Horlo-
gerie (jeżeli ktoś nie wie, co to znaczy, 
niech sobie sprawdzi słowniku. W każ-
dym razie jest to coś bardziej skompliko-
wanego niż „haute couture”).

Zegarki produkowane przez rodzinę 
Ditisheim bardzo szybko zaczęły zbierać 
nagrody na międzynarodowych targach. 
No i właśnie w tym warsztacie powstał 
pierwszy zegarek marki Vulcain.

W 1947 roku kierowana przez Roberta 
Ditisheima firma stworzyła naręczny 
zegarek z budzikiem. Nie był to pierwszy 
taki zegarek z alarmem na świecie. Te 
wcześniejsze miały niestety jedną zasad-
niczą wadę – nie były w stanie nikogo 
właściwie obudzić. Vulcain Cricket (cric-
ket – ang. świerszcz) potrafił to zrobić. 

Czternaście lat później pojawił się 
Vulcain Cricket Nautical – zegarek dla 
nurków, którego dzwonienie pomagało 
nurkom bezpiecznie przechodzić dekom-
presję (dokładniej: alarm sygnalizował, 
kiedy należy rozpocząć dekompresje, 
a specjalna tarcza pomagała w oblicze-
niu jej czasu). Z takim właśnie zegar-
kiem Hannes Keller zanurkował na 
głębokość 222 metrów. I nurek, i zegarek 
wyszli bez szwanku.

Nurkowanie to jednak dość herme-
tyczny sport. W 1947 roku Cricketa 
ktoś pokazał prezydentowi Trumanowi. 
Harry Truman dał się wcześniej poznać 
jako człowiek, który lubi technologicz-

ne nowinki. (Skoro USA zbudowały 
bombę atomową, która zasadniczo mo-
gła skrócić wojnę, to szkoda, żeby się 
marnowała w jakimś magazynie). No 
i podobnie się stało z Cricketem. Prezy-
dent Truman mianował go zegarkiem 
prezydenckim. Od tego czasu Crickety 
pełnią zaszczytną służbę na rękach 
amerykańskich prezydentów. Wyjątki 
były trzy. Carter. Bush. I Bush. 

Tak więc jeżeli ktoś chcę się poczuć 
przez chwilę jak prezydent Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, wystarczy, 
że ustawi Cricketa na jakąś godzinę. 
I zaczeka, aż rzeczony Cricket zadzwoni. 
A wszystko za rozsądne pieniądze. Nie-
wiele przekraczające limit wymagający 
wpisania zegarka do oświadczenia ma-
jątkowego. Cóż, jeżeli Vulcain Cricket 
zadzwoni kilka razy, jest szansa, że się 
o tym nie zapomni. 
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 IN ENGLISH

TIME FOR EVERYTHING

What do you do when you want to get 
up at a time you would normally never 
get up at?

You set the alarm in your mobile phone. 
So let’s imagine that you don’t have 
a mobile. Do you have a landline phone? 
You can book a wake-up call. Can you? 
I guess you can, though I’m not sure. 
This service used to be quite popular once. 
There was a call at a given time, you an-
swered the phone and heard a question: 
What number?

The ladies often confused phone num-
bers so quite highly abstract situations 
happened. For example men were woken 
up at 3:30 and asked the question about 
the number. So in reply they gave their 
registration or account numbers or six 
numbers supposed to make them win 
a lottery they were dreaming about.

But let’s imagine the following 
situation: you need a device that would 
let you know that the time you set has 
passed. But at the same time you can’t 
trust any device that is electrically 
powered. The only thing left is an an-
alogue watch. A wind-up one. You can 
obviously keep it in the pocket of your 
coat or on a string, but I don’t know 
if such things are still appropriate. So 
what can you do?

First of all, you need to move back to 
1858 (only for a moment), which is when 
Maurice Ditisheim founded a workshop 
in La Chaux-de-Fonds producing pocket 
watches. And they were no mean watches. 
Their production process could be called 
haute horlogerie (if you don’t know what 
that means, look it up in the dictionary. 
Anyway, it’s something much more com-
plicated than haute couture).

Watches produced by the Ditisheim 
family soon started collecting awards  
at international fairs. And it was in this 
workshop that the first Vulcain watch  
was manufactured.

In 1947, the company led by Robert 
Ditisheim created a wind-up watch 
with an alarm. It wasn’t the first alarm 
watch in the world. But the earlier ones 
had one serious fault – they weren’t 
able to wake up anyone. The Vulcain 
Cricket could do it.

The Vulcain Cricket Nautical appeared 
fourteen years later. It was a watch for 
divers, and its alarm let them carry out 
decompression safely (to be more precise, 
the alarm signalled when to begin 
decompression, and a special dial helped 

to calculate its time). Hannes Keller used 
precisely this watch to reach a depth of 
222 metres. Both the diver and the watch 
came out of this unharmed.

But diving is a rather hermetic sport. 
Someone showed the Cricket to President 
Truman in 1947. Harry Truman had ear-
lier proved himself as a man who enjoyed 
technological innovations. (Since the USA 
constructed a nuclear bomb that could 
basically shorten the war, it would be 
a pity to waste it in some warehouse). And 
it was similar with the Cricket. President 
Truman called it “The Presidents’ Watch”. 
Since then on, Crickets have been on hon-
ourable duty on the wrists of American 
presidents. There were just three excep-
tions. Carter. Bush. And Bush.

So if you want to feel like the presi-
dent of the United States of America for 
a moment, you just need to set a Cricket 
to any time. And wait for the Cricket to 
ring. And everything for a reasonable sum 
of money, which slightly exceeds the limit 
demanding that the watch be included in 
a property statement. Well, if the Vulcain 
Cricket rings several times, the chances 
are good that you forget about it. 
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  RECENZJE REVIEWS

PIOTR METZ POLECA
RECOMMENDED BY PIOTR METZ 

 DAVID BOWIE – NOTHING HAS 
CHANGED
WYD. SONY
Trzypłytowy przekrojowy album intrygu-
je od pierwszego momentu, podobnie jak 
niespodziewany powrót Davida kilka-
naście miesięcy temu. Genialny i jakże 
logiczny pomysł generalnie odwrotnej 
chronologii zdarzeń pozwala nam razem 
z artystą spojrzeć wstecz i dotrzeć do ko-
rzeni jego muzyki. Sporo tu niespodzia-
nek,a całość tworzy jakby zremiksowaną 
współcześnie przez artystę inną odsłonę 
jego własnej kariery. Genialne wydaw-
nictwo. Słowo „składanka” absolutnie tu 
nie pasuje. 

 IN ENGLISH

DAVID BOWIE – NOTHING HAS CHANGED 
RELEASED BY  SONY
The triple, cross-sectional album intrigues 
from its very first minute, just like David’s 
unexpected comeback several months ago. 
The brilliant and perfectly logical idea of 
reversed sequence of events lets us take a look 
back together with the artist and reach the 
roots of his music inspirations. The album is 
full of surprises and as a whole creates as if 
a version of the artist’s career path remixed 
today by the artist himself. A masterly record. 
The word “medley” is completely out of the 
question here.

 TIE BREAK BOX 
WYD. JASNA CHMURA
Jedno z najbardziej niezwykłych  
i  najtrudniejszych do sklasyfikowania zjawisk 
polskiej sceny muzycznej ostatniego dwudzie-
stolecia XX wieku. Wyprzedzające swój czas 
przez budowanie wbrew jakimkolwiek uświę-
conym zasadom projekt łączący ze sobą pun-
kową energię młodości, nieskrępowaną free 
jazzową wolność, funkowy wykop i organicz-
ne wpływy muzyki świata. Zmuszeni działać 
niemal w podziemiu, Pospieszalcy, Yanina 
Iwański i Gralak wraz z poprzednikami 
stworzyli wokół niebezpiecznie dla niechęt-
nej im rzeczywistości i mediów brzmiącego 
przesłania Young Power całe muzyczne śro-
dowisko, którego wpływ odczuwamy do dziś. 
Niezwykła historia zebrana w jednym pudeł-
ku prezentuje oprócz nielicznych oficjalnych 
wydawnictw sesje radiowe o lata wyprzedza-
jące „debiutancki” album, świetne rockowe 
projekty Svora z Soyką i Woo Boo Doo.

 IN ENGLISH

TIE BREAK BOX
RELEASED BY JASNA CHMURA
One of the most original phenomena on the 
Polish music scene of the last twenty years 
of the 20th century. And one of the most 
difficult ones to classify too. It anticipates its 
time by developing – contrary to all sanctified 
rules – a project that combines punk energy of 
youth, complete jazz freedom, funk craze and 
organic influences of world music. Forced to 
work almost in the underground, Pośpieszalski 
brothers, Yanina Iwański, Gralak and their 
predecessors created a whole music environ-
ment centred around the so-called Young Pow-
er generation, whose message was dangerous 
for the unfavourable media and reality. Their 
influence has been felt to this day. A fascinat-
ing history gathered in one box that, apart 
from sparse official publications, contains also 
radio sessions organized years ahead of the “de-
but” album and great rock projects undertaken 
by Svora and Soyka and Woo Boo Doo.

  D'ANGELO AND THE VANGUARD  
– BLACK MESSIAH  
WYD. SONY
Powrót, i to jaki, po czternastu latach 
od epokowego dzieła czarnej muzyki – 
albumu „Voodoo”. Ta płyta to nie tylko 
niezwykła encyklopedia muzyki soul – od 
lat sześćdziesiątych i Hendrixa po Prince'a, 
swing, jazz i hip-hop – sięga też w przy-
szłość mieszając ją w unikatowy sposób 
z psychodelią, punkiem,swingiem i wszyst-
kim innym co wychwycimy słuchając płyty 
po raz kolejny. Obecnie tylko D'Angelo 
wydaje się być nadzieją na stawienie czoła 
muzycznemu światu rządzonemu przez 
Timbalanda i Pharrella.

 IN ENGLISH

D’ANGELO AND THE VANGUARD  
– BLACK MESSIAH
RELEASED BY SONY
An amazing comeback after fourteen years 
since Voodoo, an epoch-making album for 
black music. This record is not only an ex-
traordinary encyclopaedia of soul (from the 
sixties and Hendrix to Prince, swing, jazz 
and hip-hop), but it also looks ahead and 
combines in a unique way the future with 
psychedelia, punk, swing and everything 
else we hear listening to this album once 
again. It is currently D’Angelo that seems 
to be the only hope for change in the music 
world ruled by Timbaland and Pharell.
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REKLAMA

SPRAWDŹ CENY DLA TWOJEJ FIRMY
TEL. +48 17 773 73 73        E-MAIL: INFO@HOTELRADO.PL

WWW.HOTELRADO.PL

DLA BIZNESU ‒ APARTAMENT W CENIE POKOJU STANDARDOWEGO

FOR BUSINESS - A SUITE AT AN EQUAL PRICE AS A STANDARD ROOM
FIND OUT MORE ABOUT THE PRICES OFFERED TO YOUR COMPANY 

TEL. +48 17 773 73 73         E-MAIL: INFO@HOTELRADO.PL
WWW.HOTELRADO.PL
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SOLITUDE IN  
THE BIG CIT Y
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ZDJĘCIA/PHOTOGRAPHY: DAIKI SUZUKI 
ZDJĘCIA/HAIR: YUHEI NEROME

MAKIJAŻ/MAKE-UP ARTIST: SEIYA IIBUCHI

PREZENTOWANE UBRANIA POCHODZĄ Z KOLEKCJI/
CLOTHES COME FROM COLLECTION:

STEVE MADDEN, TOP SHOP, EQUIPMENT, COMINT, LUBA 
GNASEVYCH, ZACPOSEN, NINE WEST

SOLITUDE IN  
THE BIG CIT Y



 MODA FASHION

40 40 



 MODA FASHION



 MODA FASHION

42 



REKLAMA

Dental Clinic

Implanty jednego dnia  
Nobel GuideTM

www.estetika.com.pl

dożywotnia gwarancja na implanty

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



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





REKORD POBITY!   
600 tysięcy pasażerów 
odprawionych w Jasionce
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Kolejny rok z rzędu Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” 
notuje ciągły wzrost liczby obsłużonych pasażerów. Według 
danych na koniec sylwestrowego dnia 2014 roku w Jasionce 
obsłużonych zostało niecałe 601 tys. podróżnych, co oznacza 
nieco ponad 2 proc. wzrostu względem ubiegłego, również 
rekordowego roku, kiedy to podrzeszowskie lotnisko przyjęło 
589 tys. pasażerów.



Z
decydowanie większy wzrost, także rekordowy wynik, no-
tuje też Jasionka w przewozach cargo – aż 54 proc. wzro-
stu względem 2013 roku. W porównaniu z ubiegłoroczny-
mi 609 tonami towarów, 2014 rok zakończył się wynikiem 

1111 ton. Perspektywy wzrostu tonażu obsłużonych ładunków car-
go są jeszcze bardziej zachęcające w związku z coraz częstszymi wi-
zytami dużych samolotów frachtowych, jak AN–124 Rusłan czy 
Boeing B747F. 

– Niezmiernie cieszymy się z tegorocznego wyniku, zarówno 
pasażerskiego, jak i cargo – nie kryje zadowolenia prezes lotni-
ska Stanisław Nowak. Podkreśla też, że rezultat byłby jeszcze 
lepszy przy spełnieniu kilku warunków. – Z pewnością pasaże-
rów byłoby więcej, gdyby warunki pogodowe umożliwiły nam 
w  niektórych sytuacjach na przyjmowanie samolotów. Pogo-
da dała się nam we znaki i  zapewne granicę 600 tys. pasaże-
rów przekroczylibyśmy znacznie wcześniej. Na szczęście dla nas 
i dla naszych podróżnych jesteśmy w trakcie inwestycji w II ka-
tegorię systemu nawigacyjnego ILS, realizowaną wspólnie z Pol-
ską Agencją Żeglugi Powietrznej i  być może już w przyszłym 
roku gorsza pogoda nie będzie dla nas problemem – dodaje pre-
zes Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”.

Stanisław Nowak zaznacza również, że podwyższenie kategorii 
ILS w Jasionce wiąże się z planowaną od kwietnia 2015 moderniza-
cją nawierzchni drogi startowej. – Tę inwestycję, mającą na celu za-
pewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla rosnącego 
ruchu lotniczego, realizować będziemy samodzielnie, przy wsparciu 
finansowym ze strony samorządu województwa. W jej ramach zain-
stalowane zostanie również oświetlenie pasa startowego, zgodne ze 
standardami II kategorii ILS.

Prezes lotniska podkreśla także, że nie wszystkie plany związa-
ne ze wzrostem ruchu pasażerskiego udało się w mijającym roku 
zrealizować. – Poprzez zmiany we flocie Ryanair i zbyt małą ilość 
samolotów przewoźnika, „wypadły” nam z siatki popularne połą-
czenia m.in. do Girony i na Sycylię, nad których przywróceniem 
nieustannie pracujemy – mówi Stanisław Nowak. – Bez sukcesu, 
chociaż na szczęście także bez strat finansowych dla lotniska, oka-
zał się też dla nas projekt pod nazwą 4YOU Airlines, który upadł, 
a  nam nie pozostawało nic innego jak odstąpienie od zawartej 
z tym podmiotem umowy – dodaje szef Jasionki.

Przyszłoroczne perspektywy są, zdaniem prezesa podrzeszow-
skiego Portu Lotniczego, całkiem obiecujące. – Niemal na pewno, 
o  ile nic nieprzewidzianego się nie wydarzy, wzrośnie nam liczba 
pasażerów Lufthansy i Ryanair, bowiem w pierwszym przypadku 
przewoźnik zdecydował o wprowadzeniu większego samolotu i od 
lutego wraca do rozkładu z dwoma rotacjami do Frankfurtu dzien-
nie, z kolei irlandzka linia powiększyła już od wiosny liczbę połączeń 
z Londynem z 10 do 12 tygodniowo. Przy utrzymaniu siatki połą-
czeń Eurolotu (Rzym i Paryż) oraz PLL LOT do Warszawy, powin-
no zakończyć się to dla nas wynikiem dodatnim – oznajmił Stani-

sław Nowak. – Co do nowych połączeń i kierunków, istnieją szanse, 
że nowa trasa pojawi się jeszcze wiosną, ale na razie jeszcze nie mogę 
mówić o szczegółach – uzupełnia prezes.

Z lotniska w Jasionce można obecnie dotrzeć do: Frankfurtu (2 
razy dziennie w dni powszednie, od lutego 2015), Warszawy (4 rej-
sy dziennie), Londynu (12 połączeń tygodniowo od marca 2015 na 
lotniska w Stansted i Luton), a także do: Manchesteru, Paryża, Rzy-
mu (od marca 2015), Bristolu, East Midlands, Dublina oraz Oslo. 
Połączenia obsługują: PLL LOT, Lufthansa, Ryanair oraz Eurolot. 
Sezonowe kierunki czarterowe to Bułgaria (Burgas), Egipt (Sharm-

-el-Sheik, Hurghada), Grecja (Heraklion i Kos), Tunezja (Monastir, 
Enfidha i Djerba) oraz Turcja. O wakacje z wylotem z Rzeszowa war-
to zapytać swoje najbliższe biuro podróży.

System ILS kategorii II: umożliwia wykonanie podejścia do lądo-
wania przy widoczności do 30 metrów (tzw. wysokość decyzji) oraz 
widzialności wzdłuż pasa startowego do 350 metrów. Obecny w Ja-
sionce system ILS kategorii I pozwala na lądowanie, gdy powyższe 
wskaźniki wynoszą odpowiednio 60 m i 550 m.



 

IN ENGLISH  

We managed to beat the record! 600 thousand passen-
gers checked-in at Jasionka Airport    

„Rzeszów-Jasionka” Airport just like in the previous years, finished 
the trading year with a continuous growth of served passengers. In 
accordance to the data gathered at the end of the 31st December 
2014, „Rzeszów-Jasionka” Airport checked-in almost 601.000 pas-
sengers in 2014, which means a growth of slightly over 2% in com-
parison to 2013. It means also a record year due to the fact that the 
Airport checked-in 589.000 passengers.

Jasionka Airport also reached a large growth and record numbers in the 
cargo flights – a growth of 54% in comparison to 2013. In comparison 
to 609 tons of goods carried in 2013, in 2014 the result was 1111 tons. 
The perspective of a large growth in the served cargo weight are far more 
attractive due to the more constant visits of large freight aircrafts such as 
AN-124 Ruslan or Boeing B747F. 

– We are extremely happy with the results we reached in 2014 – 
both as regards the passenger traffic and cargo traffic – says Stanisław 
Nowak – the Chairman of “Rzeszów-Jasionka” Airport. He also un-
derlines that this result could have been better if the following meas-
ures were fulfilled. – We would have definitely received a larger num-
ber of passengers if not for the weather conditions that at times forced 
us to divert some flights. If not for the difficult weather conditions we 
would have definitely crossed the borderline of 600.000 passengers 
much earlier. But luckily for us and for our passengers we are in the 
process of purchasing the navigation system of the 2nd category ILS. 
The investment is carried out in cooperation with the Polish Air Navi-
gation Services Agency (PANSA) and most probably already in the fol-
lowing year bad weather conditions will not be a problem – adds the 
Chairman of “Rzeszów-Jasionka” Airport.

Stanisław Nowak highlights also that the implementation of the 
new ILS system is connected with the modernisation of the runway 
planned for 2015. – This investment aimed at providing the proper 
level of safety for the growing air traffic will be carried by our Airport 
independently with the financial support of the regional authorities. 
Additionally, new lights enlightening the runway will be installed co-
herent with the 2nd ILS category.

The Chairman of the Airport highlights also that not all of the plans 
related to the growth of passenger traffic were realised in the past year. – 
Due to changes that took place in Ryanair's fleet and the little number 
of Ryanair's aircrafts, a number of popular flight connections „dropped 
out” from our schedule such as the flights to Girona and Sicilia. We con-
tinue working on retrieving these connections – says Stanisław Nowak. 

– To no avail. But luckily the Airport is not loosing any money either. 
Also the project called 4YOU Airlines which went to the wall, brought 
us no success and all we were left with was to withdraw from the con-
tract signed with this company – adds the Mr Nowak.

The next year's perspectives are quite promising in accordance to 
the Chairman of “Rzeszów-Jasionka” Airport. – If nothing unplanned 
happens, we will get a growth in the number of Lufthansa and Ryanair 
passengers. This is due to the fact that Lufthansa decided to introduce 
a larger aircraft and from February on we will again have two round-trip 

flights Rzeszów-Frankfurt-Rzeszówper day. Ryanair, on the other hand, 
from spring 2015 on will enlarge the number of flight connections to 
London (from 10 to 12 flights per week). At the same time, we decided 
to retain the recent timetable of flight connections operated by Eurolot 
(destinations: Rome and Paris) as well as PLL LOT (destination: Warsaw). 
All these actions should bring us a large growth in 2015 – said Stanisław 
Nowak. – As regards new flight connections and new destinations, there 
are chances that a new route will appear already in the spring of 2015 but 
I cannot disclose any details yet – said Mr Nowak.

From Jasionka Airport you can currently fly to: Frankfurt (2 times 
per day on weekday, from February 2015), Warsaw (4 flights per day), 
London (12 flights per week from March 2015 flying to Stansted and 
Luton), and to: Manchester, Paris, Rome (from March 2015), Bristol, 
East Midlands, Dublin and Oslo. These flight connections are operat-
ed by: PLL LOT, Lufthansa, Ryanair and Eurolot. Charter flights operat-
ing in the summer season are Bulgaria (Burgas), Egypt (Sharm-el-Sheik, 
Hurghada), Greece (Heraklion and Kos), Tunis (Monastir, Enfidha and 
Djerba) and Turkey. If you want to go on holidays and fly out from 
Rzeszów you should contact your nearest travel agency.

The 2nd category ILS System: enables an aircraft to land with the 
visibility limited to 30 metres (the so called decision height) and the 
visibility along the runway starting from 350 metres. The 1st cate-
gory ILS system currently operating at Jasionka Airport enables air-
crafts to land when the above mentioned indicators are at the level 
of 60 metres and 550 metres.
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FOT.: BARTŁOMIEJ RACHFAL

FOT.: RAFAŁ ROZTOCKI

FOT.: ANDRZEJ MALINOWSKI

FOT.: BARTŁOMIEJ RACHFAL

FOT.: RAFAŁ ROZTOCKI



FOT.: RAFAŁ ROZTOCKI

FOT.: TOMASZ KUSNIERZ

FOT.: TOMASZ KUSNIERZ

FOT.: TOMASZ KUSNIERZ

FOT.: RAFAŁ ROZTOCKI

FOT.: TOMASZ KUŚNIERZ

FOT.: TOMASZ KUSNIERZ
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Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 6:30 10:40 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 11:05 13:25 FR863 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1.3.5.. 14:00 17:35 FR7622 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1.3.5.. 18:00 19:50 FR7623 738O
D

LO
T

Y

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.01.2015 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 
05.01.2015 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 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 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. 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. 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..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. 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

123.5.7 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

123.5.7 21:40 23:20 FR2137 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

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 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 07:35 08:30 LO3805 DH4

1 2 3 4 5 6 7 13:35 14:30 LO3801 DH4/E195/E175

1 2 3 4 5 . 7 16:35 17:30 LO3807 DH4/E170/175

12345.7 22:40 23:35 LO3803 DH4/E170/E175

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. 05:55 06:45 LO3804 DH4

1 2 3 4 5 6 7 08:55 09:45 LO3806 DH4

1 2 3 4 5 6 7 15:00 15:50 LO3802 E195 / E175/E175

1234567 17:55 18:45 LO3808 E170/E175/DH4
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YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Pr e z e n ty     p e ł n e    m i ł o ś c i



sobowośćO pod lupą
Wybierając zapach, przeanalizuj 

najpierw charakter.  To dyskretna 

podpowiedź Amora. 

1. GUERLAIN Aqua Allegoria, Pamplelune, wyraźnie cytrusowa woda toaletowa, 75 ml, nr 053623 2. MARC JACOBS Daisy Dream, 
kwiatowo-owocowa woda toaletowa, 50 ml, nr 8155934 3. LALIQUE L'Amour, drzewno-kwiatowa woda perfumowana, 50 ml, 
nr 737390 4. GIORGIO ARMANI Mania Femme, korzenna woda perfumowana, 50 ml, nr 174882

389 zł 

4

379 zł
3

269 zł
2

Fashion Week 
Mediolan

Pewnym siebie, dojrzałymi ustabilizowanym 
kobietom preferującym elegancką klasykę 
mogą się spodobać zapachy osnute wokół 
nut zmysłowych, drzewnych i piżmowych. 

Rozważna

Fashion Week Londyn

Delikatnym kobietom 
zakochanym 
w jasnych kolorach 
poleca się zapachy, 
w których 
dominującymi 
nutami są cytrusy 
i zioła przeplatane 
delikatnym 
aromatem świeżych, 
łąkowych kwiatów.

Romantyczna

275 zł
1
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Fashion Week Mediolan

Fashion Week Mediolan

 
Zajrzyj na naszą stronę 

na FB i rozwiąż psychotest.  
Nie tylko dowiesz się,  

jaki zapach do ciebie pasuje, 
ale możesz też wygrać  

supernagrodę!

KONKURS

1. THIERRY MUGLER Alien, zmysłowa, drzewna woda perfumowana, 15 ml z możliwością napełniania, nr 843670, Angel, 
zmysłowa woda perfumowana z nutą miodu, 15 ml z możliwością napełniania, nr 843669 2. DOLCE & GABBANA Desire The 
One, drzewno-orientalna woda perfumowana, 30 ml, nr 735823 3. GUCCI Flora Garden Collection Grac Tuberose, intensywnie 
świeża kwiatowa woda toaletowa, 50 ml, nr 663319 4. CARTIER Baiser Volé, kwiatowa woda toaletowa z wyraźną nutą lilii, 
50 ml, nr 692985

Skoncentrowanym na emocjach, 
wrażliwym intelektualistkom z pewnością 
atrakcyjne wydadzą się zapachy świeże, 
z delikatną nutą morską, nawiązującą do 
naturalnych krajobrazów. 

Zmysłowym, energetycznym 
kobietom mogą się spodobać 

zapachy o intensywnych 
orientalnych akordach.

4

339 zł

2

299 zł

3

299 zł

149 zł
1

Introwertyczka

Ekstrawertyczka
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ęskieM akordy
Nie ma jednej definicji męskości. Inne nuty 

doceni marzyciel, inne wybierze realista.  
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1. AZZARO Chrome Sport, cytrusowo-wodna woda toaletowa, 50 ml, nr 508558 2. LANVIN Éclat d'Arpège Pour Homme, 
cytrusowo-aromatyczna woda toaletowa, 50 ml, nr 841866 3. GIORGIO ARMANI Emporio He, odświeżająca i drzewna woda 
toaletowa, 50 ml, nr 760256 4. DOLCE & GABBANA The One for Men, drzewno-orientalna woda toaletowa, 30 ml, nr 373190 
5. THIERRY MUGLER A*Men, korzenna woda toaletowa, 30 ml z możliwością napełnienia, nr 846645

Rozważny
Stąpającym 
twardo  
po ziemi, 
rozsądnym 
mężczyznom 
przypadną do 
gustu zapachy  
z wyczuwalnymi 
intensywnymi 
akordami 
drzewnymi 
i piżmowymi. 

Romantyczny
Bujającym nieco 
w obłokach 
marzycielom, 
lubującym się 
w planowaniu 
wielkich wydarzeń 
poleca się zapachy 
wodne, świeże, 
z nutami cytrusów. 

319 zł
3

129 zł
5

189 zł
1

219 zł
4

219 zł
2



Romantyczny
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 9.02 DO 1.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

299 zł
379 zł

2

99 zł
175 zł

4

1

79 zł
129 zł

199 zł
249 zł

3

199 zł
285 zł

5

7

99 zł
169 zł

79 zł
129 zł

6

1. ONE DIRECTION That Moment, woda perfumowana, 30 ml, nr 810637 2. GIORGIO ARMANI Sì, woda perfumowana, 50 ml, nr 753266  
3. CARTIER Goutte de Rose, woda toaletowa, 50 ml, nr 734118 4. TOMMY HILFIGER Woman Flower Rose, woda perfumowana, 30 ml, 
nr 795306 5. DSQUARED2 He Wood Intense, woda toaletowa, 50 ml, nr 799683 6. CHRISTINA AGUILERA Woman, woda perfumowana, 
50 ml, nr 829121 7. MONT BLANC Emblem, woda toaletowa, 40 ml, nr 804476

ferta miesiącaO
Wskazówki dla zakochanych i zagubionych w bogactwie perfumerii.  

Najlepsze zapachy i kosmetyki po rewolucji   w cenach.



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 9.02 DO 1.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

1. DR IRENA ERIS Institute Lifting Solution Perfect Anti-wrinkle Day Cream SPF 20, przeciwzmarszczkowy krem na dzień, 50 ml, nr 828420  
2. DR IRENA ERIS Institute Lifting Solution High Restore Night Cream, liftingujący krem na noc, 50 ml, nr 828424 3. DR IRENA ERIS  
Institute Lifting Solution Express Lift Day, serum liftingujące, 30 ml, nr 828415 4. MAX FACTOR Face Finity All Day Flawless, podkład,  
30 ml, nr 717013 5. COLLISTAR Mascara Infinito, mascara, 11 ml, nr 440039 6. LANCÔME Visionnaire, kompleksowy krem korygujący cerę,  
50 ml, nr 802094 7. LAB SERIES Pro LS All-In-One Face Treatment, emulsja do kompleksowej pielęgnacji twarzy, 100 ml, nr 806328 
8. CLINIQUE Clinique for Men, dezodorant roll-on, 75 ml, nr 665117 9. CLINIQUE Antiperspirant, dezodorant roll-on, 75 ml, nr 581223

149 zł
199 zł

3

149 zł
189 zł

2

149 zł
185 zł

1

ferta miesiąca
5

69 zł
99 zł

4
35 zł

62,90 zł

239 zł
369 zł

6

139 zł
179 zł

7

8

45 zł
95 zł

9

45 zł
95 zł



To już trzecia edycja 

metamorfoz naszych klientek  

pod okiem specjalistów od wizerunku.

Make-up bez tajemnic. Najlepsi 

makijażyści Douglas ponownie  

zapraszają na warsztaty.
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kademia
Makijażu

A

Nauka wykonywa
nia 

profesjonalnego 
makijażu

W DOUGLAS 
BEAUTY STREET 
może wziąć udział 
każda klientka sieci 
perfumerii Douglas. 
Warunek? Pragnienie 
wydobycia 
wewnętrznego 
piękna. Efekty 
uboczne? 
Wzmocniona 
pewność siebie, 
promienny wygląd 

i pamiątkowe zdjęcie 
dokumentujące, 
ile może zdziałać 
makijaż  
wykonany 
kosmetykami 
najlepszych marek, 
rady profesjonalnych 
makijażystów, 
stylistów  
i ekspertów od 
zapachów. Jesteś 
gotowa na zmianę?

AKADEMIA 
MAKIJAŻU po 
sukcesie pierwszej 
edycji także w 2015 
roku serdecznie 
zaprasza wszystkie 
zainteresowane 
panie. Wymagania? 
Chęć poznania 
tajemnic znanych 
makijażystów 

i ciekawość 
trendów 
kosmetycznych. Na 
warsztatach każda 
z uczestniczek pod 
bacznym okiem 
naszych eksper tów 
nauczy się 
wykonywać jeden 
z trzech typów 
makijażu.   

12–14 lutego Plaza w Lublinie

19–21 lutego Wola Park w Warszawie

26–28 lutego Kaskada w Szczecinie

5–7 marca Silesia w Katowicach

12–14 marca Copernicus w Toruniu

KALENDARIUM

12–14 lutego Galeria Łódzka

19–21 lutego Galaxy w Szczecinie

26–28 lutego Galeria Rzeszów

5–7 marca Europa Centralna w Gliwicach

12–14 marca Magnolia we Wrocławiu

KALENDARIUM

Beauty Street Makijażowe metamorfozy,  

profesjonalna sesja 
zdjęciowa

ouglas



ColorExpert
Masz już dość zmęczenia 
malującego się na twojej 
twarzy? A może marzysz 
o skórze, która będzie 
promieniała, jakbyś 
przed chwilą wróciła 
z wakacji? To wszystko 
może ci zagwarantować 
dobrze dobrany podkład 
i puder. Jeśli gubisz 
się w kolorystycznych 
tonacjach, skorzystaj 
z pomocy programu 
Douglas Color Expert. To 
nowoczesna, komputerowa 
metoda badania koloru 
skóry, która natychmiast 

wskazuje prawdziwy odcień 
twojej cery.  
Badanie trwa zaledwie kilka 
sekund. Zajdź do perfumerii 
Douglas chociażby 
w przerwie na lunch. 
Do wykonania badania 
niezbędne jest niewielkich 
rozmiarów urządzenie 
i obecność makijażysty, 
który wskaże właściwe 
kosmetyki. Kilka minut 
w perfumerii wystarczy, 
aby mieć pewność, że 
podkład na twojej twarzy 
stanie się niewidzialny. 

IDEALNA CERA  
Dzięki usłudze  

Douglas Color Expert  
kolor twojej skóry  

zostanie perfekcyjnie  
określony,  a kosmetyki  

właściwie dobrane. 

Propozycje z katalogu „Douglas” nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają wyłącznie charakter poglądowy. Oferta jest ważna od 9.02 do 1.03.2015 lub do wyczerpania zapasów w maga-
zynie. Zdjęcia produktów mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu oferowanych produktów, a ostateczną cenę podaje sprzedawca.
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Inwestycje  
i Finanse

SKOK:  
„Oscylator” 2.0

▶▶Upadłość kas stworzyła dla niektórych okazję do łatwego i niekoniecznie etycznego zarobku.

▶▶Jak ustaliliśmy, bankructwo Wspólnoty i Wołomina pochłonęło już prawie 3 mld zł.

– Teoretycznie mogą wystąpić sytu-
acje ponownego lokowania w innych 
SKOK–ach środków wypłaconych 
członkom upadłych kas w ramach 
gwarancji BFG. Dane na temat ogólnej 

kwoty depozytów 
w spółdzielczych 
kasach wskazują 
jednak na to, że 
w ostatnim okre-
sie spadek depo-
zytów w sektorze 
SKOK–ów nawet 
przewyższa wiel-
kość depozytów 
SKOK–ów obję-
tych działaniami 

restrukturyzacyjnymi, w tym upadło-
ści – uspokaja Przemysław Kuk z biura 
prasowego NBP. 

Do większej rozwagi zmuszał daw-
ny system gwarantowania lokat ban-
kowych. Przed kryzysem finansowym, 
do jesieni 2008 roku, pełna, czyli 
100–procentowa, ochrona obejmowa-
ła tylko kwotę do 1 tys. euro, a wyż-
sza (do 22,5 tys. euro) tylko 90 proc. 

Pierwsza z kas pochłonęła prawie 800 
mln zł z Bankowego Funduszu Gwaran-
cyjnego, a do końca 7 stycznia klien-
ci SKOK–u Wołomin odebrali 2 
mld zł, czyli 88 proc. środków 
gwarantowanych. Część tych 
pieniędzy z powrotem trafia do 
systemu SKOK–ów. – Klienci do-
stają pełną kwotę depozytów 
wraz z odsetkami i mogą te pie-
niądze zanieść do kolejnej kasy, 
która może za chwilę upaść 
i znowu dostaną pełną kwotę 
plus odsetki, a pieniądze zno-
wu wypłaci BFG – mówi nam 
anonimowo jeden z bankow-
ców. – Z funduszu latami gro-
madzonego przez banki i ich 
klientów – dodaje.

Z punktu widzenia klientów zagro-
żonych upadłością kas nie ma żadne-
go ryzyka – dostają pełną kwotę wraz 
z odsetkami, a do tego wypłaty z BFG 
uruchamiane są błyskawicznie i realizo-
wane bardzo sprawnie. – To jest moral-
ny hazard. Nic nie motywuje klientów, 
żeby wpłacali pieniądze do bezpiecznej 
i dobrze zarządzanej instytucji, więc 

idą tam, gdzie oferuje im się wyższe 
oprocentowanie lokat – mówi jeden 
z naszych rozmówców. Oprocentowa-

nie w bankach to obecnie 
ok. 2 proc., maksymalnie 3 
proc. Tymczasem w ofertach 
niektórych SKOK–ów można 
znaleźć lokaty oprocentowa-
ne na 4, a nawet 5 proc.

Wg informacji BFG ok. 80 
proc. kwoty środków wy-
płaconej deponentom SKOK-

–u Wspólnota zostało zre-
alizowane jako przelewy na 
rachunki w innych podmio-
tach, z czego 6 proc. na ra-
chunki w innych SKOK–ach 

– podał Fundusz. Ok. 20 proc. 
stanowiły wypłaty gotówko-

we. Gdzie docelowo trafiły te pienią-
dze – nie wiadomo.  

 

Tyloma mld zł 
dysponuje BFG po 

akcji ratunkowej dla 
SKOK–ów. W kasach 
wciąż leży 16 mld zł 

depozytów.

 10

Łączne koszty ratunku 
SKOK–u Wspólnota  
i SKOK–u Wołomin.
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„To jest moralny 
hazard. Nic nie 
motywuje klientów, 
żeby wpłacali 
pieniądze do 
bezpiecznej  
i dobrze 
zarządzanej 
instytucji, więc idą 
tam, gdzie oferuje 
im się wyższe 
oprocentowanie 
lokat”.

– menedżer jednego 
z polskich banków
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wartości lokaty. Obecnie gwarancje 
obejmują lokaty zarówno bankowe, 
jak i w SKOK–ach (od listopada 2013 
roku), pełną kwotę wraz z odsetkami, 
do wysokości 100 tys. euro. Powrotu 
do starej zasady być nie może, bo po 
pierwsze, są to przepisy unijne, a po 
drugie, regulatorzy ich nie chcą, bo 
ich zdaniem byłoby to niebezpiecz-
ne. – Zmiana na gruncie prawa krajo-
wego nie jest możliwa, gdyż te kwe-
stie reguluje dyrektywa KE. Warto też 
pamiętać, że współgwarantowanie 
nawet w niewielkiej części może przy 
upadłości doprowadzić do paniki, co 
uwidoczniło się np. w przypadku Nor-
thern Rock [piąty co do wiel-
kości bank Wielkiej Brytanii; 
brytyjski rząd znacjonalizo-
wał go w 2008 roku po wy-
buchu kryzysu finansowego 

– red.]. Po doświadczeniach 
ostatniego kryzysu uznano, 
że współgwarantowanie jest 
nieefektywne i ryzykowne, 
a w znanych nam rozwiąza-
niach prawnych nie jest już 
stosowane – odpowiada Ma-
riusz Mastalerz, dyrektor ga-
binetu prezesa BFG. 

Podobną argumentację 
przedstawia Komisja Nadzo-
ru Finansowego. – System opiera się 
na zasadzie solidaryzmu, ma wspie-
rać zaufanie do sektora finansowego. 

Szczególnie że wiele osób nie odróż-
nia SKOK–ów od banków – tłumaczy 
Łukasz Dajnowicz z KNF. Z kolei biuro 
prasowe Ministerstwa Finansów w od-
powiedzi na nasze pytania stwierdza, 
że zmiana zasad byłaby nieuzasadnio-
na. „Jakiekolwiek ograniczenie ochro-
ny deponentów kas (tym bardziej 
w kontekście obserwowanych obecnie 
negatywnych zjawisk w sektorze) mo-
głoby spowodować drastyczny spadek 
zaufania do sektora SKOK, co skut-
kowałoby masowym wycofywaniem 
depozytów z obawy przed ich utratą, 
nawet jeśli miałoby to dotyczyć tylko 
części ulokowanej kwoty środków. To 

z kolei powodowałoby gwał-
towne narastanie problemów 
płynnościowych w kasach 
i zwiększało prawdopodo-
bieństwo wystąpienia ryzyka 
o charakterze systemowym” – 
twierdzi MF.

Bankowcy są poirytowa-
ni, bo płacą za nie swoje błędy. 
I płacą coraz więcej. W tym 
roku ich składka na BFG wzro-
sła dwukrotnie i będzie o 1 
mld zł wyższa niż w ubiegłym. 
Łącznie sektor bankowy za-
płaci na ten cel 2,2–2,4 mld zł. 

Choć nikt tego oficjalnie nie 
powiedział, to wiadomo, że powodem 
podwyżki składek jest konieczność rato-
wania kas (te wnoszą niewielkie składki 
dopiero od 2013 roku). Wg najnowszych 
szacunków w BFG jest 10 mld zł (już 
po uwzględnieniu wypłat dla SKOK-

–u Wspólnota oraz SKOK–u Wołomin). 
Choć łączna kwota depozytów złożo-
nych w SKOK–ach się nieco zmniejszy-
ła, to na koniec III kwartału było to 16 
mld zł. Oczywiście nie wszystkie kasy są 
w złej kondycji. „Sytuacja sektora SKOK–
ów jest złożona, jednak nie można za-
kładać, że scenariusz upadłości będzie 

dominujący. Ostatnie miesiące pokazały, 
że restrukturyzacja sektora odbywa się 
również poprzez przejęcia. Przy takim 
rozwoju sytuacji nie będziemy mieli do 
czynienia z zagrożeniem [konieczności 
wypłat środków]” – odpowiada biuro 
prasowe NBP. Wypłaty gwarancji to nie-
jedyny koszt ratowania kas. BFG wypła-
ca także dotacje bankom, które zdecy-
dują się restrukturyzować kasy poprzez 
ich przejęcie. Alior przejął SKOK im. św. 
Jana z Kęt (otrzymał na to 15,9 mln zł), 
a Pekao – SKOK im. Kopernika.

Łukasz Dajnowicz z KNF podkre-
śla przy tym, że przywołany problem 
w równym stopniu dotyczy banków pro-
wadzących działalność w sposób bar-
dziej ryzykowny od konkurencji czy też 
oferujących klientom wyższe oprocen-
towanie. – Dlatego w UE trwają prace re-
gulacyjne, aby system opłat na systemy 
gwarancji w większym stopniu obciążał 
podmioty prowadzące działalność bar-
dziej ryzykownie – dodaje. 

Jednak zdaniem naszych rozmów-
ców powinien być też mechanizm zmu-
szający do większej rozwagi samych 
klientów. – Obecna och rona w zbyt 
dużym stopniu zwalnia ich z odpowie-
dzialności za to, jakiej instytucji powie-
rzają swoje pieniądze. Moim zdaniem 
gwarancje nie powinny obejmować 
odsetek od depozytów i taka zasada po-
winna dotyczyć zarówno SKOK–ów, jak 
i banków – mówi przedstawiciel duże-
go banku. 

—  Monika Sajewicz
Jednym słowem: Niektórzy wolą wpłacać 
pieniądze do kas na skraju upadłości. Dostaną 
je wraz z odsetkami, a zapłaci za to BFG.

800 mln zł kosztowały BFG 
gwarantowane wypłaty 

depozytów SKOK–u Wspólnota.

„Obecna ochrona  
w zbyt dużym 
stopniu zwalnia  
z odpowiedzialno-
ści za to, jakiej 
instytucji powierza 
się swoje 
pieniądze. 
Gwarancje nie 
powinny 
obejmować 
odsetek od 
depozytów”.

— przedstawiciel 
dużego banku
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i pomoże ci obniżyć rachunki za prąd” – 
radził lektor przerażonemu konsumen-
towi. Reklamówka telewizyjna była 
częścią kampanii na rzecz zwiększania 
efektywności energetycznej 
naszej gospodarki. Działania 
wynikające z unijnych celów 
mają doprowadzić do reduk-
cji emisji CO2 o 20 proc. i ta-
kiego samego wzrostu efek-
tywności do 2020 roku.

W ciągu ostatnich 10 lat 
energochłonność w Polsce 
spadła o prawie jedną trzecią 

– podaje MG. Oprócz wyższej 
klasy urządzeń w naszych 
domach wpływ na to miało 
też m.in. docieplanie domów 
czy wymiana żarówek na te 
energooszczędne. Efekt – konsumpcja 
prądu rośnie dużo wolniej niż gospo-
darka. Z najnowszych danych Eurosta-

tu wynika, że średnie zużycie energii 
w polskich domach w latach 2008–2012 
wzrosło tylko o 4,4 proc., podczas gdy 
PKB – o ponad 18 proc. Na razie nasze 

zapotrzebowanie na ener-
gię, choć w niewielkim 
stopniu, nadal rośnie 
(0,5–1 proc. rocznie). 

I dlatego na razie 
sytuacja cenowa jest 
jeszcze w miarę spo-
kojna. Arkadiusz Wi-
cik, dyrektor w oddzia-
le agencji ratingowej 
Fitch na Europę, Bliski 
Wschód i Afrykę, nie wi-
dzi na razie przesłanek 
do dalszego znaczącego 
wzrostu cen w Polsce. 

Jego zdaniem dużo zależeć będzie od 
kosztów zakupu węgla. Eksperci nie 
spodziewają się dalszych spadków cen 

Wkrótce może się zwiększyć presja na wzrost cen prądu.

Pierwsi w kolejce do płacenia wyższych rachunków będą przedsiębiorcy.

Firmy nie 
wyborcy, mogą 
płacić wyższe 

rachunki…

 “If we can 
have satellites 
that are really 

small and really 
cheap, it will 

be interesting 
to see what 

some guy in his 
garage will be

„Sprzedawcy 
będą się starali 

odbić sobie 
wyższe koszty, 

podnosząc 
ceny dla 
klientów 

najbardziej 
zyskownych…

Ceny 

energii
pod napięciem

Kampania telewizyjna z kwietnia ubie-
głego roku sfinansowana przez Mini-
sterstwo Gospodarki przypominała 
znany skądinąd spot wyborczy Prawa 
i Sprawiedliwości sprzed lat. W klipie 
z wypełnionej po brzegi lodówki nagle 
znikało jedzenie. Tym razem nie cho-
dziło jednak o pozyskanie głosów. „Jeśli 
twoja lodówka za dużo zżera, wybierz 
tę o najwyższej klasie energetycznej, bo 

jest o 50 proc. efektywniejsza 



czarnego złota, z którego pochodzi pra-
wie 90 proc. wytwarzanej w naszym 
kraju energii. Ale mało kto spodziewa 
się również tego, by nasz węgiel mocno 
zdrożał, bo ten kupowany za granicą 
jest i tak już tańszy od polskiego. 

Języczkiem u wagi co do cen energii 
w tym roku będzie natomiast koszt zaku-
pu uprawnień do emisji CO2. – Ich cena 
będzie pod presją procesu decyzyjnego 
w sprawie utworzenia rezerwy stabiliza-
cyjnej. Kluczowych decyzji o zasadach 
funkcjonowania rezerwy, m.in. terminu 
jej wprowadzenia, oczekuje się w koń-
cówce lutego – mówi Wojciech Hofman, 
makler DM Consus, zajmującego się han-
dlem uprawnieniami. Wycofanie z rynku 
części certyfikatów znacznie wpłynie na 
ceny emisji CO2. Niewykluczone, że już 
w pierwszym półroczu ceny uprawnień 
zbliżą się do poziomu 8 euro.

To z kolei może wpłynąć na ceny 
hurtowe prądu. W III kwartale ubie-
głego roku ceny w kontrak-
tach terminowych na 2015 
rok sięgały 175 zł za MWh. – 
W kontraktach na 2016 rok 
widać już 180 zł, ale musimy 

poczekać do połowy roku, 
by ustalić wiarygodny 

poziom cen – stwierdza 
Flawiusz Pawluk, ana-

lityk UniCredit CAIB. 
W następnych latach 

spodziewa się deli-
katnych zwyżek aż 

do momentu rozpoczęcia 
produkcji przez pierwsze 
bloki węglowe budowa-
ne dziś przez najwięk-
sze grupy energetycz-

ne. – Wejście do systemu 
Kozienic Enei za trzy lata 

spowoduje delikatny spa-
dek cen. Poziom 185 zł za 

MWh (przy cenie 6 euro za 
uprawnienie do emisji CO2) wystar-
czy, by nowe jednostki węglowe były 
opłacalne – zauważa Pawluk. Z wypo-
wiedzi prezesów największych spółek 
energetycznych – Marka Woszczyka 
z PGE i Dariusza Lubery z Tauronu – 
wynika, że nowe siłownie w Opolu czy 
Jaworznie będą rentowne przy cenie 
180–200 zł/MWh. Michał Suska, pre-
zes Energomixu i ekspert ds. efektyw-
ności energetycznej BCC, twierdzi, że 
takie poziomy zobaczymy już w 2015 
roku w kontraktach terminowych na 
kolejne lata. On też nie spodziewa się 
spadków cen w hurcie aż do 2018 roku. 

Wyższe ceny hurtowe i brak rekom-
pensaty ze strony Urzędu Regulacji 
Energetyki wzrostu kosztów sprzeda-
ży energii (pieniądze pójdą na wspar-
cie dla kogeneracji, czyli jednoczesnego 
wytwarzania prądu i ciepła) sprawia, że 
spółki mogą w tym roku przenosić na 
odbiorców końcowych. Gospodarstwa 
domowe tak bardzo tego nie odczu-

ją – ceny dla najdrobniej-
szych odbiorców za-
twierdza URE i nie ma 
co liczyć na podwyżki 
w roku wyborczym. Ich 
miesięczne rachunki 
wzrosną w tym roku 
średnio o 1–2 zł. Sprze-
dawcy będą starali się 
więc odbić sobie wyż-
sze koszty, podnosząc 
ceny dla klientów naj-
bardziej dotąd zyskow-

nych, czyli małych i średnich przedsię-
biorców. Pawluk podejrzewa, że ceny 
w taryfie C mogą pójść w górę średnio 
o 5–7 proc. (dziś średnio sprzedaje się 
za 270–300 zł za 1 MWh w tej taryfie bez 
kosztu kolorowych certyfikatów). – Ale 
taka podwyżka zaledwie skompensu-
je spółkom wzrost kosztów. Dlatego nie 
zdziwiłbym się, gdyby niektórzy zawal-
czyli o więcej i podnieśli cenę o 10 proc. 
dla sektora MSP. Jednak gdy zobaczą od-
pływ klientów, wrócą do poprzednich 
poziomów – zaznacza Pawluk.

Potwierdza to zmiana strategii PGE, 
która zapowiedziała, że nie będzie 
walczyć już o zwiększanie wolume-
nu, ale bardziej skupi się na marżach. 
To każe przypuszczać, że na korzyst-
ne oferty dla przedsiębiorców raczej 
nie ma co liczyć. W kontraktach dla 
największych odbiorców (grupy tary-
fowe A i B) ceny mają pójść w górę aż 
o 20 proc. – mówią „Businessweekowi” 
nieoficjalnie osoby z rynku. Ale nawet 
w takiej sytuacji PGE będzie miała co 

najwyżej minimalny zarobek na tych 
klientach, co świadczy o skali rabatów, 
jakie poprzednio dawała.

Z kolei Enea zamierza położyć na-
cisk na walkę o klientów indywidual-
nych. Sławomir Krenczyk, rzecznik 
Enei, spodziewa się jej zaostrzenia 
w tym roku. Enea wyemituje w telewi-
zji spoty promocyjne, dołączając do 
Energi, Tauronu czy PGE, których re-
klamy już możemy oglądać. Kampanii 
nie wyklucza też spółka RWE, która 
planuje m.in. pakietową sprzedaż pro-
duktów pozwalających na osiągnięcie 
większej efektywności energetycznej 
przez klientów, w tym instalacji foto-
woltaicznych. Oprócz edukacyjnego 
przekazu przez pokazywanie możliwo-
ści zmiany sprzedawcy energii firmy 
oferują też inne korzyści. Przykładowo 
Energa mówi o niezawodności dostaw, 
Tauron promuje techniki obniżania zu-
życia prądu i obiecuje klientom bonus 
pieniężny, a także możliwość wypró-
bowania usługi Elektryk 24h za darmo 
przez trzy miesiące. – Na razie apetyt 
wielkich grup energetycznych na pozy-
skanie gospodarstw jest niewielki, bo 
skurczyły się marże ze sprzedaży w tej 
grupie – uważa Michał Suska. – Dziś 
waha się ona w granicach 5 proc., bio-
rąc pod uwagę cenę zakupu energii ze 
wszelkimi obowiązkami. Sprzedawcy 
niewiele zarabiają na klientach indy-
widualnych, a muszą ponosić znaczą-
ce koszty ich obsługi (w porównaniu z 
przychodami) wynikające np. z wysył-
ki papierowych faktur czy zatrudnie-
nia sieci handlowców i pracowników 
biur obsługi – dodaje. Mimo to prze-
widuje, że ze względu na dużą liczbę 
niezależnych sprzedawców, m.in. tele-
komów i operatorów kablówek, który 
sprzedają swoje produkty w pakiecie 
z energią, nasza skłonność do przeno-
szenia rachunku się zwiększy. Wg Suski 
w tym roku na takie migracje może się 
decydować ok. 20–25 tys. gospodarstw 
miesięcznie, a pod koniec roku ich licz-
ba sięgnie nawet 0,5 mln.

To oznaczałoby podwojenie obec-
nej liczby. Jak wynika z danych URE, 
do końca listopada 2014 roku zmiany 
sprzedawcy dokonało niemal 278 tys. 
gospodarstw (ponad połowa zrobiła to 
w okresie od stycznia 2014 roku) i nie-
mal 122 tys. firm.

—  Aneta Wieczerzak–Krusińska
Jednym słowem: Rok wyborczy zahamuje 
podwyżki cen dla gospodarstw domowych. 
Wyższe koszty wytwarzania prądu pokryją firmy.

O tyle mogą wzrosnąć rachunki największych 
odbiorców – mówią nieoficjalnie osoby z rynku.

20
…czyli małych 

i średnich 
przedsię-

biorców. Ceny 
w taryfie C 
mogą pójść  

w górę  
o 5–7 proc.”.
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Technologie 

Gorączka 
grafenu

Wyścig światowych koncernów high–tech o patenty związane z grafenem nabiera tempa.

Widać, że w tę dziedzinę warto inwestować. Polska już zarabia na niej pierwsze pieniądze. 

Grafen to materiał 
złożony (modelowo) 
z pojedynczej 
warstwy atomów 
węgla, ściśle 
powiązanych  
w sześciokątną  
kratkę. Jest tak 
cienki, że kiedy 
Andrej Geim 
i Konstantin 
Nowosiołow  
z University of 
Manchester 
dostali w 2010 
roku Nagrodę 
Nobla z fizyki 
za swoje badania 
w tej sferze, 
został zakwalifi-
kowany jako 
dwuwymiarowy. 

W Polsce 

prowadzonych jest  

już kilk
a projektów 

związanych 

z grafenem. N
a 

wdrożenie oparty
ch 

na nim
 in

nowacji 

NCBiR przeznacza  

60 m
ln zł w

 latach 

2013–2016. 

„Jeżeli 
chcą się 
rozwijać, 

muszą sięgnąć 
do nowych 

materiałów”.



– Globalne firmy technologiczne stoją 
w obliczu nieprzekraczalnych granic, 
jeżeli chodzi o sprzęt i wzornictwo – 
mówi Hong Byung Hee. Ten profesor na 
Seulskim Uniwersytecie Narodowym 
opatentował technologię pozwalającą na 
masową produkcję wyświetlaczy opar-
tych na grafenie. I, jak twierdzi, dostaje 
w tej sprawie liczne zapytania od m.in. 
takich producentów elektroniki jak 
Samsung, Apple czy Google. – Bo jeżeli 
te firmy chcą przejść na następny po-
ziom, muszą sięgnąć do nowych ma-
teriałów – mówi Hong Byung Hee.

Nad Wisłą hasło „grafen – mate-
riał przyszłości” jest doskonale zna-
ne. Dzięki osiągnięciom naszych 
naukowców i badaczy w tej dzie-
dzinie uznano go za jedną z nadziei 
polskiej gospodarki. Na wdrożenie 
innowacji opartych na wykorzy-
staniu grafenu Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w latach 2013–

2016 przeznacza 60 mln zł w ramach 
programu Graf–Tech (kwota dotyczy 

wszystkich projektów w Polsce).
Komercyjną sprzedaż grafenu przed 

rokiem rozpoczęła spółka NANO Car-
bon, która dziś jest częścią Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej. Pierwszych klientów zdo-
była niemal natychmiast. Najtańszy w in-
ternetowym sklepie spółki jest grafen wy-
hodowany na folii miedzianej – kwadracik 
1x1 cm jednorodnej tzw. monoatomowej 
warstwy kosztuje 120 zł. Znacznie droższy 
jest podobnego rozmiaru grafen usytu-
owany na węgliku krzemu – tu ceny sięga-
ją 2–3 tys. zł. W 2014 roku NANO Carbon 
sprzedał już kilkaset różnego rodzaju pró-
bek dla kilkudziesięciu odbiorców. Wśród 
klientów są m.in. instytucje badawcze 
w Polsce i na świecie. 

– Proces komercjalizacji grafenu jest 
złożony i czasochłonny – zaznacza Zbi-
gniew Mularzuk, prezes NANO Carbon. – 
Obecnie „wyścig” ma miejsce głównie 
w obszarze jego zastosowań w różnych 
dziedzinach przemysłu – dodaje. Widać 

to na świecie. Nowy materiał na razie 
nie wszedł jeszcze na etap maso-

wych zastosowań w elektronice 
użytkowej dostępnej w sklepach, 

ale jest przedmiotem coraz 
ostrzejszej walki o własność 

intelektualną, która ma do 
nich prowadzić. Z naj-

nowszych danych wyni-
ka, że tylko w ame-
rykańskim urzędzie 
patentowym od 2004 

roku złożono już nie-

Polski reaktor

Urządzenie do 
produkcji dużych 
arkuszy grafenu 
uruchomione  
w  grudniu jest 
dziełem polskich 
inżynierów ze 
spółki Seco/
Warwick oraz 
z ITME. Prototyp 
powstał dzięki 
dotacji NCBiR 
i na razie służy 
tylko do celów 
naukowych. 

Wyścig w USA
Gdy ok. 10 lat temu w laboratoriach wytworzono materiał 200 razy mocniejszy niż stal i będący 
70–krotnie lepszym przewodnikiem niż krzem, szybko zdano sobie sprawę, że może on zrewo-
lucjonizować wiele dziedzin. Od 2004 roku do listopada 2014 tylko do amerykańskiego urzędu 
patentowego wpłynęło 1165 wniosków ze słowem „grafen” w tytule. 

*ŹRÓDŁO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Złożone wnioski
Wydane patenty
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Na razie 21 proc. 
już przyznanych 
„grafenowych”  

patentów w USA  
ma IBM. Samsung  

ma ok. 10 proc.

„To urządzenie jest 
jednym 
z najbardziej 
wydajnych na 
świecie. Testy 
potwierdziły,  
że można 
produkować w nim 
grafen 
o wymiarach 
50x50 cm. ”. 

– Wojciech Modrzyk, 
wiceprezes  
Seco/Warwick

mal 1,2 tys. wniosków związa-
nych z grafenem. 

Wrażenie robią także marki 
firm zaangażowanych w ten 
wyścig – a są to m.in. IBM, Xe-
rox, Foxconn Industries, Fujitsu 
czy Apple. Wygląda jednak na 
to, że na świecie do najaktyw-
niejszych należy południowo-
koreański koncern Samsung Electro-
nics, który złożył już globalnie setki 
wniosków patentowych dotyczących 
nowego materiału (co uwidoczniło 
się już w raporcie brytyjskiego Intel-
lectual Property Office za 2013 rok). W sa-
mych Stanach Samsung ma 38 patentów 
i 17 złożonych wniosków. Być może nie 
wszystkie z nich zostaną rozpatrzone po-
zytywnie, ale ta skala pokazuje jego de-
terminację, by wykorzystywać „materiał 
przyszłości” na skalę komercyjną.

Dlaczego lider na rynku smartfonów, 
telewizorów i chipów pamięci groma-
dzi patenty związane z grafenem? Bo 
jest to materiał supercienki, przejrzysty, 
giętki i doskonale przewodzi elektrycz-
ność. Rozciągnięty na powierzchni tele-

fonu lub tabletu może zamienić 
dowolne urządzenie w ekran 
dotykowy. Zalety grafenu (m.in. 
wspomniana zdolność do prze-
wodzenia elektryczności) ozna-
czają, że znajdzie on również za-
stosowanie w chipach pamięci 
i telewizorach – czyli produk-
tach, w których Samsung wal-

czy o utrzymanie dominującej pozycji. 
Koreańscy badacze eksperymentują 
także z akumulatorem do telefonów 
komórkowych, który można dołado-

wać w ciągu 15 min i używać go przez 
tydzień – co oznaczałoby pokonanie bar-
dzo poważnej bariery ograniczającej roz-
wój elektroniki mobilnej. 

– Wszystko, do czego stosuje się gra-
fen, wychodzi dobrze – kwituje Jiwoong 
Park, profesor na prestiżowym amery-
kańskim Cornell University, który kie-
ruje tam grupą 10 naukowców pracu-
jących nad technologią grafenu. A że 
mówimy głównie o dziedzinach, które 
same z siebie czeka szybki wzrost (np. 
z szacunków firmy badawczej Yankee 
Group wynika, iż globalna sprzedaż 
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Technologie

urządzeń mobilnych ma w 2016 roku 
sięgnąć 847 mld dol., a do tego dochodzi 
kiełkujący rynek elektroniki noszonej, 
który wg Jupiter Research w ciągu pię-
ciu lat rozrośnie się 14–krotnie, do 19 mld 
dol.), to komercyjny potencjał grafenu 
może być ogromny. 

– W 2015 roku liczymy na znaczny 
skok możliwych zastosowań, m.in. z po-
wodu uruchomienia prototypowego 
urządzenia pozwalającego wytwarzać 
grafen na folii miedzianej w dużych 
formatach i o bardzo wysokiej jako-
ści – mówi Zbigniew Mularzuk. W tym 
roku NANO Carbon planuje też urucho-
mić na większą skalę technologię wzro-
stu grafenu na węgliku krzemu, komer-
cjalizując w ten sposób unikalną polską 
metodę opracowaną przez dr. Włodzi-
mierza Strupińskiego z Instytutu Tech-
nologii Materiałów Elektronicznych 
(ITME). – Tak wytwarzany grafen ma 
szansę stać się materiałem wyjściowym 
dla prac nad grafenową elektroniką wy-
sokich mocy i częstotliwości – przekonu-
je Mularzuk. Jego spółka nie ogranicza 
się jednak do sprzedaży, ale wspólnie 
z krajowymi i zagranicznymi partnera-
mi wciąż prowadzi zaawansowane prace, 
m.in. nad nową generacją uszczelnień na 
bazie grafenu, warstwami grzewczymi 
i ochronnymi na elementach optycz-
nych, prototypowym tranzystorem wy-
korzystującym krzem i grafen. A także 
nad laserami nowej generacji o bardzo 
dobrej stabilności czy nad wysokowy-

dajnymi ogniwami sło-
necznymi. 

Pod koniec zeszłego roku 
nowy rozdział w historii pol-
skiego grafenu napisali in-
żynierowie świebodzińskiej 
firmy Seco/Warwick (specjali-
zującej się w produkcji pieców 
do obróbki cieplnej metali) 
wraz ze wspomnianym wyżej 
ITME. Obie placówki wspól-
nie opracowały urządzenie do 
tzw. epitaksjalnego wzrostu 
tego materiału na metalicznych podło-
żach. Terminologia jest hermetyczna, ła-
twiej zrozumieć efekty tych prac (które 
trwały wiele miesięcy). – Testy prototypo-
wego urządzenia potwierdziły, że można 
produkować w nim grafen o wymiarach 
50x50 cm na płytce miedzianej, co wg 
naszej wiedzy jest obecnie jedną z naj-
większych dostępnych wielkości. A samo 
urządzenie należy do najbardziej wydaj-
nych na świecie – podkreśla Wojciech Mo-
drzyk, wiceprezes Seco/Warwick. 

Unikalny polski reaktor to jednak 
dopiero prototyp. Został opracowany 
dzięki dotacji NCBiR i służy wyłącznie 
do celów naukowych (nie może być wy-
korzystywany komercyjnie). Wytwa-
rzany w nim grafen będzie podlegał 
dalszym badaniom i udoskonaleniom 
w polskich laboratoriach. Ale docelo-
wo konstruktorzy widzą dla niego nor-
malne zastosowania rynkowe – i to cały 
szereg, m.in. do różnego typu powłok 
antykorozyjnych czy w elementach 
ogniw fotowoltaicznych. Seco/
Warwick przygotowuje się do 
fazy komercjalizacji urządze-
nia (firma chce docelowo za-
rabiać nie na produkcji grafe-
nu, lecz na maszynach do jego 
wytwarzania). – Jest jeszcze 
zbyt wcześnie, by mówić o ce-
nach czy potencjale sprzeda-
żowym. Niemniej sondujemy 
rynek, a dotychczasowe efek-
ty pozwalają z optymizmem 
odnosić się do przyszłości tego 
projektu  – twierdzi Modrzyk. – 
Powstanie prototypu urządze-
nia jest niewątpliwie przeło-
mem i pokazuje, że mariaż 
nauki i biznesu określany przez niektó-
rych jako trudny jest jak najbardziej  
osiągalny – dodaje. 

Polskich prób podbicia grafenowego 
rynku jest więcej. Obiecująco wygląda-
ją prace naukowców nad tzw. grafenem 
chemicznym czy – inaczej – płatkowym. 
W praktyce pod tą nazwą mamy do czy-
nienia albo z tlenkiem grafenu, albo 
z tzw. zredukowanym tlenkiem grafenu. 
Laboratoria dążą do opanowania proce-
sów, które pozwalają sterować właści-
wościami tego materiału, np. grubością 
czy zawartością pierwiastków innych 

niż węgiel. To wspólny projekt NANO 
Carbon, ITME i chemicznego potenta-
ta – Grupy Azoty. Pierwszy etap został już 
zakończony. Zakładane rezultaty udało 
się uzyskać, ale – jak usłyszeliśmy w tej 
ostatniej firmie – trudno dziś szacować, 
kiedy produkcja grafenu chemicznego 
mogłaby ruszyć. – Jesteśmy zainteresowa-
ni wdrożeniem opracowanej technologii 
na większą skalę. Plan uruchomienia ta-
kiej produkcji jest jednak uzależniony od 
rezultatów prac badawczych – zastrzega 

Grzegorz Kulik, rzecznik Grupy 
Azoty.

Światowy wyścig patentowy 
oraz fakt, że firmy i instytuty 
naukowe wydają coraz więcej 
pieniędzy na badania w tym 
obszarze (UE zobowiązała się 
zaangażować 1 mld euro w cią-
gu 10 lat w prace nad grafenem 
i innymi materiałami 2D) wpły-
wają na wysokie prognozy firm 
badawczych w kwestii poten-
cjału globalnego rynku grafenu. 
Wszystkie wróżą wzrost, choć 
dane bywają bardzo różne. Al-
lied Market Research prognozu-
je, że biznes ten będzie rósł śred-

niorocznie o 44 proc., by w 2020 roku 
osiągnąć 149,1 mln dol. Firma IDTechEx 
przewiduje, że wartość rynku grafenu 
wzrośnie z 20 mln dol. w 2014 roku do 
ponad 390 mln dol. w 2024 roku. Najbar-
dziej optymistyczni okazali się jednak 
analitycy BCC Research. W ich ocenie 
wartość tego rynku sięgnie 195 mln dol. 
w 2018 roku, a pięć lat później będzie to 
już 1,3 mld dol. 

— Barbara Oksińska, Jungah Lee
Jednym słowem: Coraz liczniejsze wnioski 
patentowe wielkich firm związane z grafenem 
dowodzą, że Polska ma o co walczyć. 
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Wielka gra 
na świecie

Dr Włodzimierz 
Strupiński 

z warszawskiego 
Instytutu Technologii 

Materiałów 
Elektronicznych 
(ITME) to twórca 
opatentowanej 

technologii produkcji 
grafenu, 

pozwalającej 
uzyskiwać ten 

materiał 
w najwyższej jakości.

„Proces 
komercjalizacji 
grafenu jest 
złożony 
i czasochłonny. 
Obecnie »wyścig« 
ma miejsce 
głównie 
w obszarze jego 
zastosowań 
w różnych 
dziedzinach 
przemysłu”.

– Zbigniew Mularzuk, 
prezes NANO 
Carbon






