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Najpierw zaprosiła mnie do Klubu Komediowego na jej nowy spektakl: 
„Fabularny przewodnik po…”. Usłyszałem jak śpiewa, zobaczyłem ją w roli 
Błędnej Kelnerki, którą chciałoby się po prostu do domu wziąć i zasadzić, 
i poczekać aż wiosną zakwitnie. Tak na zawsze. I zobaczyłem jak jest 
dzieckiem. Chłopcem cierpiącym na bogoojczyźnianego Tourette’a. 
Nie mogłem uwierzyć, że dziewczyna może mieć tyle energii 
w jednym ciele. A to wszystko o miłości.

 TEKST: GRZEGORZ KAPLA   FOT.: MONIKA SZAŁEK

MAKE-UP: JUSTYNA SZCZĘSNA

kim był Adam Hanuszkiewicz, udzieliło-
by poprawnej odpowiedzi.

JAK MOŻNA NIE WIEDZIEĆ?
Też się dziwię. Kiedy kończyliśmy szkołę 
teatralną byliśmy pełni wiary w misyj-
ność tego zawodu. Z czasem u niektórych 
to się umacnia, a u niektórych wykrusza. 
Najgorsze są pierwsze lata, u mnie dwa, 
totalnego zastoju zawodowego. Wracając 

wicz, tam poznałam Adama Hanuszkie-
wicza. Miałam 15 lat. Poszukiwał aktorki 
do roli młodej dziewczyny w inscenizacji 
,,Kordiana”. Nie obsadził jeszcze samego 
Kordiana, więc zaproponowałam mojego 
brata, który był wtedy jeszcze w Akade-
mii Teatralnej. W Teatrze Nowym grali-
śmy oboje przez dwa lata. Teraz wiem jak 
wyjątkowe to było. A dziś… Nie wiem 
ilu uczniów szkół licealnych, zapytanych 

W CZASIE KIEDY DZIEWCZYNY MARZĄ 
O AKTORSTWIE TY GRAŁAŚ U HANUSZKIE-
WICZA. ZACZĘŁAŚ OD SAMEJ GÓRY.
Wtedy tego nie doceniałam, byłam chyba 
za młoda, dodatkowo wychowywałam się 
wśród aktorów i ludzi teatru, więc chyba 
nie do końca zdawałam sobie sprawy 
z rangi tego wydarzenia. Zaczynałam od 
teatru telewizji ,,Różany Zamek”, później 
był serial w reżyserii Magdy Łazarkie-
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do Hanuszkiewicza, nie ma nic gorszego 
w tym zawodzie niż stagnacja. Pustka 
prowadzi do poddania się, co też zrobił 
Adam. Teatr, którego był dyrektorem 
przez ponad dwadzieścia lat, zamienił się 
w supermarket… Supermarket. Najwięk-
sza porażka władz miasta. Czemu się 
dziwię dlaczego zapytana 20-latka nie wie 
kim był Adam Hanuszkiewicz? Trzeba 
dziwić się głupocie. Nie wolno uznać, że 

to normalne. Więc dziwię się, bo co mi 
innego pozostaje.

DLATEGO ZROBILIŚCIE „FABULARNY 
PRZEWODNIK PO…”? SPRAWIA WRAŻENIE 
ROZPRAWY Z CAŁĄ POWIERZCHOWNĄ 
WSPÓŁCZESNOŚCIĄ. W DODATKU PÓŁIM-
PROWIZOWANĄ, TWORZONĄ NA OCZACH 
I Z UDZIAŁEM WIDOWNI.
Z zasady teatr powinien być żywy. 
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Spektakl jest dziwną materią, którą 
ciężko czasem zdefiniować. Na przy-
kład uwielbiam po spektaklu określać 
widza jednym słowem: „Węgrzy”, „Nie-
dzielni”, „Kontemplujący”, bo wszyscy 
tworzą jeden spójny organizm. Dobrze 
jest widza w pierwszych minutach wy-
czuć. Wczoraj publiczność była oporna, 
zagraliśmy instynktownie mocniej, 
szerzej. Od razu podziałało!
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KIM SĄ „NIEDZIELNI WIDZOWIE”?
To ludzie po metaforycznym niedzielnym 
obiedzie. Zrelaksowani, lekko ospali, ale 
przychylni. Łatwo z takim widzem ulec 
potrzebie gry „pod publiczkę”. A temu 
jestem przeciwna, choć rozumiem, że 
ich brak akceptacji może paraliżować. 
Dużym filarem teatru improwizowanego 
jest przyjmowanie wszystkiego co ma 
miejsce w trakcie spektaklu jako prezent, 
włączając w to wszelkie pomyłki, odgłos 
bitego szkła przy barze, czy dźwięk tele-
fon dobiegający z torebki Pani w pierw-
szym rzędzie. Wszystko to prezenty, które 
trzeba wykorzystać.

Po skończeniu szkoły, kiedy nie mia-
łam pracy, z ludźmi z roku założyliśmy 
Grupę Dochodzeniową. To ludzie, którzy 
uratowali mnie od beznadziei. Tworzyli-
śmy spektakle jakie nam w duszy grały, 
rzeczy, które były przedłużeniem naszej 
edukacji w Akademii Teatralnej. Stagna-
cja zawodowa jest dla aktora wyrokiem 
śmierci więc oni pomogli mi znaleźć 
odpowiednie bodźce, dzięki którym się 
pozbierałam. Po szkole miałam bardzo 
niziutką samoocenę, to było spowodowa-
ne większą świadomością, którą buduje 
w tobie szkoła teatralna. Wychodzisz 
z niej i okazuje się, że wcale nie jest tak 
kolorowo jak to malowali w trakcie czte-
rech lat edukacji.

JACEK KOMAN UKŁADAŁ GLAZURĘ. 
ZAŁOŻYŁ TEATR, ŻEBY NIE ZWARIOWAĆ, 
A NIKT W POLSCE CHYBA NIE GRAŁ W TYLU 
GŁOŚNYCH FILMACH, CO ON.
Ja byłam kelnerką. Mam spore doświad-
czenie. W tym zawodzie trzeba mieć jaja. 
Jeżeli dochodzi do tego nadwrażliwość, 
skrajna empatia, to żeby nie zwariować 
trzeba mieć „cojones”. Cztery lata szkoły 
dają warsztat. A co najważniejsze pomaga 
odnaleźć swój głos. Nie ma nic gorszego 
niż to, gdy widz zastanawia się co powie-
działeś, bo cię nie słyszy. Ostatnio coraz 
częściej można się spotkać ze spektaklami 
granymi na mikroportach, co jest zrozu-
miałe w spektaklach muzycznych. Nato-
miast gdy dzieje się to przy okazji spektakli 
dramatycznych, aktor dostaje podświado-
me przyzwolenie do grania ,,serialowego”. 
Mówię to nie uwłaczając serialom bo 
znam dobre produkcje, jestem po prostu 
zła na to, co dzieje się w polskiej telewizji. 
Ten brak wiary w potencjał i inteligen-
cję swojego widza sprowadza wszystko 
do bylejakości. Nie pozwala uruchomić 
potrzeby myślenia metaforą, przenośnią, 
skrótami. Nie rozumiem, dlaczego jeśli 
postać chce wyjść z domu to musi brać 
klucze, ubierać się, łapać za klamkę…

BO SERIAL NIE JEST DZIEŁEM SZTUKI, ALE 
LOKOWANIEM PROSZKU DO PRANIA CZY 
INNYCH PRODUKTÓW.
To się powoli zmienia. Ale czasami trzeba 
się poddać temu szantażykowi, bo nie 
ucieknę od tego. Żeby zrobić coś, co za-
spokoi moje ego aktorskie, muszę zrobić 
coś docierającego do szerszej widowni, 
spotkać kogoś kto mnie poleci, wziąć 
udział w czymś reklamowym i tak się 
toczy życie w niedosycie.

MAM WRAŻENIE, ŻE „PRZEWODNIK” TO 
SPEKTAKL, O KTÓRYM MARZYCIE.
Tak. To jest jedna z tych rzeczy, która 
pozwala się rozwijać. Podobnie jak bajki, 
które gramy w Teatrze Polonia: „Czerwo-
nego Kapturka”, „Jasia i Małgosię”. Mówi 
się, że nie ma bardziej okrutnego widza, 
niż dziecko. A ono nie jest okrutne, jest 
po prostu szczere. Ma gdzieś to, czy zrobi 
mi przykrość tym co powie lub zacznie 
po prostu głośno rozmawiać w trakcie, 
jak zacznie się nudzić. Ich spontaniczność 
daje najszczersze recenzje. Jestem nauczo-
na przez mojego tatę, że nie można zosta-KIEDY KOŃCZYLIŚMY 

SZKOŁĘ TEATRALNĄ 
BYLIŚMY PEŁNI WIARY 
W MISYJNOŚĆ TEGO 
ZAWODU. Z CZASEM 
U NIEKTÓRYCH TO SIĘ 
UMACNIA, A U NIE-
KTÓRYCH WYKRUSZA. 
NAJGORSZE SĄ PIERW-
SZE LATA, U MNIE DWA, 
TOTALNEGO ZASTOJU 
ZAWODOWEGO. WRA-
CAJĄC DO HANUSZ-
KIEWICZA, NIE MA NIC 
GORSZEGO W TYM ZA-
WODZIE NIŻ STAGNA-
CJA. PUSTKA PROWA-
DZI DO PODDANIA SIĘ,
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wiać kogoś z „niedoróbkami” i mówić, że 
było idealnie. Do tego czasem trzeba być 
okrutnym i mówić różne rzeczy. Więc po 
premierze z zasady nie mówi dobrze, gła-
dzenie po głowie jest niekonstruktywne. 
Muszę czuć, co działa, a co nie. Muszę 
być świadomym artystą, który wie, po 
co to robi, co chce przekazać. Muszę 
wiedzieć co działa, a gdzie błądzę.

W CODZIENNYM ŻYCIU TEŻ TO DZIAŁA? 
WYCHOWAŁAŚ SIĘ POŚRÓD LUDZI, KTÓRZY 
MAJĄ SILNE EGO. TO JEST TRUDNE, ŻEBY 
PRZEBIĆ SIĘ Z WŁASNYM.
To jest mój kolejny ból, cały proces 
edukacji. Nie wiem jak jest teraz, podej-
rzewam, że powtarzane są błędy z moich 
czasów. Nawet dzisiaj wstając rano 
stwierdziłam, że większości z przedmio-
tów, których mnie uczyli, dziś nie mam 
potrzeby w praktyce wykorzystywać. Nie 
posiadam ponadpodstawowej wiedzy 
z fizyki czy matematyki. Ale brak tej 
wiedzy w szkole czy prześlizgiwanie się 
z klasy do klasy utwierdzało mnie w prze-
świadczeniu, że nie jestem inteligentnym 

człowiekiem. Szczerze? Wiarę w mój in-
telekt odzyskałam stosunkowo niedawno. 
Podejrzewam, że jest to błąd ludzi, którzy 
mnie uczyli. Na palcach jednej ręki 
jestem w stanie wymienić pedagogów 
takich z prawdziwego zdarzenia. Pierw-
szymi osobami były moje wychowawczy-
nie w klasach I-IV i V-VIII. Panie Bożena 
Długołęcka i Ewa Redwan. Potrafiły nas 
wszystkich złączyć w jeden organizm, 
w grupę, która się wspierała, a nie rywali-
zowała. Z jakiegoś powodu dzięki nim są 
to moje najlepsze lata ze szkoły, potrafię 
wymienić wszystkich z podstawówki 
z imienia i nazwiska. Do tej pory się spo-
tykamy. Następne cztery lata liceum dzie-
liłam już między szkołę i pracę. Było to 
momentami ciężkie do pogodzenia. Ro-
biłam rzeczy, które uważałam za istotne 
w moim przyszłym życiu, a część z moich 
nauczycieli skutecznie przylepiła mi łatkę 
lenia/idioty. A wystarczyło zrozumieć, 
że wiedza matematyczna czy chemicz-
na nie wzbogaci mnie jako człowieka, 
wystarczyło zainteresować się kim jestem 
i w czym jestem naprawdę dobra, aby 

pogłębić dziedziny, z którymi wiążę swoje 
przyszłość. Jedynie pan od historii, prof. 
Edmund Szakalicki widział, że przycho-
dzę do szkoły półżywa. Miałam wrażenie, 
że jako jedyny wiedział, że jestem war-
tościowym człowiekiem. To zresztą od 
niego usłyszałam, że do czegoś dojdę. Ale 
byli i tacy, którzy za wszelką cenę chcieli 
mnie usadzić, bo mieli mnie za kretynkę. 
Wyleczyłam się z tego dopiero teraz, jak 
zaczęłam spełniać się w swoim zawodzie. 
Z lękiem patrzę na to, że ktoś będzie miał 
na tyle tupetu, żeby oceniać kiedyś moje 
dzieci przez pryzmat swojej dziedziny. 
To, że nie posiadam wiedzy z fizyki, nie 
obliczę sinusa czy cosinusa nie czyni mnie 
gorszym człowiekiem.

Chociaż geometria przydała mi się raz. 
Koncert ,,Bowie first step” we Wrocławiu. 
Zaprosiłam do współpracy Wojtka Wa-
glewskiego z zespołem VooVoo. Byłam 
wokalistką, producentem, panią od kawy 
i robiłam ze znajomymi wizualizacje. 
Wpadł mi do głowy pomysł inspirowany 
dzieciństwem. Kalejdoskop. Musiałam 
skonstruować taki, który u szczytu 
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pomieściłby obiektyw aparatu. Oblicze-
nie wymiarów trójkąta, składającego się 
z trzech luster, w którego wpisze się okrąg 
o średnicy obiektywu i wymiarów tuby, 
która to wszystko pomieści, zajęło mi 
dłuższą chwilę.

ALE BYŁO WARTO – SPEŁNIŁAŚ MARZENIE.
Zrobiłam wielki, ośmiometrowy 
kalejdoskop, a zamiast kamyczków na 
zmatowanym dnie puszczałam filmy. 
Działy się cuda. 

 IN ENGLISH

MATYLDA DAMIĘCKA. HUNGER 

At first she invited me to Klub 
Komediowy (Comedy Club) in 
Warsaw to see her new perfor-
mance: „Fabularny przewodnik 
po…” (A Narrative Guide to...). I saw 
her sing and I saw her in the role 
of the Errant Waitress that I would 
simply like to take home, plant and 
wait until she fully blooms in spring. 
Forever. I also saw her being a child, 
a boy suffering from the religious 
and patriotic Tourette. I could 
hardly believe that a girl can have 
so much energy in one body. And 
all this is about love.  

YOUR ADVENTURE WITH THEATRE STARTED 
AT A VERY YOUNG AGE – MOST GIRLS AT 
THAT AGE ONLY DREAM ABOUT ACTING 
WHILE YOU WERE ALREADY PERFORMING 
IN ADAM HANUSZKIEWICZ'S PRODUCTIONS. 
THAT WAS A START FROM THE VERY TOP. 
I didn't really appreciate it at that time. 
I think I was too young and also I grew 
up in a community of actors and theatre 
people, so I was not fully aware that per-
forming in Hanuszkiewicz's productions 
was really something. My work in theatre 
begun with television theatre play “Różany 
Zamek” (Rose Castle), after that I played 
in a sequel directed by Magda Łazarkiew-
icz and later I met Adam Hanuszkiewicz. 
I was 15 years old. He was searching for an 
actress that could play the role of a young 
girl in the stage production of “Kordian”. 
And since he did not have anyone to play 
the main role of Kordian, I suggested 
that he took my brother who had been 
studying in Theatre Academy at that time. 
We both played in Nowy Theatre for two 
years. Today I fully realise how important 

that experience was. Nowadays… if you 
asked a number of high school students 
- “who was Adam Hanuszkiewicz?” - 
I think that none of them would give you 
the right answer.

HOW COME?
Well, I am surprised myself. When we 
graduated from the Theatre Academy we 
were filled with faith in the mission of 
our work in theatre. With time, this faith 
grew stronger in some of us and withered 
in others. First couple of years after 
graduation are the most difficult ones. 
For me these first two years were a time 
of absolute professional stagnation. Com-
ing back to Hanuszkiewicz - if you are 
a theatre director, stagnation is the worst 
thing you can get. Emptiness makes you 
give up and that is exactly what Adam 
did. The theatre he had been managing 
for more than twenty years has changed 
into a supermarket… Supermarket. This 
is the most profound failure of the city 
authorities. Why am I surprised to hear 
that a 20 years old girl when asked about 
Adam Hanuszkiewicz does not know 
a thing about him and his theatre? You 
have to be astonished by stupidity. You 
cannot admit that such a thing is normal. 
So I remain surprised, there is nothing 
else left to do.

IS THAT THE REASON WHY YOU CREATED 
THE „NARRATIVE GUIDE TO…”? IT SEEMS 
TO BE A PERFORMANCE THAT CRITICALLY 
DEALS WITH ALL OF THE SUPERFICIAL 
MODERNITY. ADDITIONALLY, THE PERFOR-
MANCE IS HALF-IMPROVISED, CREATED IN 
FRONT OF THE AUDIENCE'S EYES AND WITH 
ITS ACTIVE PARTICIPATION.
Generally speaking theatre should be 
alive. A theatre performance is strange 
matter that is difficult to define at times. 
I love for example to find one word to 
define the audience: „Hungarians”, 
„Sunday-ish”, „Contemplative”, because 
all the spectators create one organism. It 
is good to feel with the audience in the 
first minutes of the play. Yesterday the 
audience was very distanced and difficult, 
so we tried to instinctively play it stronger 
and with a broader expression. It worked 
immediately!

„SUNDAY-ISH SPECTATORS” - HOW WOULD 
YOU DESCRIBE THEM?
These are people who come to the theatre 
after a metaphorical sunday dinner. 
Relaxed, slightly sleepy but open. With 
such a spectator you very easily fall into 
„playing to the gallery”. And I am totally 

against that although I understand that 
lack of their positive feedback can be 
paralysing. One of the main rules of the 
improvised theatre is to take all that is 
happening in the performance as a gift, 
including all mistakes and things like the 
sound of glass breaking at the bar outside 
the main theatre hall or the sound of 
a mobile phone coming from bag of 
a lady sitting in the first row. All these 
things are gifts that you should use.

After graduating from theatre school 
I had no job. Together with my friends 
from Theatre Academy we decided to 
create a theatre group called Grupa Do-
chodzeniowa (Investigation Group). These 
people saved me from total hopelessness. 
We created performance that were coming 
straight from our hearts. These things were 
a continuation of our education in the 
Theatre Academy. For an actor, profession-
al stagnation is a death sentence, so my 
friends from Investigation Group helped 
me to find the right  impulses that helped 
me get on my feet again. At the time 
I graduated from the Theatre Academy my 
self-esteem was very low because I became 
more aware of the reality outside the 
school. You graduate and you suddenly 
realise that the life is not as bright and easy 
as they had been telling you during four 
years of theatre education.

JACEK KOMAN WORKED AS TILING MAN. HE 
FOUNDED A THEATRE GROUP IN ORDER NOT 
TO GO CRAZY AND I GUESS THAT THERE ARE 
FEW PEOPLE IN POLAND WHO PERFORMED 
IN AS MANY FAMOUS FILMS, AS KOMAN DID.
I used to work as a waitress. I am quite 
experienced in that field. You have to 
have balls to work in theatre. And if 
apart from being an actor you are also an 
over-sensitive person with extreme empa-
thy, then you have to have „cojones” so 
as not to go insane. Four years of theatre 
school give you craft and what's most 
important, they help you find the power 
of your own voice. There is nothing 
worse than a situation when during the 
performance the spectator is wondering 
what you said onstage because he or she 
cannot hear you. Recently more and 
more performances are played with the 
use of micro-ports. I consider it reason-
able as regards musicals, but I think it is 
not a good solution for drama theatre. 
When an actor gets a micro-port he/
she subconsciously gets a permission to 
play and speak in a “sequel-mode”. I am 
saying this not to downgrade sequels be-
cause I know some good tv-productions, 
I am simply angry about the situation in 
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Polish television. I really dislike the fact 
that people from tv have almost no faith 
in the potential and intelligence of their 
viewers, and this makes the whole thing 
loose its level and depth. Actors playing 
in sequels and people viewing them in tv 
are thus unable to read metaphors and 
use mental leaps. I don't understand why, 
if a film character wants to go out, he or 
she has to take the keys, get dressed and 
grab the door handle…

A SEQUEL IS NOT AN ART FORM BUT 
A PRODUCT PLACEMENT STRATEGY TO 
PROMOTE A WASHING POWDER OR SOME 
OTHER THINGS.
This is slowly changing. But sometimes 
I have to accept a small blackmail because 
I cannot escape from it. If I want to do 
something that will satisfy my artistic ego 
I have to do something that will reach 
broader audience, I have to meet someone 
who will recommend me to someone else, 
I have to take part in something com-
mercial too, that's the way the life with 
constant hunger for more goes.

I HAVE A FEELING THAT THE „GUIDE...” IS 
A PERFORMANCE THAT YOU ARE DREAM-
ING ABOUT.
Yes. This is one of the things that helps 
you develop. Just like fairy-tales that we 
perform in Polonia Theatre: „Little Red 
Riding Hood”, „Johnny and Margaret”. 
There is a saying that kids are the most 
cruel audience. But kids are not cruel, they 
are simply honest. A kid does not really 
care if he or she will hurt me by saying 
something, a kid will also start talking out 
loud during the performance the moment 
he or she gets bored by it. Spontaneity of 
kids is the most honest review of a perfor-
mance. My father taught me not to leave 
someone with „deficiencies” and keep 
saying that the thing was perfectly done. 
Furthermore, at times you really have to 
be cruel yourself and say things straight-
forwardly. So usually after the premiere 
you don't say good things and stroke actors 
on their head since it is not constructive. 
I have to feel what is working and what is 
not. I have to be a conscious artist, know 
why I do things and what I want to con-
vey. I have to know what is working and at 
which moments I am lost.

DOES IT ALSO WORK IN YOUR DAILY LIFE? YOU 
WERE RAISED AMONG PEOPLE WITH A VERY 
STRONG EGO. IT MUST HAVE BEEN HARD TO 
FORCE YOUR EGO TO THE FRONT, OR? 
It all comes from the whole education 
process and that's something I suffer 
from. I don't know  how the education 
system operates today, but I guess that 
they continue making the same mistakes 
they had done in my youth. Even today 
in the morning, when I got up I thought 
to myself that I do not use in practice the 
theory they taught me at school in most 
of the subjects. My knowledge of physics 
and mathematics is very basic. But lack of 
that knowledge at school and the fact that 
I had to cheat a bit in order to pass from 
one class to another made me think that 
I am not an intelligent person. Honestly? 
I regained the faith in my own intelligence 
very recently. And I guess that it's a mis-
take made by my teachers. There were very 
few people in my school that were real 
pedagogues with passion. The first two of 
that sort that I should mention were my 
form teachers in 1-4th and 5th-8th grade of 
primary school – Mrs Bożena Długołęcka 
and Mrs Ewa Redwan. They were capable 
of integrating the whole class into one 
organism, one group whose members 
supported each other instead of compet-
ing. For some reason, it is thanks to them 
that I consider the period between 1st and 

8th grade as my best school years. I can 
still remember all the names and surnames 
of my primary school class-mates. And we 
often meet even today. The following four 
years of high school were mostly about 
dividing my time into school-time and 
work-time. Sometimes these two were 
very difficult to balance. I did things that 
I considered important for my future life 
but some of my teachers continued to label 
me a lazy-one/idiot. They should have bet-
ter understand that in-depth knowledge of 
maths or chemistry will not enrich me as 
a person. Had they gotten more inter-
ested in who I was and what my strong 
points were, they would have been able to 
help me develop in the fields with which 
I associated my future. Only the history 
teacher – Professor Edmund Szakalicki 
could see that when I come to school I am 
most of the time half-dead. I had a feeling 
that he was the only person who saw me as 
a valuable person. And he was the one who 
said that I will definitely get somewhere 
in my life. But there were also teachers 
that were doing all they could to make me 
repeat my year because they thought I was 
an idiot. It is only recently that I managed 
to free myself from this trauma, when 
I began feeling fulfilled in my profession. 
I think about the future with real fear that 
someone will have the nerve to judge my 
kids by viewing them from his/her own 
field's perspective. The fact that I have 
no knowledge of physics or that I cannot 
calculate a sinus or cosinus does not mean 
that I am a worse person.

But I must say that geometry was 
quite useful once. That was “Bowie 
first step” concert in Wrocław. I invited 
Wojtek Waglewski with VooVoo band to 
cooperate with me in this project. I was 
a singer, producer, coffee lady and I also 
cerated video projections with my friends. 
I had an idea that was inspired by my 
childhood memories. A kaleidoscope. For 
the purpose of the project I had to create 
one that could hold a camera lens at the 
top of it. It took me a while to calculate 
the dimensions of the triangle composed 
of three mirrors with an inscribed circle 
having a diameter of the camera lens and 
to calculate the dimensions of the tube 
that would have all that inside it. 

BUT IT WAS WORTH THAT WHILE – YOU 
MADE YOUR DREAM COME TRUE.
I created a huge eight-meter high kalei-
doscope, and instead of putting little 
stones inside it, I projected films onto 
the matted bottom of the tube. Miracles 
were happening. 
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 PODRÓŻE TRAVEL

Przynajmniej od kilku pokoleń każdy kilkulatek ma wypieki na twarzy na myśl 
o wyjeździe do paryskiego Disneylandu. Tymczasem Europa ma do zaoferowania 
znacznie więcej miejsc pozwalających przenieść się do świata fantazji. 
Najmłodszym zapewnią doskonałą zabawę, a dorosłym pozwolą oderwać się od 
rzeczywistości. Jako kierunek warto rozważyć kraje nordyckie.

 TEKST:  AGNIESZKA MRÓZ    ŹRÓDŁO FOT: WWW.ALV.SE  I  WWW.LEGOLAND.DK
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N
iezależnie od wieku, będąc 
w Szwecji, Finlandii lub 
Danii do parku rozrywki 
trzeba się wybrać. Moomins 
Word, Świat Astrid Lindgren 
czy też Legoland wpisały się 

niezwykle mocno w krajobraz i kulturę, 
stając się równie istotnymi punktami na 
mapie co zabytki i światowej klasy mu-

zea. Gwarantują przy tym niezapomniane 
wrażenie i pozwalają odkryć w sobie na 
nowo dziecko.

WSZYSTKIE DZIECI ASTRID LINDGREN
W pewnym wieku wszystkie dziew-
czynki chciałaby być tak odważne jak 
ona, a każdy chłopiec marzy o koleżan-
ce z klasy, która byłaby choć w połowie 

tak niegrzeczna. Pippi Langstrumpf od 
lat fascynuje nie tylko najmłodszych. 
Równie dużą sympatię wzbudzają 
pomysłowe dzieci z Bullerbyn czy też 
mieszkający na dachu Karlsson. Dla 
Szwedów postaci stworzone przez 
Astrid Lindgren są znacznie więcej 
niż bohaterami dziecięcych książek, 
są dziedzictwem kulturowym. Nic 

17 
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więc dziwnego, że już w  1981 roku 
w niewielkiej miejscowości Vimmerby 
powstał park tematyczny: „Świat Astrid 
Lindgren”, mający uczcić twórczość 
urodzonej właśnie tu pisarki.

Na uliczkach parku co krok spotkać 
można bohaterów książek. Czeka na nas 
m.in. Pippi, Karlsson, Ronja, Rasmus. 
Na miejscu nie tylko natkniemy się na 
dobrze znane postaci, lecz będziemy 
mieć także okazję odwiedzić znane z po-
wieści miejsca. Przed nami otworem stoi 
m.in. dom dzieci z ulicy Awanturników. 
Możemy również pobiegać po uliczkach 
Bullerbyn i poczuć się tak mali, jak 
Nils Paluszek, stojąc przed drzwiami 
wielkiego drewnianego domu. Jedną 

DLA SZWEDÓW 
POSTACI STWORZONE 
PRZEZ ASTRID 
LINDGREN SĄ 
ZNACZNIE WIĘCEJ 
NIŻ BOHATERAMI 
DZIECIĘCYCH 
KSIĄŻEK, SĄ 
DZIEDZICTWEM 
KULTUROWYM. NIC 
WIĘC DZIWNEGO, ŻE 
JUŻ W  1981 ROKU 
W NIEWIELKIEJ 
MIEJSCOWOŚCI 
VIMMERBY POWSTAŁ 
PARK TEMATYCZNY: 
„ŚWIAT ASTRID 
LINDGREN”, MAJĄCY 
UCZCIĆ TWÓRCZOŚĆ 
URODZONEJ WŁAŚNIE 
TU PISARKI
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z głównych atrakcji są przedstawienia 
teatralne, które odgrywane są w każdym 
zakątku parku. Można również posłu-
chać aktorów czytających książki.

Ze „Światem Astrid Lindgren” ciężko 
się pożegnać. Tak szybko nie muszą tego 
robić ci, którzy skorzystają z oferty nocle-
gowej i wynajmą jeden ze stylizowanych 
domków lub rozbiją namiot w specjalnie 
wyznaczonym miejscu.

Twórcy parku stawiają sobie zdecy-
dowanie ambitniejsze cele niż tylko 
zapewnienie rozrywki – chcą zachęcić 
dzieci do czytania i pisania. Co roku prób 
niesamowitego świata przekracza blisko 
pół miliona turystów. Park funkcjonuje 
od połowy maja do końca sierpnia.

Z WIZYTĄ U MUMINKÓW 
Jedynie 15 kilometrów od fińskiego mia-
sta Turku, w mającej niespełna 13 tysięcy 
mieszkańców Naantalii, znajduje się 
Świat Muminków. W 2005 roku uznany 
został przez „Independen on Sunday” za 
jeden z 4 najważniejszych parków roz-
rywki na świecie. Park powstał nieco po-
nad 20 lat temu i od tej pory nieustannie 
zachwyca. Choć nie znajdziemy w nim 
typowych dla współczesnych parków 
karuzel i diabelskich młynów, ani przez 
chwilę nie będziemy się nudzić.

Podczas wizyty zobaczymy wszyst-
kie znane z Doliny Muminków miej-
sca, z charakterystycznym niebieskim 
domem, w którym mieszkali głównie 

bohaterowie, na czele. Na wizytę warto 
zarezerwować cały dzień. O poranku mo-
żemy uczestniczyć we wspólnej rozgrzew-
ce z bohaterami książki. Potem posłuchać 
opowieści Muminków, wziąć udział 
w garden party, rywalizować w grach, 
a na końcu wziąć udział w warsztatach. 
Również amatorzy teatru będą zachwy-
ceni. Codziennie odgrywane są spektakle 
oraz musicale.

Wyjątkowe atrakcje czekają na nas 
także zimą. Tradycyjnie w tym okresie 
odbywa się wydarzenie „Winter Ma-
gic”. W jego trakcie możemy wspólnie 
z bohaterami Tove Jansson pojeździć 



 PODRÓŻE TRAVEL

wrażeń czekają m.in. rollercostery i sku-
tery wodne. Wyruszyć można również na 
biegun polarny, gdzie czekają pingwiny, 
a w międzyczasie mamy szansę nauczyć 
się sterować samolotem. Mali miłośnicy 
Jacka Sparrowa będą zaś zachwyceni 
wizytą w „Krainie piratów”. Jak piraci to 
koniecznie woda, a w wydaniu Legolan-
du wspaniałe baseny, wodne zjeżdżalnie 
i podróże statkiem. Po przemierzeniu 
kilometrów ścieżek chwilę wytchnienia 
znajdziemy w kinie 4D. 

 IN ENGLISH  

AWAKEN THE CHILD WITHIN YOU 

At least since a couple dozens of 
years, the heart of every youngster 
starts to beat faster at the very 
thought of going to the Paris Disn-
eyland. However Europe has much 
more to offer. There are plenty of 
other places that will help to take 
your kids to the magic world of fic-
tion. These places guarantee great 
fun for your young ones and they 
will surely help you forget about 
everydayness. You should really 
consider going North.

na łyżwach i  pozjeżdżać na sankach. 
W „Świecie Muminków” mamy gwa-
rancję białego szaleństwa nawet gdy 
w innych częściach Finlandii nie spadł 
ani jeden płatek śniegu. 

PLANETA KREATYWNOŚCI
Pokłady kreatywności zarówno u tych 
najmłodszych, jak i zupełnie dorosłych, 
pobudzi z pewnością wizyta w Legolan-
dzie. Klocki, które zawładnęły wyobraź-
nią milionów na całym świecie, są jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych marek. 

Ich historia zaczęła się w 1934 roku, a na-
zwa jest skrótem od duńskiego stwierdze-
nia „Leg godt” czyli baw się dobrze.

Legoland w duńskim mieście Billund 
jest największym Legolandem spośród 
siedmiu ulokowanych na  całym świecie. 
Na gości czeka 50 unikalnych atrakcji, do 
zbudowania których wykorzystano ponad 
60 milionów klocków. W Miniland 
można w kilka chwil zwiedzić cały świat 
w miniaturze i podziwiać najbardziej 
znane zabytki. Oczywiście wykonane 
z klocków. Na żądnych mocniejszych 
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No matter how old you are, if you go to 
Sweden, Finland or Denmark you should 
definitely visit the entertainment park. 
Moomins' World, The World of Astrid 
Lindgren or Legoland have  very strongly 
grown into the landscape and culture 
thus becoming as important as historical 
museums and world class museums. They 
guarantee unforgettable emotions and 
will help you awaken the child in you.

ALL OF ASTRID LINDGREN'S CHILDREN
At a certain age all the girls want to be 
as brave as her and every boy dreams 
of having a class-mate at least half as 
naughty as she is. Pippi Langstrumpf 
since many years fascinates not only the 
young ones. Creative and witty children 
from z Bullerbyn are equally interesting, 
just as is Karlsson living on the roof 
of a house. Swedes consider characters 
created by Astrid Lindgren to far more 
than just fictional characters from novels 
for children. Swedes see them as cultural 
heritage. So it is no wonder that already 
in 1981 in the small town called Vim-
merby in Sweden a theme park was cre-
ated - „The World of Astrid Lindgren”, 
which is to celebrate literature work of 
the Swedish author born here. 

On almost every step you take in the 
park streets you can encounter characters 
from Lindgren's novels, such as: Pippi, 
Karlsson, Ronja, Rasmus. You can not 
only meet the well known characters but 
you can also visit places from Lindgren's 
novels. Doors are open to the house of 
Bullerbyn kids. You can also run on the 
streets of this village and feel as small as 
Nils Karlsson standing in front of the 
door to the large wooden house. Theatre 
plays are one of the park's main attrac-
tions. They are performed in every nook 
and cranny of the park. You can also 
listen to actors reading Lindgren's novels.

It's hard to say goodbye to „The 
World of Astrid Lindgren”. Those 

who use the park's accommodation 
offer do not have to say goodbye that 
quickly. Accommodation offer gives 
you a chance to rent one of the stylised 
cottages or to put up your tent in the 
specially designated places.

Park's creators goals reach far higher 
than just to provide the visitors with 
entertainment – they want to encourage 
kids to reading and writing. Every year 
this amazing park is visited by almost 
half a million tourists. It operates from 
half of May until the end of August.

PAYING A VISIT TO MOOMINS 
Only 15 kilometres from the Finnish 
city of Turku, in a town called Naantalia 
inhabited by only 13.000 people you can 
find the World of Moomins. In 2005, 
„Independen on Sunday” listed this park 
among 4 most important theme parks in 
the world. It was created a little bit more 
than 20 years ago and since that time it 
continues to amuse and amaze people. 
Although you will not find here attrac-
tions typical for contemporary entertain-
ment parks such as merry-go-round and 
big wheels, you will definitely not get 
bored here for even a tiny second.

When you visit the World of Moomins 
you will see all the places characteris-
tic for the Moomin's Valley, including 
the blue house in which all the main 
characters dwelled. You should reserve 
a whole day for your visit to the World of 
Moomins. Early in the morning you can 
participate in a collective warm-up with 
the Moomins. After that you can listen to 
stories about Moomins and take part in 
a garden party, you can also take part in 
contests and in workshops. Also theatre 
lovers will be delighted in this park 
because everyday the park offers theatre 
performances and musicals.

Unique attractions are available also 
in the winter. Traditionally in this peri-

od you can take part in the event called 
„Winter Magic” during which you can 
skate and rider snow-sledges  together 
with the characters from Tove Jansson's 
novels. In the World of Moomins you 
can be sure to enjoy the white craze even 
if in other places of Finland not a snow-
flake has fallen. 

THE PLANET OF CREATIVITY 
Loads of creativity hidden within the 
young ones as well as the adults will 
surely be triggered by the visit to Leg-
oland. Lego blocks that ruled imagina-
tion of millions of people all over the 
world are one of the best recognised toy 
brands. Their story began in 1934 and 
the name is an abbreviation of the Dan-
ish saying „Leg godt” - which means 
“Have fun”.

Legoland is located in the Danish city 
called Billund and it is one of the largest 
Legolands from among seven Legolands 
in the world. Its visitors can makes use 
of 50 unique attractions that were built 
out of 60 millions lego blocks. In the 
Miniland you can visit the miniature 
of the whole world within a couple of 
minutes and see the most popular his-
torical sites. All of this is made of lego 
blocks of course. Those who yearn for 
more extreme emotions can make use 
of the roller-coasters and water scooters. 
You can also take part in an excursion to 
the North Pole where you will meet the 
penguins, and in the meantime you ca 
also take an aircraft flying course. Little 
fans of Jack Sparrow will be delighted to 
visit the „World of Pirates”. And when 
we talking about pirates, we definitely 
talk also about water, and in Legoland 
this means wonderful swimming-pools, 
water-slides and ship cruises. After 
spending hours walking along the Lego-
land trails you will be able to take some 
rest in the 4D cinema. 
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Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

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

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

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

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

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

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

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

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

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

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

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

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

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

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

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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O nowej płycie „Headache” opowiadał wokalista, gitarzysta i współautor 
tekstów, Grzegorz Kwiatkowski.

 TEKST:  SYLWIA GUTOWSKA    ŹRÓDŁO FOT.:  TRUPA TRUPA

NAGRALIŚCIE NOWĄ, TRZECIĄ PŁYTĘ. OPO-
WIEDZ COŚ O NIEJ.
Nowa płyta nosi tytuł „Headache” i zo-
stała zarejestrowana pod koniec 2014 roku 
w Gdańsku w studiu Dickie Dreams, to 
jest studio zespołu Dick4Dick. Od półtora 
roku to jest również sala prób zespołu 
Trupa Trupa, zespołu Gówno i zespołu 
Nagrobki – one się tam w jakiś sposób 
przeplatają ze sobą. Na płycie jest jedenaście 
piosenek. Nagraliśmy je w ciągu dziesięciu 
dni, metodą „na setkę”, to znaczy wszyscy 
wszystkie instrumenty naraz. Rejestracji 
dokonał Adam Witkowski, który współ-
pracował z nami przy dwóch poprzednich 
płytach, a mixu i masteringu dokonał Mi-
chał Kupicz. Po raz pierwszy pracowaliśmy 
z Michałem i to trochę odmieniło brzmie-
nie naszego zespołu. Można powiedzieć, 
że odczytał nas na nowo i dzięki temu 
brzmimy lepiej i pełniej, zarazem trochę 
inaczej, bo nie po naszemu. 

CO SIĘ ZMIENIŁO W BRZMIENIU?
Dobre jest to, że te nowe piosenki są tak 
nieoczywiście potraktowane. Treści są 
pesymistyczne, utwory – coraz dłuż-
sze i mniej piosenkowe, nieco bardziej 

PE S YMIS T YCZNA 
I  PLUSZOWA 

T R U PA  T R U PA
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eksperymentalne, a zarazem brzmienie, 
które Michał ukręcił jest troszeczkę 
bardziej aksamitne i nawet chwilami ró-
żowe i wydaje mi się, że to nieoczywiste 
połączenie bardzo ciekawie brzmi.

ALE WASZA DRUGA PŁYTA, „++” TEŻ BYŁA 
JUŻ MOCNO PESYMISTYCZNA W PORÓW-
NANIU DO PIERWSZEJ. „LP” BYŁA POGODNA 
I ROCK’N’ROLLOWA. SKĄD TAKI PRZESKOK?
No tak, na pierwszej EP-ce były dwie 
piosenki po polsku i to rzeczywiście było 
takie beatlesowsko-rock’n’rollowe. Potem 
na „LP” była propozycja trochę większej 
ciemności, no a „++”  osiągnęła według 
mnie po raz pierwszy jakość i spójność 
i to był taki w pełni koncepcyjny album, 
który naprawdę był całością. Jak myślę 
sobie o tym zespole, to myślę, że on 
dopiero się zaczął od „++”, że wcześniej 
to były takie przymiarki i poszukiwania 
środków wyrazu i na „++” zaczęło się to 
już bardziej kleić. W momencie płyty 
„Headache” wydaje mi się, że to jeszcze 
bardziej się klei. Natomiast zawsze 
mieliśmy problem z brzmieniem, każdy 
miał swoją wizję tego wszystkiego i często 
dochodziło u nas w tej kwestii do nieza-
dowolenia. Teraz po raz pierwszy tak się 
stało, że wszyscy jesteśmy zadowoleni, co 
jest naprawdę rzadkością. 

MÓGŁBYŚ SPRECYZOWAĆ, JAK ODMIENNE 
MACIE GUSTA MUZYCZNE?
Na pewno jest tak, że każdy słucha 
trochę wszystkiego, ale Wojtek Juchnie-
wicz słucha głównie takich rzeczy jak 
Fugazi, Sonic Youth, Swans itp., Tomek 
Pawluczuk słucha chyba podobnych 
rzeczy co Wojtek, ale można do tego 
dodać takie zespoły, których ja też 
słucham, czyli np. Tame Impala, łączy 
nas też fascynacja the Beatles i Velvet 
Underground, ale jeśli chodzi o te now-
sze zespoły, to dochodzi między nami 
do większych rozdźwięków. Na przykład 
Rafał Wojczal lubi bardziej taką muzykę 
typu John Frusciante i Elliot Smith, tego 
typu rzeczy. Jest tego mnóstwo, chodzi 
o to, że cztery osoby, które mają różne 
gusta, zaczynają ze sobą rozmawiać i się 
docierać i wydaje mi się, że to dotarcie 
na najnowszej płycie jest największe.

ROZUMIEM, ŻE MUZYKĘ TWORZYCIE WSPÓL-
NIE, CZĘŚCIOWO SPONTANICZNIE PODCZAS 
PRÓB, ALE ZA WARSTWĘ TEKSTOWĄ JESTEŚ 
ODPOWIEDZIALNY TYLKO TY?
Nie. Teksty piszę i ja, i Wojtek. Na tej 
płycie też każdą piosenkę śpiewamy ra-
zem, więc jest coraz większe zaplecenie, 
coraz większa wymiana.

CZYLI NIE JESTEŚ DOMINUJĄCYM FRONT-
MANEM?
Nie, i w tym zespole nigdy nie było 
takich osób.

W TEKSTACH WIDAĆ, ŻE ZAPUSZCZACIE 
SIĘ W JAKIŚ CIEMNY LAS. SKĄD TYLE 
PESYMIZMU? WSZYSCY MACIE OKOŁO 
TRZYDZIESTU LAT, PRAWDA? ZMĘCZENI 
ŻYCIEM TAK SZYBKO?
Faktycznie jest sporo treści nihilistycz-
nych. Z tego co wiem, to wszyscy mamy 
takie zapatrywanie na świat. Wydaje mi 
się, że ta ekspresja tekstowa jest coraz 
bardziej minimalistyczna, pojawia się 
coraz mniej słów, one rzeczywiście są 
może bardziej dosadne, ale to też wynika 
z tego, że się docieramy i nie potrze-
bujemy robić jakichś historyjek, tylko 
przeplatamy kilka słów i wydaje mi się, 

że są one jeszcze mocniejsze. Ciężko mi 
robić próbę analizowania tego, jednak 
suma summarum mamy do czynienia po 
prostu z zespołem, który śpiewa piosenki, 
więc trudno mówić o ideologii. Mógłbym 
pewnie powiedzieć parę rzeczy, które 
dałoby się usytuować, ale narzuciłbym 
tropy interpretacyjne komuś, kto może 
słuchać tego po prostu jako piosenek. 

JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE WYDA WAS BRYTYJ-
SKI LABEL BLUE TAPES?
Właściciel tej wytwórni prowadzi też taki 
serwis internetowy 20 Jazz Funk Greats 
i tam kiedyś recenzował naszą płytę „++”  
i potem zaproponował nam wydanie 
materiału. Było to jakieś dwa lata temu. 
I tyle. Po dwóch latach doszło do tego 
i cieszymy się bardzo, że ktoś nam zaufał. 
Będzie to wydane nie tylko na CD, ale 
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i na kasecie, będzie trochę inny obieg 
słuchaczy i recenzentów. 

JAK SIĘ ŻYJE NIEZALEŻNEMU MUZYKOWI 
TWORZĄCEMU W POLSCE? RACZEJ NIE 
ŻYJECIE Z ZESPOŁU?
Nie, nikt nie żyje z zespołu i każdy 
robi swoje rzeczy, a zespół jest czymś 
zupełnie, nie powiem w ogóle niedocho-
dowym, ale nie jest to postrzegane przez 
nas jako coś praktycznego i życiowego. 
To jest taki naddatek, gdzie można się 
realizować duchowo, nie łączymy tego ze 
stricte praktyczną, finansową sytuacją. 

CZYLI NIE BĘDZIESZ NARZEKAŁ TAK JAK 
WSZYSCY ARTYŚCI, ŻE W POLSCE JEST ŹLE, 
A ZA GRANICĄ JEST LEPIEJ?
Pewnie powinno być lepiej. Jestem 
też poetą i powiem ci, że finansowo 

jest to intratna rzecz i nie mam z tym 
problemu. Nie wiem, wydaje mi się, że 
to jest kwestia indywidualna, jeśli się 
chce pewnych rzeczy, to nawet na te 30 
procent się je osiąga zawsze. Wydaje mi 
się, że to jest kwestia woli, jeśli ktoś idzie 
konsekwentnie w jakimś kierunku, to 
musi mu to jakoś wyjść.

 
JAK OCENIASZ RYNEK MUZYKI NIEZALEŻ-
NEJ W NASZYM KRAJU?
Muzyka niezależna zawsze była niezależ-
na, więc zawsze te dobre rzeczy częściej 
się zdarzają, bo nie jest to robione pod 
konkretną grupę targetową, tylko z czystej 
potrzeby duchowej, więc wydaje mi się, że 
dobrze być po tej stronie może biedniej-
szej, ale ambitnej i w pełni wolnej, i robić 
coś z powołaniem, a nie na zasadzie: mam  
firmę i robię coś, żeby zarobić 50 tysięcy 

złotych rocznie. Polska scena niezależna 
jest bardzo dobrą sceną i wydaje mi się, że 
będzie coraz lepiej, bo coraz więcej ludzi 
słucha muzyki alternatywnej, więc raczej 
jest przypływ niż odpływ. 

 IN ENGLISH  

PESSIMISTIC AND PLUSH-COSY 
TRUPA TRUPA

Grzegorz Kwiatkowski - the singer, 
guitarist and co-author of lyrics 
talks about the new album „Head-
ache” by Trupa Trupa band.

TRUPA TRUPA RECORDED A NEW, THIRD 
RECORD. CAN YOU SAY SOMETHING ABOUT 

WYDAJE MI SIĘ, 
ŻE TA EKSPRESJA 
TEKSTOWA JEST 
CORAZ BARDZIEJ 
MINIMALISTYCZNA, 
POJAWIA SIĘ CO-
RAZ MNIEJ SŁÓW, 
ONE RZECZYWIŚCIE 
SĄ MOŻE BARDZIEJ 
DOSADNE, ALE TO 
TEŻ WYNIKA Z TEGO, 
ŻE SIĘ DOCIERAMY 
I NIE POTRZEBUJE-
MY ROBIĆ JAKICHŚ 
HISTORYJEK, TYLKO 
PRZEPLATAMY KILKA 
SŁÓW I WYDAJE MI 
SIĘ, ŻE SĄ ONE JESZ-
CZE MOCNIEJSZE. 
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THIS ALBUM? 
The new record is entitled „Headache” 
and was recorded at the end of 2014 in 
Gdańsk in the Dickie Dreams studio 
that belongs to Dick4Dick music band. 
Since half a year this Dickie dreams is 
also the place where three bands - Trupa 
Trupa, Gówno and Nagrobki – have their 
rehearsals, and in a way their work inter-
twines with each other. Our new album 
encompasses eleven songs. We recorded 
these songs within the span of ten days 
using the method of playing “to the full” 
- which means that all the instruments 
were playing and being recorded at the 
same time. The recording was carried out 
by Adam Witkowski, who cooperated 
with us also in the work on previous two 
albums. The mixing and mastering was 
done by Michał Kupicz. It was our first 
time to work with Michałem and I must 
say that his presence slightly changed 
the sound of our band. You might say 
that he managed to read our music and 
interpret us in a new way and thanks to 
that we sound better and more full but 
at the same time we sound different than 
before, not in a way that we used to. 

WHAT HAS ACTUALLY CHANGED IN THE 
SOUND OF TRUPA TRUPA?
It's really good that the new songs were 

interpreted in a rather not obvious way. 
The lyrics are pessimistic, the tracks 
– much longer that before and unlike 
typical songs, they are more experimen-
tal and at the same time the sound that 
Michał managed to mix and master is 
more silky and even rose-colored at times. 
I think that this weird and non-obvious 
combination sounds really well.

BUT YOUR SECOND ALBUM ENTITLED „++” 
WAS ALSO VERY VERY PESSIMISTIC IN 
COMPARISON TO THE FIRST ONE. „LP” WAS 
POSITIVE AND ROCK’N’ROLL-ISH. WHERE 
DID THE LEAP INTO THE NEW STYLISTICS 
COME FROM?
That's right, the first EP had two songs in 
Polish and that was indeed a kind of “bea-
tles-rock’n’roll-ish” style. Later on, on the 
„LP” album we proposed darker shades and 
the album entitled „++” was for me the first 
one that actually reached the proper level of 
quality and coherence, and that was a fully 
conceptual album where all the material 
created a complete whole. When I think 
about Trupa Trupa band I see that „++” was 
for us the real beginning of our journey. 
The earlier recordings were more like 
fitting and searching for the right means of 
expression and on the „++” record our style 
and sound began to get more refined and 
coherent. Now, when publishing „Head-

ache”, I see that our music is getting even 
more coherent. But one thing is certain, we 
have always had problems with the sound 
because each of us has had his own vision 
and we quarrelled a lot about it and there 
was always someone unsatisfied with the 
final outcome. And now, for the first time, 
we are all happy about the final outcome 
and that's a rarity.  

COULD YOU SPECIFY THE WAY MUSIC TASTES 
OF TRUPA TRUPA'S MEMBERS DIFFER?
Generally all of us listen to a little bit of 
everything but Wojtek Juchniewicz listens 
mainly to such things as Fugazi, Sonic 
Youth, Swans etc., Tomek Pawluczuk likes 
similar things but additionally he favours, 
just like me, bands like Tame Impala 
and we are both absolutely fascinated by 
the Beatles and Velvet Underground. As 
regards more contemporary bands we have 
very different tastes. For example Rafał 
Wojczal likes John Frusciante and Elliot 
Smith, that's what interests him. I could 
continue like that forever, telling you 
about how our music tastes differ but the 
thing here is, that these four men meet 
and enter a dialogue, talk with each other 
and find a new language that stems from 
their cooperation and I think that this di-
alogue and a feeling of understanding each 
other is most visible on our newest album.
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AS FAR AS I KNOW YOU COMPOSE MUSIC 
TOGETHER AND PARTIALLY IT IS A SPONTA-
NEOUS PROCESS THAT HAPPENS DURING 
REHEARSALS, BUT THE LYRICS ARE 
ALWAYS CREATED BY YOU, RIGHT?
No. Me and Wojtek write lyrics. And 
on our new album we sing all songs 
together so the cooperation and the level 
of intertwining of creative musical indi-
vidualities is much more complex here, 
there is more exchange.

SO YOU ARE NOT A DOMINANT FRONTMAN?
No. And there has never been such peo-
ple in Trupa Trupa.

AS I LISTEN CAREFULLY TO THE LYRICS, 
I SENSE THAT YOU ARE ENTERING AN 
EXISTENTIAL DEEP DARK FOREST. WHY 
IS THERE SO MUCH PESSIMISM IN YOUR 
MUSIC? YOUR ARE ALL AROUND THIRTY 
YEARS OLD, RIGHT? HAVE YOU GROWN 
WORLD-WEARY ALREADY AT THAT AGE?
That's true, there is quite a lot of nihilistic 
texts on our new album. As far as I know, 
we are all a bit world-weary, this is the way 
we all perceive the world around us. But 
I also have a feeling that our expression as 
regards lyrics is becoming more and more 
minimalistic, the words are getting few 
and, yes, perhaps they are more terse but 
this stems from the fact that we commu-
nicate very well within our band and we 
don't feel the need to tell stories through 
our lyrics. Instead, we interweave a couple 
of words and make them collide because 
we think that this is far stronger and more 
interesting than telling stories. I find it hard 
to analyse our texts but in general we are 
a band that plays and sings songs, so it is 

difficult to talk about ideology here. I could 
say a couple of things about our texts and 
music that would help you and others place 
our music within a certain stream but in 
that way I would impose interpretational 
tropes onto someone who might want to 
listen to our music as if it were only songs, 
without a deeper ideology. 

HOW COME THE BRITISH LABEL BLUE 
TAPES WILL PUBLISH YOUR RECORD?
The owner of this record company is also 
the creator of the 20 Jazz Funk Greats 
internet portal and that's where he pub-
lished his review of our record „++”. After 
that he proposed to publish our material 
under his label. That was about two 
years ago. That's all. After two years we 
came to a point where we have actually 
finalised this and we are very happy that 
anyone trusted us. Our album “Head-
ache” will be published as a CD but also 
as the old-school tape, so the material will 
circulate differently, reaching a different 
groups of fans and different critics. 

WHAT IS IT LIKE TO BE A FREELANCE 
MUSICIAN IN POLAND? I DON'T THINK THAT 
YOU MANAGE TO MAKE YOUR LIVING OUT 
OF PLAYING IN TRUPA TRUPA?
No. None of us does, we all do other 
things to get by and the band is some-
thing brings no...well, I cannot say it 
brings no financial profits, but we don't 
consider it as something practical and re-
lated to daily life. It comes as something 
on top of everything, something that 
enables us to fulfil ourselves spiritually. 
We don't associate it directly with our 
practical daily financial situation. 

SO YOU WILL NOT MOAN LIKE ALL POLISH 
ARTISTS DO THAT THE SITUATION IN POLAND 
IS VERY BAD AND THAT IT IS MUCH BETTER 
TO WORK AND LIVE ABROAD?
The situation for artists in Poland should 
definitely be better. I am also a poet and 
I have to tell you that it's a very profitable 
profession and I have no problems making 
a living of writing. I am not sure, but I think 
that everything is a matter of individual 
choices and abilities to get by because if you 
really want something and you put your 
energy into it then it is certain that you will 
achieve at least 30% of your aims. I think 
it is a matter of will. If you are consistently 
moving in a certain direction then you will 
at a certain point get what you want.

WHAT IS YOUR OPINION ABOUT THE POLISH 
INDEPENDENT MUSIC MARKET?
Independent music has always been and 
will always be independent so you can 
more easily find good things in this field 
because they are not being created to suit 
the needs and wants of a concrete target 
group but they are being made out of 
a pure spiritual need. So I think that it 
is better to be on that side of the music 
market – perhaps it's the poorer one, but 
it is definitely more ambitious and totally 
free. Here you can create things that reso-
nate with your destiny and you don't have 
to function in a way - “I have a private 
company and I do something in order to 
earn 50 thousand zlotys per year”. Polish 
independent music scene is really good 
and I think that it will get even better 
because more and more people listen to 
alternative music so we are having a high 
tide rather than an ebb tide. 
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  RECENZJE REVIEWS

PIOTR METZ POLECA
RECOMMENDED BY PIOTR METZ 

 MARK RONSON – UPTOWN SPECIAL
WYD. SONY/XXX
Nagraniem promującym płytę Ronson doko-
nał czegoś niemożliwego – dogonił przebojo-
wość „Get Lucky” Daft Punk. Słucha się tej 
płyty jak świetnego dj-skiego setu, w czym 
zresztą Ronson zawsze był mistrzem. Potrafi 
też znakomicie zagospodarować  zaproszo-
nych gości – Stevie Wonder, śpiewający utwór 
życia Bruno Mars czy piszący teksty laureat 
Pulitzera (!) są tego najlepszym przykładem. 

 IN ENGLISH

MARK RONSON – UPTOWN SPECIAL 
RELEASED BY SONY/XXX
The song promoting the album helped 
Ronson achieve the impossible: he caught up 
with Daft Punk’s hit “Get Lucky”. Uptown 
Special is like an excellent DJ set. After all, 
Ronson has always been a master in this 
matter. He knows who to invite to his pieces, 
which is proved for example by Stevie Won-
der, Bruno Mars singing the song of his life or 
lyrics written by a Pulitzer Prize winner.

 RÓŻNI ARTYŚCI – ANOTHER DAY, 
ANOTHER TIME: CELEBRATING THE 
MUSIC OF „INSIDE LLEWYN DAVIS” 
WYD. NONESUCH
Zapis koncertu zorganizowanego przez 
słynnego T Bone Burnetta, który był 
szefem muzycznym świetnego filmu braci 
Coen, znanego u nas pod tytułem „Co 
jest grane, Davis?” i podsumowującego 
tę muzyczną podróż. Są na niej zarówno 
oczywisty w swej pasji do korzeni amery-
kańskiej muzyki popularnej Jack White, 
ale i Elvis Costello czy Marcus Mumford. 
Każdy z wykonawców identyfikujących 
się z folkiem lat sześćdziesiątych wy-
konał też coś ze swego współczesnego 
repertuaru dla podkreślenia ciągłości 
tradycji . Jeżeli podobał wam się film, 
oto bardzo sympatyczne post scriptum.

 IN ENGLISH

VARIOUS ARTISTS – ANOTHER DAY, AN-
OTHER TIME: CELEBRATING THE MUSIC 
OF „INSIDE LLEWYN DAVIS”
RELEASED BY NONESUCH
The recording of a concert organized by the 
famous T Bone Burnett, who produced the 
soundtrack for the excellent Coen Brothers 
film, O Brother, Where Art Thou?. The 
album is a summary of his music journey. It 
features both Jack White, famous for his pas-
sion to the roots of American popular music, 
and Elvis Costello or Marcus Mumford. All of 
the musicians identify themselves with the folk 
of the sixties but perform also something from 
their contemporary repertoire to highlight the 
continuity of tradition. If you enjoyed the film, 
this is a very nice postscript.

  WŁODEK PAWLIK TRIO/RANDY BREC-
KER – NIGHT IN CALISIA LIVE 
WYD. STX
Zorganizowany podobno rzutem na ta-
śmę występ kompletu laureatów Grammy 
Awards, autorów i wykonawców projektu 

„Night in Calisia”, czyli największego 
wyrzutu sumienia polskiej krytyki 
muzycznej XXI wieku po fryderykowej 
ceremonii w Sali Kongresowej. Wszyscy 
bohaterowie z Randy Breckerem grają 
jak natchnieni, a cichym bohaterem 
koncertu jest pozostający dotąd trochę 
w cieniu dyrygent kaliskich filharmoni-
ków – Adam Klocek. Światowa realizacja 
telewizyjna (12 kamer, HD) z dźwiękiem 
przestrzennym na bonusowym DVD.

 IN ENGLISH

WŁODEK PAWLIK TRIO/RANDY BRECKER 
– NIGHT IN CALISIA LIVE
RELEASED BY STX
The album contains an allegedly organ-
ized ad-hoc performance of the Grammy 
winners, authors and musicians taking 
part in the Night in Calisia project, the 
largest pang of conscience of Polish 
music critics in the 21st century after 
the Fryderyk prize-giving ceremony in 
the Congress Hall in Warsaw. All the 
heroes, including Randy Brecker, play as 
if inspired. They are led by the silent hero 
Adam Klocek, the conductor of Calisian 
philharmonic musicians, who so far 
remained a bit in the shadow. Plus a bonus 
DVD with a world-class TV production (12 
cameras, HD) with surround sound.
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CUERVO Y SOBRINOS
Cuervo y Sobrinos. Cuervo to kruk (żeby nie było niedomówień).  
Choć akurat w tym przypadku, to nazwisko. Sobrinos – kuzyni, zaś Y to i.

 TEKST: MARCIN KĘDRYNA    ŹRÓDŁO: MAT. PRASOWE  
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WWW.PRACOWNIACZASU.PL



T
ak się nazywał otwarty w 1882 
roku w Hawanie sklep. Sklep 
z biżuterią i zegarkami. Sprze-
dawano tam też inne fajne rze-
czy. Na tyle fajne, że w sklepie 
były sejfy tak duże, że można 

było do nich wejść. Sklep dał początek 
marce. Marce niegdyś bardzo popularnej. 
Marce, której zegarki nosili i Hemingway 
i Einstein, której miała salony w Europie, 
której projekty zmieniły branżę. 

Później niestety przyszedł brodacz 
w zielonym i wszystko szlag trafił. 
Niemal pół wieku później pewien 
człowiek markę reaktywował. Naj-
pierw przez lata skupował prawa. Do 
projektów, do innych z marką związa-
nych rzeczy. W zgodzie z projektami 
sprzed lat zaczął produkować zegarki, 
w zgodzie z duchem marki zaczął pro-
dukować nowe. Otworzył nawet sklep 
w Hawanie. Niestety – obok tego 
historycznego, w którym sprzedaje się 
teraz używane ubrania. 
Dziś. Zupełnie jak przed kubańską re-
wolucją zegarki sprzedawane są w hu-
midorach – pudełkach do przechowy-
wania cygar, w których utrzymywana 
jest stała wilgotność. Zegarkom to się 
oczywiście przyda, ale nie tak bardzo 

jak cygarom, które możemy tam 
wsadzić w ich miejsce. A na zegarkach 
można liczyć czas pozostały do tego 
żeby brodacz w zielonym przeniósł się 
na łono Abrahama. I żeby  

Cuervo y Sobrinos wróciło do swojego 
sklepu z sejfami do których można 
wejść. I żeby Kuba znowu była krajem, 
który wysyła w świat inne rzeczy niż 
tylko przemycane cygara. 
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 IN ENGLISH

CUERVO Y SOBRINOS

Cuervo y Sobrinos. Just to make it clear, 
cuervo means “crow”. Although in this 
case it is actually a surname. Sobrinos 
stands for “cousins” and y for “and”.

It is the name of a shop opened in 1882 
in Havana. A shop offering watches and 
jewellery. It also sold other great things. 
So great that the safes in the shop were 
so huge that you could walk inside. The 
shop gave rise to a brand. A brand that 
once used to be very popular. A brand 

that opened stores in Europe, whose 
watches were worn by both Heming-
way and Einstein and whose projects 
changed the whole trade.

Unfortunately, a bearded man in 
green came, and everything was ripped 
into pieces.

Almost half a century later one man 
reactivated the brand. First, he spent 
years buying the necessary rights. To 
projects and other things connected 
with the brand. He started producing 
watches in conformity with the old 
designs and designing new ones in 
conformity with the spirit of the brand. 
He even opened a shop in Havana but, 
regrettably, next to the historical one, 

which currently houses a second-hand 
clothing shop.

Today, just like before the Cuban 
revolution, the watches are sold in 
humidors, boxes which are used to store 
cigars and maintain constant humidity. 
It is obviously of lesser use for watches 
than for cigars, but the latter can still be 
put in their place. And as far as watches 
are concerned, you can use them to 
calculate the time left for the bearded 
man in green to go to meet his Maker. 
And for Cuervo y Sobrinos to return to 
its shop with its spacious safes. And for 
Cuba to once again become a country 
that gives the whole world other things 
than just smuggled cigars. 
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SAMSUNG GALAXY A5
Normalnie jest tak, że żeby mieć dobry 
telefon to trzeba kupować najdroższy. 
Najdroższe są najlepiej zaprojektowane, 
mają najlepsze wyświetlacze, najszybsze 
procesory, najwięcej pamięci i do tego 
mnóstwo innych plusów. No i podsta-
wowy minus. Są najdroższe.

Większość użytkowników nie jest 
w stanie wykorzystać nawet ćwierci 
możliwości flagowego smartfona. 
Kupuje taki jednak, żeby cieszyć się 
porządną obudową, świetnym wy-
świetlaczem etc. Producenci starają 
się wszystko zrobić tak, żeby majętni 

klienci nie zastanawiali się nawet nad 
zakupem niższych modeli. Znaczy – 
starali się. Teraz już tak nie jest.

Samsung Galaxy A5 ma metalową 
obudowę. W pełni metalową (jak pisze 
na swojej stronie producent). Ma 5-ca-
lowy wyświetlacz HD Super AMOLED. 
Ma odpowiednio szybki procesor. Do 
tego ma niecałe siedem milimetrów gru-
bości. Galaxy A3 jest nieco mniejszy niż 
A5. Ma 4,5 calowy wyświetlacz – oczywi-
ście też Super AMOLED.

Samsung skomplikował nam życie. 
Teraz nie musimy się decydować na 
najdroższy model. 
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 TEKST: MARCIN KĘDRYNA  
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AUDI TT
Jak nie przepadam za poczuciem humo-
ru Clarksona i uważam, że zdarza mu 
się opowiadać motoryzacyjne herezje 
w imię tego, żeby „Top Gear” jeszcze 
bardziej podobał się widzom, to muszę 
się przyznać, że wciąż mnie śmieszy 
opowieść o tym, jak miał pojechać na 
kolację audi TT. Już miał wyjść, ale 
spojrzał w lustro i stwierdził, że ko-
szula jest nie taka. Zmienił. Wychodzi. 
Spojrzał w lustro, zauważył, że fryzurę 
trzeba poprawić. I tak co wychodził 
to coś musiał w swoim wyglądzie 
poprawić. I w końcu nie poszedł. Z 10 
lat temu to oglądałem. W międzyczasie 
TT się zupełnie zmieniło. Albo nie. 
To ja się zmieniłem. Pojeździłem TT. 
Clarkson dalej mnie śmieszy. Zanim 
wsiądę do TT patrzę w lustro, ale nie 
dlatego, że jestem metroseksualny, ale 
przez szacunek dla projektu wnętrza 
nowego modelu. To trzeba zobaczyć. 
Sposób sterowania klimatyzacją i wir-
tualne zegary. Normalne samochody 
mają normalne zegary i wyświetlacz na 
środku. W nowym TT wyświetlacz jest 
w miejscu zegarów. I może wyświetlać 
różne rzeczy. Również zegary. Obcowa-
nie z tym jest fascynujące. Tak bardzo, 
że aż przez zabawę wyświetlaczem 
zdarzyło mi się w miejscowości Szydło-
wiec przejechać na czerwonym świetle. 
Na dodatek przy stojącym na poboczu 
radiowozie. Panowie policjanci byli 
miłosierni może dlatego, że uważali, że 
nazwa Szydłowiec wystarczająco źle się 
już kojarzy.

wiście wybrać jeden z 38 filmów UHD, 
które dostarcza. Ale ile można oglądać 
38 filmów. Cóż więc wam pozostaje? Na-
kręcić własny. Aparat Samsung NX500 
kręci filmy w takiej właśnie rozdzielczo-
ści. Do tego – jak to NX – ma wymienną 
optykę. Bardzo dobrą optykę.

APARAT SAMSUNG NX500
Daliście się namówić na telewizor 
UltraHD? Bardzo dobrze. To przyszłość 
telewizji. Chcielibyście coś obejrzeć 
w – jak to mówią fachowcy – natywnej 
rozdzielczości? Jeżeli wasz telewizor 
wyprodukował Samsung możecie oczy-
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VOLVO XC70
Jeżeli ktoś zapyta was jak wygląda volvo – 
odpowiecie, że to duże kombi. Chyba, że 
jesteście jednym z tysięcy posiadaczy XC60. 
Ludzie dobrze pamiętający czasy 240 na 
dźwięk słowa „volvo” – widzą duże kombi. 
Największe kombi Volvo to teraz XC70. 

Po co człowiek kupuje duże kombi? 
Żeby wozić nim różne rzeczy. I to się da 
zrobić. Bagażnik w XC70 jest duży, a sie-
dzenia łatwo się składają. Po co człowiek 
kupuje duże kombi? Żeby jeździć nim 
w dalekie trasy. To też się da zrobić. 
Nawet zapakowanym po sufit. Po co się 
kupuje duże kombi? Żeby odpowiedzial-
nie wyglądać. To też w tym przypadku 
działa. Ale po co się rozpisywać? XC70 
to najbardziej volvovate volvo ze wszyst-
kich dziś produkowanych.  

 IN ENGLISH

SUBJECTIVE SURVEY OF GOODS 

SAMSUNG GALAXY A5 
It’s normally true that you have to buy the 
most expensive phone to get a good one. 
The best ones are perfectly designed and 
have the best screens, the fastest processors, 
the largest amount of memory and a plenty 
of other additional advantages. And one 
fundamental disadvantage. They are the 
most expensive.

Most users aren’t able to use even 
a quarter of the options available in flag-
ship smartphones. But they buy them to 
enjoy the decent case, the excellent screen 
etc. Producers do their best to prevent 
wealthy clients from even thinking about 
buying cheaper models. I mean, they did 
their best. Now it’s not really the case.

The Samsung Galaxy A5 has a metal 
case. A fully metal case (as the producer 

claims on his website). It has a 5-inch 
Super AMOLED HD screen. It has an ad-
equately fast processor. Plus it’s less than 
seven millimetres thick. The Galaxy A3 is 
slightly smaller than the A5. It has a 4.5-
inch screen, which is of course a Super 
AMOLED too.

Samsung has made our lives difficult. 
Now we don’t have to decide on the more 
expensive model.

AUDI TT
While I am not fond of Clarkson’s sense 
of humour and think that he sometimes 
resorts to automotive heresy to make 
the audience enjoy Top Gear even more, 
I have to admit that the story about him 
driving the Audi TT for a dinner still 
makes me laugh. He was just about to 
leave when he looked in the mirror and 
found that he had a wrong shirt. He 
changed. He was heading towards the 
door, looked in the mirror and noticed 
that he needed to tidy his hair. And so 
every time he was leaving, he had to 
improve his appearance. In the end, he 
didn’t go. I saw it about 10 years ago. 
In the meantime, the TT has changed 
completely. Or not. It is me who has 
changed. I drove the TT a bit. Clarkson 
still makes me laugh. Before I get into 
the TT, I look in the mirror, not because 
I’m metrosexual but out of respect for the 
interior design of the new model. It’s an 
absolute must-see. The way the air-con-
ditioning system is managed and the 
virtual clocks. Normal cars have normal 
clocks and the display in the middle. The 
new TT has the display in place of the 
clocks. And it can show various things. 
Including the clocks. It’s fascinating 
to commune with. So fascinating that 
I happened to go through a red light in 
the town of Szydłowiec because I was 

playing with the screen. And on top of 
all that I did it with a police car standing 
on the shoulder. Perhaps the policemen 
were merciful because they thought the 
name Szydłowiec had already too many 
negative connotations. 

CAMERA SAMSUNG NX500
Have you let yourself be persuaded to 
buy an UltraHD TV? Very well. It’s the 
future of television. Would you like to 
watch something in its native (as called 
by experts) resolution? If your TV was 
produced by Samsung, you can obviously 
choose one from the 38 UHD films the 
company provides you with. But how 
many times can you watch the same 38 
films? So what’s left? You can record your 
own movie. The Samsung NX500 camera 
shoots films in this particular resolution. 
And apart from that, as befits the NX, it 
has interchangeable lens. Very good lens. 

VOLVO XC70 
If someone asks you how the Volvo looks, 
tell them it’s a large estate car. Unless 
you’re among the thousands of people 
who own an XC60. When people who 
remember the 240 hear the word “Volvo”, 
they see a large estate. The XC70 is cur-
rently the biggest Volvo estate. 

Why does one buy a large estate? To 
carry various things inside. And it can 
be done. The trunk in the XC70 is big 
enough, and its seats can be folded easily. 
Why does one buy a large estate? To 
travel long distances. And it can be done 
too. Even when the car’s packed up to the 
ceiling. Why does one buy a large estate? 
To look responsible. And it works in 
this case as well. But why should I write 
more? The XC70 is the most Volvo-ish 
Volvo from all the cars the company 
currently produces.  



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
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V GALA Portu Lotniczego 
„Rzeszów-Jasionka”
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J
ak przystało na okoliczności frekwencja na uroczystym spotka-
niu także okazała się rekordowa, bowiem z zaproszeń na Galę 
skorzystało ponad 220 osób, na czele z wicemarszałkiem Pod-
karpacia Wojciechem Buczakiem, Naczelnym Dyrektorem 

Przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze Michałem Kaczmarzy-
kiem oraz wiceprezydentem Rzeszowa Andrzejem Gutkowskim.

Na elegancko udekorowanej sali nie mogło oczywiście zabrak-
nąć przedstawicieli przewoźników lotniczych, touroperatorów, biur 
podróży, a także firm i instytucji oraz służb mundurowych współ-
pracujących stale z lotniskiem w Jasionce. Uroczystość zaś znakomi-
cie poprowadziła Joanna Baran, aktorka rzeszowskiego Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej. Niektórzy z naszych gości mieli także okazję 
zaprezentować się na okazałej scenie, na której prezesi Portu w Ja-
sionce – Stanisław Nowak oraz Zbigniew Halat – wręczali nagro-

W czwartkowy wieczór,  
12 lutego br., w gościnnych 
wnętrzach rzeszowskiego Hotelu 
Bristol odbyła się piąta już 
Gala podsumowująca kolejny 
rok funkcjonowania Portu 
Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”. 
Podsumowująca rekordowy 
rok 2014, w którym to lotnisko 
obsłużyło po raz pierwszy w swej 
historii ponad 600 tys. pasażerów.



dy i wyróżnienia za ubiegłoroczną współpracę z rzeszowskim lotni-
skiem. Nagrodzeni zostali:
• Lufthansa oraz PLL LOT za zwiększenie liczby przewiezionych 

pasażerów;
• Itaka i Exim Tours za nowe kierunki i wyniki w przewozach 

czarterowych;
• Centrum Usług Turystycznych oraz Radtur za wzrosty sprzeda-

ży oferty wakacyjnej.
Lotniskowe wyróżnienia powędrowały zaś do następujących biur 

podróży: Świat Wakacji, PBP Henryk Luty, King’s Travel, ARTUR, 
Agnieszka i Marcin Mosior – Itaka. 

W innych kategoriach nagrody zostały przyznane liniom Rusłan 
International oraz firmie Chapman Freeborn za wzrost przewozów 
cargo, a także firmie Baltona za największy obrót handlowy na lot-
nisku. Przedstawiciel Baltony rozlosował również uczestników lote-
rii wizytówkowej, którzy otrzymali firmowe zestawy upominków.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna Gali, w trakcie 
której wystąpiła gwiazda wieczoru – znakomity akordeonista Mar-
cin Wyrostek z zespołem. Następnie na scenie zaprezentowali się 
członkowie zespołu Lola Band, którzy swą muzyką towarzyszyli 
naszym Gościom do późnych godzin wieczornych przy szampań-
skiej zabawie.
 



IN ENGLISH  

5th Rzeszow-Jasionka Airport Gala  

Already the fifth Rzeszow-Jasionka Airport Gala took place on the 
Thursday evening of 12 February in the hospitable Hotel Bristol. 
It summarized another period of Rzeszow-Jasionka Airport’s ac-
tivities, the record-breaking year 2014, during which the airport 
served more than 600.000 passengers for the first time in its history.

As befits the circumstances, the attendance during the meeting 
turned out to be record-breaking as well. More than 220 people ac-
cepted the invitation to the Gala, including Wojciech Buczak, Dep-
uty Marshal of Podkarpacie, Michał Kaczmarzyk, President of the 
Polish Airports State Enterprise, and Andrzej Gutkowski, Depu-
ty Mayor of Rzeszow.

Moreover, the elegantly decorated hall saw the presence of 
representatives of air carriers, tour operators, travel agencies, as 
well as companies and institutions and uniformed services coop-
erating with the airport in Jasionka on a regular basis. The whole 
ceremony was superbly led by Joanna Baran, an actress at Wan-
da Siemiaszkowa Theatre in Rzeszow. Some guests had a chance 
to present themselves on the impressive stage, where the chair-
men of Jasionka Airport, Stanisław Nowak and Zbigniew Halat, 
awarded prizes and honourable mentions for last year’s coopera-
tion with the airport in Rzeszow. The awards went to:
• Lufthansa and LOT Polish Airlines for increasing the number of 

passengers they carried;
• Itaka and Exim Tours for new destinations and their results in 

chartered flights;

• Centrum Usług Turystycznych and Radtur for the increase in 
sales of holiday offers.
The following travel agencies received honourable mentions 

from the airport: Świat Wakacji, PBP Henryk Luty, King’s Travel, 
ARTUR and Agnieszka and Marcin Mosior – Itaka.

As far as other categories are concerned, Rusłan International 
and Chapman Freeborn were awarded for the rise in cargo carriage, 
and Baltona received an award for the highest turnover at the air-
port. A representative of Baltona drew business card lottery win-
ners who received gifts from the company.

When the official part of the Gala ended, the artistic one be-
gan. It included a concert given by the brilliant accordionist Mar-
cin Wyrostek and his band, as well as a performance prepared by 
Lola Band, whose music accompanied our Guests so that they 
had a wonderful time until the small hours.
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TUNEZJA – wakacje na 
wyciągnięcie ręki

T
unezja, a  zwłaszcza jej wschodnie wybrzeże, to najbar-
dziej znany i  rozpoznawany rejon turystyczny. Wiel-
ką popularność zawdzięcza doskonałemu śródziemno-
morskiemu klimatowi, szerokim, piaszczystym plażom 
oraz stale rozwijającej się infrastrukturze hotelarskiej, 

a  przede wszystkim niezliczonej ilości zabytków świata antycz-
nego. Exim Tours wraz z  lotniskiem Rzeszów-Jasionka zachęca 
do spędzenia wakacji w jednym z tunezyjskich kurortów.

Hammamet - najstarszy nadmorski kurort Tunezji, którego na-
zwa nawiązuje do term i łaźni, znajdujących się tu za czasów rzym-
skich. Lata 60. XX wieku przyniosły prężny rozwój turystyki w tym 
rejonie, dla coraz większej liczby gości powstawały liczne hotele, re-
stauracje, centra sportów wodnych. Wkrótce z cichej nadmorskiej 
miejscowości Hammamet zmienił się w ogromny kurort turystyczny. 

Monastyr to miasto którego korzenie sięgają czasów fenickich 
i rzymskich, a nazwa wywodzi się od chrześcijańskiego klaszto-
ru. Turystów przyciągają tu piaszczyste plaże i pamiątki historii 
miasta, a warunki terenowe sprzyjają uprawianiu sportów wod-
nych, przejażdżek konnych czy gry w golfa.

Suza jest trzecim największym miastem Tunezji. Jej piękna starów-
ka została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNE-
SCO. Częścią miejscowości jest Port El-Kantoui, który słynie z urokli-
wej i dużej przystani jachtowej. Można tu udać się w rejs jachtem czy 
też łodzią ze szklanym dnem by obserwować życie podwodne delfinów.

Warto też zwiedzić Tunis - stolicę Tunezji, chociażby dla po-
zostałości słynnej starożytnej  Kartaginy, która była twierdzą 
oraz centrum imperium fenickiego, a później rzymskiej prowincji 
w Afryce Północnej. Dziś to dzielnica miasta, w której znajdują się 
rezydencja prezydenta i posiadłości tunezyjskich elit.

Tunezja od lat jest rajem dla filmowców. Wśród tamtejszych 
krajobrazów poruszał się w „Gwiezdnych Wojnach” Luke Skywal-
ker, po uliczkach Suzy biegał Indiana Jones, a bohaterowie „Angiel-
skiego Pacjenta” swoje przygody przeżywali na tunezyjskiej części 
Sahary. Mamy też polskie akcenty filmowe – „Quo vadis” i „W pu-
styni i w puszczy” także były kręcone w Tunezji.

Exim Tours posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie 
w  organizowaniu wyjazdów turystycznych. Firma jest podmio-
tem międzynarodowym, wchodzącym w skład Exim Holding a.s., 
a tym samym jest częścią DER Touristik, co zapewnia stabilną po-
zycję na rynku oraz daje gwarancję międzynarodowego kapita-
łu. Biuro oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz ofert. Staran-
nie wyselekcjonowane hotele oraz wysoki standard świadczonych 
usług sprawiają, że co roku z wakacji spędzonych z Exim Tours 
wracają tysiące zadowolonych turystów.

Lato spędzone na pięknych, 
słonecznych plażach położonych 
pomiędzy palmami są absolutnie 
konieczne, jeśli chcemy być pełni 
energii i humoru przez pozostałą 
część roku. A wszystko to 
znajdziemy w Tunezji, do której 
zaprasza biuro Exim Tours!

 

IN ENGLISH  

Tunis – holidays within a hand's reach  
You really need to spend summer holidays on beautiful sandy 
beaches located among palm trees if you want to be full of energy 
and in good mood for the rest of the year. And you can find all 
this in Tunis where you can easily travel to with Exim Tours! to 
znajdziemy w Tunezji, do której zaprasza biuro Exim Tours!

Tunis and especially its eastern coast is one of the most pop-
ular and most recognised tourist region. The popularity of this 
region stems mainly from its fabulous mediterranean climate, 
wide and sandy beaches and the continuously developing hotel 
infrastructure and – among others – the uncountable number 
of monuments of the ancient world. Exim Tours together with 
Rzeszów-Jasionka Airport warmly encourage you ro spend your 
holidays in one of the fantastic Tunis resorts.

Hammamet – the oldest sea resort in Tunis. Its name is related to 
therm baths that were build in the Roman times. In the 1960s these 
baths brought this region a rapid development as regards tourist traf-
fic. More and more hotels, restaurants, water sport centres were be-
ing built for the growing number of visitors. In a short while the qui-
et seaside town Hammamet changed into a huge tourist resort. 

Monastyr is a city rooted in Phoenician and Roman times and 
its name comes from the name of the Christian monastery. Tourists 
are attracted by Monastyr because of its sandy beaches and monu-
ments that represent the city's history and the terrain conditions are 
very good for such activities as water sports, horse riding and golf.

Suza is the third largest city of Tunis. It's beautiful old town 
was listed in the UNESCO World Heritage Sites list. One of the 
districts of Suza is the so called Port El-Kantoui which is famous 
for its large and picturesque yacht port. In Suza you can either 
go on a yacht or boat cruise with a glass bottom in order to ob-
serve the underwater life of dolphins.

And you should definitely visit Tunis – the capital of Tunis at least 
for the purpose of seeing the remnants of the famous Carthagina that 
served as a fortress and a centre of the Phoenician empire and later on 
the heart if the Roman province in Northern Africa. Today Tunis is 
a district of the capital where you can find among others – the resi-
dences of the Tunis president and the country's authorities and elites.

Since many years Tunis also functions as a  real paradise for nu-
merous film-makers. Tunis' landscape served as the film set for „Star 
Wars” by Luke Skywalker also Indiana Jones ran in the streets of Tunis 
as well as the characters from the „English Patient” - had been living 
their lives in this part of Sahara. We also have some Polish film accents 
here – „Quo vadis” and „W pustyni i w puszczy” were filmed in Tunis.

Exim Tours has more than twenty years of experience in organis-
ing tourist trips and excursions. The company is an international le-
gal person that is part of a larger corporation known as Exim Hold-
ing a.s. and thus is also part of DER Touristik which provides the 
company with a stable position in the market and guarantees an in-
flow of international capital. Exim Tours office offers a wide range of 
travel offers. Meticulously selected hotels and a high level of custom-
er service make thousands of satisfied customers and situate Exim 
Tours as the leader in the holiday travel market.
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. (Od 30.03.15) 6:25 10:10 FR8224 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. (Od 30.03.15) 10:35 12:25 FR8225 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1.3.5.. (Do 27.03.15) 14:00 17:35 FR7622 738

.2.4.6. (Od 31.03.15) 17:20 21:00 FR7622 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1.3.5.. (Do 27.03.15) 08:00 19:50 FR7623 738

.2.4.6. (Od 31.03.15) 21:25 23:10 FR7623 738

O
D

LO
T

Y

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.02.2015 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 05.02.2015 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. (Od 04.04.15) 10:25 13:20 K2464 DH4

.....6. (Do 21.03.15) 12:25 15:20 K2464 DH4

.2..... (Od 31.03.15) 13:35 16:30 K2464 DH4

.2..... (Do 24.03.15) 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. (Od 04.04.15) 07:00 09:55 K2463 DH4

.....6. (Do 21.03.15) 09:00 11:55 K2463 DH4

.2..... (Od 31.03.15) 10:10 13:05 K2463 DH4

.2..... (Do 24.03.15) 10:30 13:25 K2463 DH4

Rzym I Fiumincino

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. (Od 04.04.15) 17:10 19:50 K2464 DH4

.2..... (Od 31.03.15) 20:10 22:50 K2464 DH4

Rzym I Fiumincino

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. (Od 04.04.15) 13:50 16:30 K2473 DH4

.2..... (Od 31.03.15) 17:00 19:40 K2473 DH4

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.7 (Od 29.03.15) 10:50 12:25 LH1384 E190

12.45.7 (Od 01.04.15) 12:10 13:45 LH1386 E190

12.45.7 (Od 29.03.15) 12:10 13:45 LH1386 E190

......7 (Do 22.03.15) 12:10 13:45 LH1384 CR9

12345.. (Do 27.03.15) 12:15 13:50 LH1384 CR9

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12.45.7 (Od 29.03.15) 13:15 15:00 LH1385 E190

12.45.7 (Do 27.03.15) 14:30 16:20 LH1385 CR9

12345.. (Od 30.03.15
Brak rejsu 06.04.15)

06:15 08:00 LH1387 E190

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. (Do 28.03.15) 17:40 21:15 FR3472 738

.2.4.6. (Od 31.03.15) 18:00 21:35 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. (Do 28.03.15) 21:40 23:25 FR3473 738

.2.4.6. (Od 31.03.15) 22:00 23:35 FR3473 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (Od 01.04.15) 11:05 13:10 FR3121 738

..3..6. (Do 28.03.15) 11:35 13:50 FR3121 738

.....6. (Od 04.04.15) 17:15 19:20 FR3121 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (Od 01.04.15) 13:35 15:40 FR3122 738

..3..6. (Do 28.03.15) 14:15 16:25 FR3122 738

.....6. (Od 04.04.15) 19:45 21:50 FR3122 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... (Do 26.03.15) 6:30 10:40 FR862 738

.....6. (Do 28.03.15) 13:35 17:45 FR862 738

.2.4.6.(Od 31.03.15) 16:10 20:25 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... (Do 26.03.15) 11:05 13:25 FR863 738

.....6. (Do 28.03.15) 18:10 20:30 FR863 738

.2.4.6.(Od 31.03.15) 20:50 22:55 FR863 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 (Od 29.03.15) 07:05 10:40 FR2134 738

.2.4.6. (Od 31.03.15) 11:05 14:40 FR2136 738

123.5.7 (Do 27.03.15) 17:45 21:15 FR2136 738

1.3.5.7 (Od 29.03.15) 18:00 21:35 FR2136 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 (Od 29.03.15) 11:05 12:40 FR2134 738

.2.4.6. (Od 31.03.15) 15:05 16:40 FR2135 738

123.5.7 (Do 27.03.15) 21:40 23:20 FR2135 738

1.3.5.7 (Od 29.03.15) 22:00 23:35 FR2135 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 (Do 25.03.15) 06:25 10:10 FR3202 738

..3...7 (Od 29.03.15) 06:30 10:15 FR3202 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 (Do 25.03.15) 10:35 12:30 FR3203 738

..3...7 (Od 29.03.15) 10:40 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 (Od 29.03.15
Brak rejsów 04, 05, 06.04.15) 

07:30 08:25 LO3805 E170

1 2 3 4 5 6 7 (Do 28.03.15) 07:35 08:30 LO3805 DH4

1 2 3 4 5 67 (Do 28.03.15) 13:35 14:30 LO3801 DH4/E195/E175

1234567(Od 29.03.15
Brak rejsów 03, 05.04.15)

13:40 14:35 LO3801 E195

1234567 (Brak rejsów 
04,05,06.04.15)

16:35 17:30 LO3807 DH4/E170/175

12345.7 (Brak rejsów 
03, 05, 06.04.15)

22:44 23:35 LO3803 DH4/E170

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 6. (Brak rejsów  
06, 07.04.15) 

05:55 06:45 LO3804 DH4/E170

1 2 3 4 5 6 7 (Brak rejsów 
04, 05, 06.04.15) 

08:55 09:45 LO3806 DH4/E170

1 2 3 4 5 67 (Brak rejsów 
03, 05.04.15)

15:00 15:50 LO3802 DH4/E195 / E175

1234567(Brak rejsów 
04, 05, 06.04.15)

15:55 18:45 LO3808 DH4/E170/E175





D
A

N
E 

T
EL

EA
D

R
ES

O
W

E 
LO

T
N

IS
K

A 
/ A

IR
PO

RT
 T

EL
EA

D
D

R
ES

S 
D

AT
A







YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Śię g n i j    po    pi ę k n o



Art. Deco
cień magnetyczny  
do powiek nr 96

27,90 ZŁ

Rouge 
Bunny Rouge  
konturówka do ust 
nr 070

92 ZŁ
 Clarins  

Wonder Volume  
Mascara Black

tusz do rzęs

105 ZŁ

dla zielony
ch oczuurgundowy
 makijażB

 Sensai 
Cheek Blush, 

róż do 
polików, 
nr CH02

189 ZŁ

 Collistar
Gloss Design

błyszczyk 
nr 30

85 ZŁ

B E AU T Y  COACH

Makijaż idealnie eksponujący tęczówkę oka? Podkreślający jej 

intensywność? W przypadku oczu zielonych warto sięgnąć po fiolety, 

róże lub odcienie 
burgundu.

 Clarins  
Joli Rouge Brillant N°23 

Perfect Shine sheer lipstick

99 ZŁ

Estee Lauder Pure  Color 
Envy Sculpting Pallete 
5-eyeshadow Envious Orchid

230 ZŁ

2

  Clinique 
Beyond Perfecting Foundation  

+ Concealer Alabaster
podkład do makijażu

159 ZŁ

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

PERFUMERIE DOUGLAS
Rzeszów: Galeria Graffica, ul. Lisa Kuli 19, tel. 17/ 858 06 35, tel. 17/ 858 06 36;
CH Nowy Świat, ul. Krakowska 20, tel. 17/ 860 04 00, tel. 17/ 860 04 01;
Galeria Rzeszów, Al.Piłsudskiego 44, tel. 17/ 777 11 81, tel. 17/ 777 11 82;
Nowy Sącz: Galeria Sandecja, ul. Węgierska 170,  
tel. 18/ 540 86 26, tel. 18/ 540 86 27;
Galeria Trzy Korony, ul. Lwowska 80, tel. 18/ 441 69 54, tel. 18/ 441 69 55;

Tarnów: Galeria Tarnovia, ul. Krakowska 149, tel. 14/ 646 63 20,  
tel. 14/ 646 63 21;
Gemini Park Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127, tel. 14/ 639 50 50, 
tel. 14/ 639 50 51;
Krasne: Auchan Krasne, ul. Krasne 20 B, tel. 17/ 780 29 12, 
tel. 17/ 780 29 18;
Przemyśl: Galeria Sanowa, ul. Wojciecha Brudzewskiego 1,  
tel. 16/ 733 12 60, tel. 16/ 733 12 61

2



MAKIJAŻYSTKA DOUGLAS
Anna Szymczak 

Perfumeria Dougls
CH Riviera Gdynia 

MODELKA
Małgorzata Łopaciuk

ZDJĘCIA
Agnieszka Potocka

ierwszym krokiem jest pielęgnacja 
twarzy. Używamy mleczka do 
demakijażu marki Douglas 

Beauty System DBS Complex, a twarz 
tonizujemy lotionem do twarzy o właściwo-
ściach nawilżających Sensai Cellular 
Performance Lotion II. Aplikujemy krem 
dopasowany do rodzaju cery.

W kolejnym kroku tworzymy bazę makijażu 
przy pomocy podkładu Clinique Beyond 

Perfecting foundation + Concealer. Wszystko 
utrwalamy sypkim pudrem, następnie 
podkreślamy linię brwi przy pomocy kredki. 
Załamanie powieki akcentujemy cieniem 
do powiek w odcieniu średniego brązu, 
a na całą powiekę nakładamy kremowy cień 
w odcieniu burgundu (Paleta cieni Etee 

Lauder Pure Color Envy Sculpting Pallete 
w kolorze Envious Orchid), który stanowi bazę 
naszego makijażu oka. Na tak przygotowaną 
kremową powierzchnię nakładamy cień 
prasowany w zbliżonym odcieniu burgundu 
(ArtDeco nr 96). Aplikacja prasowanego, 
pudrowego cienia na cień o konsystencji 
kremowej pozwoli nam stworzyć trwalszy, 
odporny na ścieranie makijaż. Zewnętrzny 
kącik podkreślamy ciemnośliwkowym 

fioletem, a wzdłuż linii rzęs malujemy 
delikatną czarną kreskę. Granicę między 
burgundowym a ciemnośliwkowym 
odcieniem rozcieramy średnim 
brązem, aby przejścia między kolorami 
były łagodne. Pod łuk brwiowy 
i w wewnętrznym kąciku oka nakładamy 
matowy beżowy cień. Przy dolnej 
linii rzęs nakładamy ten sam odcień 
śliwkowego fioletu co na powiekę, 
żeby podkreślić zieloną tęczówkę oka. 
W takim otoczeniu kolorystycznym 
jej intensywność będzie pięknie 
wyeksponowana. Rzęsy tuszujemy 
pogrubiającą maskarą Wonder Volume 
Mascara (Clarins). Na kości policzkowe 
aplikujemy róż Cheek Blush marki 
Sensai (CH 02). Makijaż ust zaczynamy 
od obrysowania ich przy pomocy 
konturówki Rouge Bunny Rouge  
(Long Lasting Lip Pencil, Esteban 070). 
Całe usta pokrywamy błyszczykiem 
w kolorze różu marki Collistar  
(Gloss Design 30).

Przed makijażem

3
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Ż YC I E  PI E L Ę G N ACJ AŻ YC I E

Wcześniej tylko w gabinecie kosmetycznym  

oferowano profesjonalne 

 zabiegi pielęgnacyjne. Poznaj urządz
enia,  

które zapewnią identyczną perfekcję.

do perf
ekcjiZ miłoś

ci

Po pierwsze oczyść skórę
Oto VisaPure – rewolucyjna, wodoodporna szczoteczka do mycia 
twarzy, szyi i dekoltu.  
Usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry 10 razy skuteczniej, niż dzieje 
się to podczas manualnego mycia twarzy. Czemu urządzenie to zawdzięcza 
tak spektakularne efekty? Innowacyjne, wibrujące końcówki z jedwabistym 
włosiem delikatnie usuwają zalegający naskórek, nadmiar sebum 
i oczyszczają pory skóry, powodując ich zmniejszenie. Dodatkowo dzięki 
zastosowaniu unikalnej technologii Dual Motion urządzenie masuje skórę, 
powodując jej  rozluźnienie, rozjaśnienie i ujędrnienie. Natychmiast po 
umyciu twarz staje się wygładzona i wypoczęta. Zmarszczki mimiczne 
stają się płytsze, mniej widoczne. Pielęgnowanie tak oczyszczonej cery 
przynosi fenomenalne efekty, gdyż wszystkie składniki odżywcze obecne 
w preparatach bez żadnych przeszkód wnikają w głębsze warstwy skóry.  

VISAPURE Elektryczna szczoteczka jest w pełni profe-
sjonalnym sprzętem. 89% kobiet, które stosowało 
VisaPure, oceniało cerę jako dogłębnie oczyszczoną, 
a 88% podkreślało wyrównany koloryt.  
Cena: 697 zł
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Na czym polega 
zabieg  
mikrodermabrazji 
i jak działa?
Mikrodermabrazja 
to peeling, w którym 
złuszczanie obumarłego 
naskórka odbywa się 
za pomocą specjalnej 
głowicy wyposażonej 
w kryształki diamentu lub 
korundu (tlenek glinu).  
Mikrodermabrazja działa 
wykorzystując dwie siły: 
tarcia i podciśnienia. 
Poprawia strukturę 
i koloryt skóry, zmniejsza 
pory, usuwa zaskórniki, 
zmniejsza łojotok, wygła-
dza zmarszczki. Ponadto 
sprawia, że składniki 
odżywcze obecne w kre-
mach szybciej i skuteczniej 
przenikają do głębszych 
warstw skóry.  

Komu zabieg mikro-
dermabrazji przynie-
sie najwięcej korzyści?
Z pewnością zabieg ten 
przynosi najlepsze efekty 
w przypadku cer łojoto-
kowych, trądzikowych, 
z nadmiernym rogowace-
niem lub przebarwieniami 
posłonecznymi. 

Ale można ten zabieg 
polecić każdej osobie, 
która chce odświeżyć 
cerę?
Tak. Mikrodermabrazją 
można odświeżać cerę bez 
względu na porę roku. 
Może wystąpić przemija-
jące zaczerwienienie lub 
podrażnienie. Aby temu 
zapobiec, należy zwrócić 
jedynie większą uwagę na 
pielęgnację po zabiegu. 
Ważne są odpowiednie 
nawilżenie i ochrona 
przeciwsłoneczna. 

LEKARZ MEDYCYNY 
 ESTETYCZNEJ. CZŁONEK 

 POLSKIEGO TOWARZYSTWA  
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 

I ANTI-AGING 

Monika  
Bujanowska

do perf
ekcji

VISACARE
Urządzenie do mikrodermabrazji  
u ponad 97% użytkowniczek przyniosło 
efekty bardziej niż zadowalające. Już po 
pierwszym zastosowaniu skóra była wygła-
dzona i rozjaśniona, a zmarszczki stały się 
znacznie mniej widoczne. Cena: 1139 zł

Po trzecie odejmij sobie lat!
VisaCare – profesjonalne urządzenie umożliwiające 
samodzielne wykonanie mikrodermabrazji. 
Ten nieinwazyjny zabieg pielęgnujący jeszcze  
do niedawna był wykonywany wyłącznie w gabinetach 
kosmetycznych. Urządzenie marki Philips przeniosło profesjonalną 
jakość do domowego zacisza. Odmładzanie skóry, pobudzanie jej 
do regeneracji (i to w najgłębszych warstwach) jest dziś znacznie 
prostsze i skuteczniejsze dzięki technologii zastosowanej 
w VisaCare. Na czym polega DualAction? Łączy w sobie nowoczesny 
system liftingujący Air Lift z delikatnym peelingującym 
pierścieniem złuszczającym i wygładzającym skórę. Ta 
zaawansowana technologia pielęgnacji skóry pozwala eliminować 
pierwsze oznaki starzenia, przywracając skórze młodzieńczy wygląd. 
W ciągu zaledwie czterech do sześciu tygodni skóra staje się 
widocznie gładsza i ujędrniona. Zmarszczki, kłopoty 
z przebarwieniami czy nierówności stają się jedynie 
wspomnieniem. 

Lumea Precision Plus – innowacyjny depilator  
gwarantujący gładką skórę bez zbędnego owłosienia. 
To jeden z najbardziej skutecznych bezprzewodowych depilatorów 
działających według technologii IPL. Wcześniej tego typu zabieg był 
możliwy do przeprowadzenia jedynie w salonie kosmetycznym, dziś 
dzięki marce Philips można wykonać depilację samodzielnie. Jak to 
działa? Urządzenie Philips Lumea Precision Plus kieruje impulsy 
światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy 
w naturalny sposób wypadają, a proces ich 
odrastania zostaje wyraźnie 
zahamowany. Aby utrzymać 
jedwabiście gładką skórę  
i zapobiec odrastaniu włosów, 
zabieg powinien być 
powtarzany na początku co 
tydzień albo dwa, 
a następnie co cztery lub 
sześć tygodni,  
aż włoski przestaną odrastać.  
Aby utrzymać efekt jedwabiście  
gładkiej skóry, wystarczy wówczas 
powtarzać zabieg raz na kilka miesięcy. 

LUMEA PRECISION PLUS 
Depilator wyposażony jest w trzy 
nasadki: do ciała (do użytku w miej-
scach poniżej szyi), do okolic bikini 
i w specjalną nasadkę do depilowa-
nia skóry twarzy. Lamp nie trzeba 
wymieniać. Cena: 2269 zł

Po drugie pożegnaj niedoskonałość
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89 zł
135 zł

6

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 2.03 DO 31.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE OFERTA OBOWIĄZUJE OD 2.03 DO 31.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

ferta
miesiącaO

Wiosną topnieją nie tylko lody. Poznaj  nowe ceny!  

1

139 zł
239 zł

5

159 zł
195 zł

2

229 zł
299 zł

3

149 zł
219 zł

6

119 zł
185 zł

1. BURBERRY, Brit Rhythm Woman, woda toaletowa, 30 ml, nr 786911 2. HUGO BOSS, Boss Nuit Pour Femme, woda perfumowana,  
50 ml, nr 696408 3. DOLCE & GABBANA, Light Blue, woda toaletowa, 25 ml, nr 094263 4. MEXX, Fresh Man, woda toaletowa, 
75 ml, nr 7598715. JOOP!, Homme Joop, woda toaletowa, 75 ml, nr 611459 6. DKNY, Be Delicious Fresh Blossom, 
woda perfumowana, 30 ml, nr 443323
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 2.03 DO 31.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

2 115 zł
169 zł

3

29 zł
42,90 zł

169 zł
105 zł

7

99 zł
149 zł

6

29 zł

4
55 zł
79 zł

5

499 zł
719 zł

1. ESTĒE LAUDER, Gentle Eye Makeup Remover, płyn do demakijażu, 100 ml, nr 626713 2. ESTĒE LAUDER, DayWear Advanced 
Multi-Protection Anti-Oxidant Creme, krem na dzień, 30 ml, nr 569584 3. ARTDECO, Camouflage Cream, kryjący podkład, 
nr 514679 4. YONELLE, H20 Infusion, płatki S.O.S. pod oczy, nr 813700 5. FOREO, Luna Woman, urządzenie oczyszczające skórę 
twarzy, nr 796036 6. CLINIQUE, High Impact Mascara, tusz do rzęs, 3,5 g 7. LANCÔME, wybrane rodzaje mascary Hypnôse, 6,5 ml 
8. COLLISTAR, Crio-Gel Anticellulite, antycellulitowy kriożel, 400 ml, nr 133004
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119 zł
219 zł
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 6.03 DO 8.03.2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ JEST DOSTĘPNA W SKLEPIE ONLINE

ywołaj
radośćW

Najpiękniej prezenty dla kobiet 

wręczają  mężczyźni.  Jakie wybrać podarunki? 

Oto sprawdzone sugestie!  

5

249 zł
319 zł

1

99 zł
175 zł

1. TOMMY HILFIGER, Woman Flower Rose, woda perfumowana, 30 ml, nr  795306 2. ONE DIRECTION, You&I, woda perfumowana, 
30 ml, nr 833398 3. CALVIN KLEIN, Reveal, woda perfumowana, 30 ml, nr 817040 4. DIOR, J´adore, woda perfumowana, 50 ml, nr 019719  
5. GIORGIO ARMANI, Si Intense, woda perfumowana, 30 ml, nr817969 6. HUGO BOSS, Nuit Pour Femme, woda perfumowana, 30 ml, nr 696406

3

189 zł
229 zł

4

349 zł
409 zł

2

79 zł
129 zł

6

159 zł
219 zł
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Firmy  
i Rynki

Hybrydowa 
TV pędzi 
do miliona

Jeszcze niedawno TVP zakładała, że mi-
lion użytkowników jej hybrydowej te-
lewizji może „pęknąć” w połowie tego 
roku. Już jednak widać, że stanie się to 
znacznie szybciej. –  W styczniu mie-
liśmy 971 tys. użytkowników, więc do 
przekroczenia miliona najprawdopo-
dobniej dojdzie już w lutym. To bardzo 
dobra zapowiedź na ten rok – cieszy się 
Wiesław Łodzikowski, dyrektor Ośrodka 
TVP Technologie. Oprócz TVP hybrydo-
wą telewizję oferuje w Polsce jeszcze tyl-
ko Grupa ZPR Media, nadawca Eski TV, 
Polo TV i Fokus TV. – W listopadzie mie-
liśmy ok. 650 tys. odbiorników podłą-
czonych do internetu, obecnie jest to już 
800 tys. Aktywnych użytkowników na-
szej platformy mamy 100 tys. [czyli nie-
mal 10 razy mniej niż TVP – red.] – mówi 
Bartosz Dorobiała, zastępca dyrektora 
technicznego w Grupie ZPR Media. Ta 
ostatnia uwaga ma znaczenie. Proble-

mem hybrydowej telewizji jest bowiem 
to, że choć Polacy chętnie kupują za-
awansowane technologicznie telewizory 
z dostępem do internetu (tylko na takich 
można oglądać hybrydową telewizję), 
wciąż najczęściej… w ogóle ich potem 
do internetu nie podłączają. Dlatego ZPR 
Media planują na marzec kampanię edu-
kacyjną informującą o HbbTV. 

ZPR Media mają w postaci hybrydo-
wej wszystkie swoje kanały, a od początku 
roku wdrażają usługę catch–up replay (oglą-
dany na żywo program można  
w dowolnym momencie cofnąć) i catch– 
–up archiwum (można z poziomu tele-

Rozkwit hybrydowej 
telewizji to dla nadawców 
możliwość zarabiania  
np. na reklamach.

wizora sięgnąć do archiwum starszych 
programów), wprowadziło też aplikacje 
towarzyszące (np. pogodową i z grami).
TVP ma na ten rok jeszcze szersze plany. 
Zamierza wpleść telewizję hybrydo-
wą w bardziej rozbudowany system 
TVP Multiscreen, w ramach które-
go hybrydową usługę będzie można 
odbierać także na laptopach, smart-
fonach, tabletach czy konsolach do 
gier. – Chcemy działać szeroko, aby 
w dostępie do interaktywnych usług 
hybrydowych i bogatej oferty pro-
gramowej TVP nie było żadnych ba-
rier – mówi Łodzikowski. TVP ma 
w ramach HbbTV również serwis 
wideo na żądanie oraz wirtualne 
kanały tematyczne, często urucha-
miane sezonowo lub w związku z ja-
kimiś wydarzeniami (takim kana-
łem była np. TVP Żagle, a obecnie 
jest TVP Bieszczady, w planach jest 

Lada dzień w Polsce będzie 1 mln użytkowników ogólnodostępnej hybrydowej telewizji TVP. 

Umożliwia ona łączenie telewizji z innymi usługami, np. zamówieniem pizzy za pomocą pilota.



„Niestety, nadal 
pokutuje 

przekonanie, 
że inter-

aktywne usługi 
są konkurencją 

dla tego, 
co oferują 
operatorzy 

kablowi”.

9,8

Telewizja hybry… co?
Telewizja hybrydowa, zwana w skró-
cie HbbTV (Hybrid Broadcast Broad-
band Television), to połączenie tra-
dycyjnego nadawania telewizyjnego 
z szerokopasmowym internetem. Widz 
w telewizorze z dostępem do sieci lub 
z dekoderem podpiętym do sygnału in-
ternetowego może odbierać na ekranie 
dodatkowe informacje (np. wybrać pilo-
tem dodatkowe opcje kanału), oglądać 
istniejące tylko na platformie hybrydo-
wej wideo na żądanie i dodatkowe ka-
nały telewizyjne. Telewizji hybrydowej 
towarzyszą interaktywne reklamy.

m.in. TVP Tatry). Mało tego, dostępne są też 
usługi specjalne, jak np. Regionalny System 
Ostrzegania, poprzez który można nada-
wać komunikaty i ostrzeżenia dla ludno-

ści, od połowy stycznia działa 
elektroniczny przewodnik 

po programie telewizyj-
nym (EPG) z podpowiedzią 

przygotowywaną dla konkret-
nych widzów. Oprócz tego publiczna 

telewizja testuje na hybrydowej platformie 
obraz 4K (wysokiej jakości) – testowy kanał 
nadający w tej rozdzielczości ma zostać 
uruchomiony w tym roku. W planach ma 
też udostępnienie hybrydowej telewizji dla 
kanału TVP Polonia (jest nadawany sate-
litarnie) odbieranej poza granicami kraju. 
– Myślę, że to perspektywa połowy roku – 
mówi Łodzikowski.

Choć milion to okrą-
gła liczba, problemem 
dla nadawców wciąż 
jest zasięg nowej usługi. 
– Dlatego że docieramy 
z nią wyłącznie do osób, 
które mają w domach 
naziemną telewizję cy-
frową – mówi Tomasz 
Choroszewski z Biura 
Reklamy TVP. Teore-
tycznie hybrydowa tele-
wizja mogłaby być ofe-
rowana tym, którzy mają 
wykupiony dostęp do telewizji kablowej 
i satelitarnej, ale ich operatorzy tego nie 
chcą. – Prowadzimy z operatorami te-
lewizji kablowych rozmowy, w których 
chcemy ich przekonać, aby udostęp-
nili usługi Platformy Hybrydowej TVP 
w swoich sieciach kablowych. Niestety, 
wśród wielu z nich nadal pokutuje prze-
konanie, że nasze interaktywne usługi, 
szczególnie np. wideo na żądanie, ofero-

wane w ramach Platformy Hybrydowej, 
są konkurencją dla tego, co oferują ope-
ratorzy kablowi. Tymczasem w Niem-
czech operatorzy kablówek i platform 

satelitarnych nie blokują 
HbbTV, a z usług telewizji 
hybrydowej różnych nadaw-
ców korzysta tam już ponad 
9,8 mln ludzi – mówi Wiesław 
Łodzikowski. – Moim zdaniem 
nie stanowimy dla operatorów 
kablowych żadnego bizneso-
wego zagrożenia – dodaje.

Problemem jest też to, że 
niektórzy producenci telewi-
zorów nie chcą włączać HbbTV 
w swoich telewizorach. Robi 
tak np. Samsung, który stawia 

na własne, konkurencyjne roz-
wiązanie – Smart TV. Na telewizorach Sam-
sunga z dostępem do internetu można 
korzystać jedynie ze specjalnych aplikacji, 
a nie z dowolnie konfiguro-
walnych opcji hybrydowych. 
– Szacujemy, że Samsung ma 
aktywną HbbTV tylko w ok. 
3 proc. swoich telewizorów. 
Gdyby miał ją w standar-
dzie, liczba użytkowników 
wzrosłaby nam od razu – 
mówi Dorobiała.

Im większy odbiór hy-
brydowej telewizji, tym 
chętniej będą korzysta-
li z niej reklamodawcy, 
co jest kluczowe do tego, 
by usługa spinała się biz-
nesowo. TVP od dwóch lat realizu-
je hybrydowe kampanie reklamowe. 
– Przez pierwsze lata uczyliśmy się je 
sprzedawać. W pierwszym roku dzia-
łania usługi była ona traktowana jak 
coś egzotycznego, „wisienka na tor-
cie” kampanii reklamowych. Obecnie 
z miesiąca na miesiąc pojawiają się już 
zainteresowani taką reklamą klienci 
z różnych branż – mówi Choroszewski. 
TVP zakłada, że w tym roku wydatki na 

reklamę na jej platformie hybrydowej 
wzrosną o 33 proc.

Jak można zarabiać na hybrydowej 
telewizji? – Po pierwsze, można udostęp-
niać sponsorowane aplikacje partnerów, 
takie, przez które można np. zamówić so-
bie pizzę czy taksówkę. Innym sposobem 
jest zamieszczanie reklam konwencjo-
nalnych, ale rozszerzonych o elementy 
interaktywne, czyli np. dawanie widzowi 
możliwości kliknięcia w reklamę i do-
konania jakiegoś wyboru lub udziele-
nia odpowiedzi na pytanie. Trzeci spo-
sób to emitowanie niezależnych reklam 
prezentowanych w różnych miejscach 
platformy. Jest też możliwość emitowa-
nia reklam poprzedzających materiały 
wideo udostępniane w ramach platfor-
my hybrydowej na żądanie – wylicza Do-
robiała. Kiedy będzie można zamówić 
przez pilota pizzę w TVP? – Możliwe jest 
wprowadzenie takiej usługi w ciągu kilku 
najbliższych miesięcy. Tyle że hybrydowa 
telewizja jest jeszcze na tyle mała, że re-
alizowanie w niej lokalnej kampanii, bo 
pizzerie zwykle działają lokalnie, jest nie-
opłacalne – zauważa Choroszewski.

W hybrydowej telewizji Grupy ZPR 
Media na razie reklam nie ma. Ale są 
w planach. – Udostępnienie takich roz-
wiązań jak korzystanie ze smartfona jak 
z pilota to perspektywa maksymalnie 
półtora miesiąca – mówi Dorobiała. 

Poza TVP i ZPR Mediami „hybrydę” 
testowały już TVN i TV Puls, ale na ra-
zie nie przesądzają, czy i kiedy ją uru-

chomią. Nieprzekonane do 
hybrydowych usług są też 
Polsat i Cyfrowy Polsat. 
– Obecnie HbbTV nie jest 
w Polsce rozpowszechnio-
nym standardem. Odbior-
niki telewizyjne zdomino-
wała technologia smart TV, 
a operatorzy efektywnie 
dostarczają multimedial-
ne usługi dodatkowe za po-
średnictwem internetowych 
serwisów z wideo w sie-
ci, takich jak np. Ipla czy 
HBO Go – mówi Olga Zomer, 

rzeczniczka Cyfrowego Polsatu. – Będzie-
my się przyglądać rozwojowi technologii 
HbbTV, jednak dzisiaj nie widzimy w niej 
przewag czy wyróżników, które mogłyby 
w istotny sposób wzbogacić nasz biznes 
i doznania widzów związane z korzysta-
niem z naszej telewizji – dodaje. 

—  Magdalena Lemańska
Jednym słowem: Telewizja hybrydowa szybko 
się rozwija, ale przeszkadza jej w tym opór ze 
strony kablówek i platform satelitarnych.

„Z miesiąca na 
miesiąc pojawia 
się coraz więcej 

klientów  
z różnych branż 
zainteresowa-
nych reklamą 

w telewizji 
hybrydowej”.

Tyle mln osób korzysta z hybrydowej 
telewizji w Niemczech. Jej rozwój w Polsce 
dopiero się zaczyna.
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Ministerstwo Środowiska szykuje rewolucję w prawie wodnym. 

Dla wielu oznaczać to może, że będą musieli płacić za coś, co dotąd mieli za darmo.

Oficjalnie jest tak: najważniejsze cele no-
wej ustawy to uporządkowanie kompe-
tencji organów administracji wodnej, 
oddzielenie zarządzania infrastruktu-
rą wodną od gospodarowania wodami, 
uproszczenie prowadzenia polityki wod-
nej i finansowania całego systemu. Nie-
oficjalnie – musimy zbudować taki system 
opłat za korzystanie z wody, by był on 
powszechny. Chodzi o to, by wszyscy, 
którzy z wody korzystają, za to płacili. 
A dziś tak nie jest.

Resort środowiska wyjaśnia, że od 
czasu, gdy uchwalano obecnie obowiązu-
jące przepisy wodne, wiele się zmieniło. 
Dlatego potrzebna jest zmiana. „Nie tylko 
wprowadzono do naszego systemu praw-
nego przepisy Unii Europejskiej, ale także 
dostosowywaliśmy prawo do zmieniają-
cych się warunków społecznych i gospo-
darczych. Efektem tych dostosowań było 

ponad 50 nowelizacji prawa wodnego”  
– można przeczytać w jednym z ministe-
rialnych dokumentów. Resort dodaje,  
że częste zmiany uczyniły przepisy  
nieprzejrzystymi i złamały ich spójność.  
–  Dlatego przygotowaliśmy projekt.  
Będzie to prawny kręgosłup, 
na podstawie którego zbudowana  
zostanie nowa struktura administracji 
wodnej – przekonują urzędnicy.

O jednym na razie nie wspominają. 
Wśród celów zmiany przepisów założono 
nie tylko zmiany organizacyjne, ale rów-
nież „stopniowe odciążanie budżetu od 
kosztów utrzymania gospodarki wodnej”. 
Innymi słowy – przynajmniej częściowe 
przerzucenie ich na odbiorców, czyli de 
facto wprowadzenie nowego parapodat-
ku, który sprawi, że nie będzie już takich, 
którzy za wodę nie płacą. I to bez wzglę-
du na to, czy jest to wielka elektrownia 

wodna, zakład produkcyjny czy rolnik, 
który hoduje ryby. Wg wyliczeń eksper-
tów konieczność wciągnięcia do nowego 
systemu opłat może dotyczyć ok. 7 mln 
osób. Taka jest bowiem różnica między 
liczbą ludności obsługiwaną przez wodo-
ciągi i przez sieć kanalizacyjną.

Ministerstwo ujmuje to następująco: 
„Ważnym i wciąż nierozwiązanym proble-
mem jest niedofinansowanie gospodarki 
wodnej. Brakuje pieniędzy na utrzymanie 
infrastruktury wodnej, wykonuje się tylko 
prace najbardziej konieczne i mimo wie-
dzy, co trzeba zrobić, dominuje działanie 
akcyjne. Nie prowadzi się prac wtedy, kie-
dy powinny być zrealizowane, tylko wte-
dy, gdy niewykonanie ich grozi katastrofą. 
Z naszych analiz wynika, że zaniedbania 
wynikają wprost z braku odpowiednich 
środków. Można temu zaradzić. Dlatego 
proponujemy powstanie racjonalnego, 



Gdybyśmy nie 
przeprowadzili tej 
zmiany, UE mogłaby nam 
zablokować fundusze.

produkcji 1 MWh energii może sięgnąć ok. 
0,22 zł. Wg tej analizy hurtowe opłaty za 
wodę i ścieki mogą wzrosnąć o ok. 0,15 
proc. Likwidacja zwolnienia 
z poboru wody na cele rol-
nicze, np. dla hodowli ryb, 
może zaś zaskutkować ob-
ciążeniem ich hodowli opła-
tą, która wyniesie ok. 15 gr 
w przeliczeniu na 1 kg.

– Jesteśmy na etapie kon-
sultacji projektu, anali-
zy i przeglądu wszystkich 
uwag. Na bieżąco jesteśmy 
w kontakcie z samorząda-
mi i wszystkimi zaintereso-
wanymi stronami. Chcemy, 
by projekt został przyjęty 
przez parlament do wakacji, co przy tak 
obszernej zmianie jest zadaniem dość 
ambitnym, ale zależy nam, by z tym nie 
czekać – dodaje Gawłowski.

Wiceminister przyznaje, że koniecz-
ność przeprowadzenia zmian wynika nie 
tylko z faktów, na które resort wskazuje 
najczęściej. Prawda bowiem jest taka, że 
gdybyśmy nie zmienili naszych obecnych 
przepisów wodnych i nie dostosowali ich 
do rygorów, jakie nakłada w tym wzglę-
dzie prawo europejskie, Unia Europejska 
mogłaby zablokować nam uruchomie-
nie części funduszy. Normy UE wymaga-
ją m.in., by opłaty za korzystanie z wody 
były powszechne. U nas natomiast są 
grupy, takie jak choćby właśnie rolnicy, 
które dziś ich nie ponoszą. Dlatego też re-
sort chce dmuchać na zimne, by z tego 
powodu nagle nie okazało się, że jakichś 

pieniędzy z Brukseli nie dostaniemy pod 
pretekstem niedostosowania.

– Gdybyśmy nie przeprowadzili tej 
implementacji, Komisja Eu-
ropejska mogłaby nam za-
blokować część funduszy, 
jakie przyznała nam na cele 
środowiskowe – potwierdza 
Gawłowski. I wylicza poten-
cjalnie zagrożone obszary: 
700 mln euro na gospodarkę 
wodną i ochronę przeciw-
powodziową, 1,6 mld euro 
na gospodarkę wodno–ście-
kową, kilkaset milionów na 
transport wodny (oczywi-
ście też w euro) oraz kilka 
pomniejszych programów, 

na które zarezerwowane są mniejsze 
pieniądze. Razem – ok. 3 mld euro, czy-
li po aktualnym kursie ok. 12 mld zł. – 

Nie wiemy które, 
ale generalnie za-
grożone mogły-
by być wszystkie 
fundusze, które 
jakoś związane są 
z wodą – dodaje 
wiceminister śro-
dowiska. – Nie mo-
żemy sobie na to 
pozwolić. Dlatego 
też musimy wy-

konać wszystkie czynności, o których 
mowa, by nie było żadnych wątpliwości, 
czy prawo mamy dostosowane do norm 
europejskich.

Innymi słowy – ktoś, kto dziś za 
wodę nie płacił, będzie musiał wycią-
gnąć parę groszy z kieszeni. Ale staw-
ką są tu miliardy z Brukseli.

—  Karol Manys
Jednym słowem: Gdyby nie groźba blokady 
funduszy unijnych, reforma prawa wodnego 
i wprowadzenie nowej opłaty nie byłyby tak pilne.

„To prawda, opłaty za 
korzystanie z wody się 

pojawią (...). Dłużej nie da się 
już unikać tego obowiązku”.

Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska

Musimy

Co ma się zmienić

W miejsce 15 urzędów, jakie 
dziś zajmują się gospodarką 
wodną, utworzonych zostanie 
6 jednostek. Osobne zarządy 
dostaną dorzecza Wisły i Odry. 
Równocześnie wszystkie rzeki 
zostaną przyporządkowane 
do konkretnych gospodarzy, 
którzy będą odpowiadać 
np. za ich zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe (dziś 
jest z tym problem). Od strony 
finansowej system ma być 
oparty na istniejących opłatach 
za korzystanie z wody. Ale ma 
stać się powszechny.

 

Analizy mówią,  
że tyle mln  

osób nie płaci  
dziś za korzystanie  

z wody.

 7

spójnego i efektywnego systemu finanso-
wania gospodarki wodnej”. To znów cytat 
z ministerialnych dokumentów.

Jak ma wyglądać system, o któ-
rym mówi resort? Ministerstwo wyja-
śnia, że oparty ma być na dość skom-
plikowanych, istniejących już opłatach 
za korzystanie ze środowiska. – Chodzi 
o wprowadzenie zasady, że pieniądze 
z wody zostają w wodzie – wyjaśnia 
„Businessweekowi” Stanisław Gawłow-
ski, wiceminister środowiska odpowie-
dzialny za projekt. Nowy system ma być 
finansowany z opłat za pobór wód, które 
stanowią obecnie przychód narodowe-
go i wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Co to 
oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? 
Albo nic, albo opłaty. Nic, jeśli je wnosił, 
np. w cenie wody czerpanej z wodocią-
gu. Nowe obciążenie – jeśli tego nie robił.

– To prawda, opłaty za korzystanie 
z wody się pojawią. De facto już powinni-
śmy je w Polsce mieć, bo obowiązują nas 
od momentu przystąpienia do Unii, czyli 
od przeszło 10 lat. Dlatego nie da się już 
dłużej unikać tego obowiązku – przyznaje 
Gawłowski. Od razu jednak uspokaja, że 
nie będą to duże kwoty. – Szukamy takie-
go rozwiązania, by system był nie tylko 
prosty, ale i tani – dodaje. 

O jakich pieniądzach mowa? Na temat 
stawek resort na razie milczy. Jego biuro 
prasowe wyjaśnia, że trwają jeszcze analizy 
i dokładnych wyliczeń nie ma. Z naszych 
informacji wynika, że dla przeciętnego 
gospodarstwa domowego, które dotąd za 
wodę nie płaciło, nowa opłata ma być liczo-
na raczej w pojedyn-
czych złotówkach 
albo wręcz groszach. 
Kilkuset złotych 
może sięgać w przy-
padku przedsię-
biorstw rolnych, któ-
re zużywają tysiące 
hektolitrów, np. do 
sztucznego nawad-
niania pól. 

– Sposób pobo-
ru i wysokość kwot 
dopiero ustalamy. Na pewno nie ma in-
tencji, by kogokolwiek łupić. Nie chcemy 
nikogo doprowadzić do bankructwa, ale 
musimy wypełnić dyrektywy – podsu-
mowuje Gawłowski. 

Z analiz prof. Krzysztofa Berbeka z Ka-
tedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie wynika, że stawka nowej opłaty dla 
tzw. wody chłodniczej może wynosić ok. 
54 zł za pobór 1000 l. Obciążenie kosztów 

 

Tyle gr obciążenia 
w przeliczeniu na  

1 kg ryby może dać 
likwidacja 

zwolnienia z opłat 
dla hodowców.
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„Reklamodawcy coraz 
chętniej sięgają po 
Instagram. Ale na to 
trzeba mieć pomysł”. 

Firma Brandy Melville uznawana jest 
obecnie za jedną z „najgorętszych” odzie-
żowych marek dla nastolatek na rynku 
amerykańskim. 11–letnia Lola Yerton po 
raz pierwszy usłyszała o niej od swojej 
starszej siostry pół roku temu. Obecnie 
sprawdza stronę internetową firmy co-
dziennie – a kupuje online lub w zwy-
kłym sklepie. – Lubię styl ludzi pracują-
cych w tej firmie. Kupowanie ubrań jest 
łatwe, wiele z nich dostępnych jest tylko 
w jednym rozmiarze – ekscytuje się Lola. 

Z perspektywy osoby dorosłej – mar-
ka jak każda inna. Ceny przystępne. 
I tyle. Jakim sposobem firmie udało się 
zrobić coś takiego, że nastolatki oszalały? 
Odpowiedź: Instagram.

Brandy Melville prowadzi obecnie 
45 sklepów w USA, Kanadzie i Euro-
pie. Wszystkie mają bardzo dyskretny 

szyld, a firma nie korzysta z żadnej 
z form tradycyjnej reklamy. Promuje 
się w zasadzie tylko w mediach spo-
łecznościowych. Ale o ile jej konto na 
Twitterze ma 65 tys. followersów, a na 
Facebooku markę polubiło 218 tys. 
osób, o tyle jej główny profil na Insta-
gramie ma aż 2,2 mln obserwujących.

Serwis ten działa na rynku od 2010 
roku. Oferuje głównie możliwość publiko-
wania fotek. Urodziło ci się dziecko? Pies 
zrobił coś głupiego? Jesteś na wakacjach 
i chcesz się pochwalić znajomym? Co-

raz więcej osób na świecie wykorzystuje 
do tego celu już nie tylko Facebooka, ale 
także – lub przede wszystkim – Instagra-
ma. Przy czym zdaniem swych wiernych 
użytkowników daje on znacznie więcej 
niż tylko możliwość dorzucania zdjęć. 

Fotki można bo-
wiem zmieniać za 
pomocą rozmaitych 
filtrów, a sam ich 
kształt nawiązuje 
do klimatów sprzed 
dekad, stosowa-
nych choćby w apa-
ratach Polaroid. 

W 2012 roku 
firmę (zatrudnia-
jącą wtedy ledwie 
kilkanaście osób) 
kupił potentat – 

 

Ten poziom 
światowa liczba 
użytkowników 

Instagrama 
przekroczyła 

w grudniu. Jest ich 
już zatem więcej  
niż na Twitterze.

300
MLN

Sterta głupich zdjęć, portal dla celebrytów – tak bywał postrzegany młodszy brat Facebooka. 

Dziś jest już istotnym kanałem promocji dla firm. I miejscem kreowania nowych marek.



Facebook. Niedługo 
potem Instagram zy-

skał negatywny rozgłos 
– wprowadził kontrower-

syjny regulamin godzący m.in. 
w prywatność użytkowników (rościł 
w nim sobie prawo do wykorzystywa-
nia wszystkich publikowanych zdjęć 
oraz danych i informacji związanych 
z konkretnymi użytkownikami np. 
do celów kampanii reklamowych – 
co teoretycznie dawało mu prawa do 

użycia również 
wizerunku osób, 
które przypadko-
wo znalazły się na 
fotografiach). Po 
gigantycznej awan-
turze i masowym 
zamykaniu kont 
(w ciągu miesią-
ca mogło ich znik-
nąć nawet 10 mln) 
firma wycofała się 
z propozycji 
i zaczęła odbu-
dowywać po-

pularność. Jesz-
cze w 2013 roku 

Instagram średnio 
tygodniowo miał led-

wie 17 mln wejść – Facebo-
ok z ok. 2 mld był poza zasię-

giem, ale nawet Twitter z 67 mln 
prezentował się znacznie lepiej. 

Jednak gdy na masową skalę profile 
zaczęły zakładać gwiazdy jak Beyoncé 

czy Taylor Swift 
i chwalić się tam 
swoimi zdjęcia-
mi, machina na-
gle przyspieszy-
ła. Wkrótce serwis 
zyskał wizerunek 
platformy dla cele-
brytów, informują-
cych w ten sposób 
o absolutnie każ-
dym szczególe ze 
swojego życia pry-

watnego. Efekt? W grudniu 2014 roku 
firma poinformowała, że liczba użytkow-
ników Instagrama przekroczyła 300 mln 

– ma on ich już zatem więcej niż konku-
rencyjny (przynajmniej do pewnego 
stopnia) Twitter. „Dziennie na naszym 
serwisie zamieszczanych jest ponad 70 
mln zdjęć i filmów” – napisał na firmo-
wym blogu prezes Kevin Systrom. 

– Obecnie nakłada się na 
siebie kilka trendów. Wzra-
sta popularność smart-
fonów, maleje znaczenie 
kompaktowych aparatów 
fotograficznych i rośnie 

liczba zdjęć, 
które każdego 
dnia robią mi-
liardy ludzi na 
całym świecie – 
mówi Krzysz-
tof Majkowski, 
doradca bizne-
sowy firmy Ge-
mius. – W efek-
cie smartfony 
przejmują funk-
cję prostych 
aparatów, 
a stąd już tylko 
krok do korzystania z aplika-
cji, które na takim smartfo-
nie posiadamy. Jedną z nich 
coraz częściej jest Instagram 
– dodaje.

Nic dziwnego, że serwis 
z takim potencjałem do-

 

Tylu użytkowników 
Instagram miał 

w Polsce w listopa- 
dzie 2014 roku (wg 

Megapanel PBI/
Gemius). To oznacza 

10,6–procentowy 
zasięg wśród 
internautów. 

 2,3
MLN

3 grosze
Paulina Przetacka, 
dom mediowy  
Carat Polska

Instagram to dobre narzędzie  
do promocji?  

Marki coraz chętniej sięgają po Instagrama.  
I bardzo dobrze, ponieważ można tu przeprowa-
dzić bardzo ciekawe, nietuzinkowe kampanie. 
Ale na marketingową obecność w tym kanale 
trzeba mieć pomysł, nie wystarczy przekopiowa-
nie zdjęć z Facebooka. 

Czy Instagram może stać się ważniejszy dla 
marketerów niż inne serwisy social media?  
Działania w tym kanale stanowią obecnie 
raczej wisienkę na torcie. Ale jeśli są dobrze 
przemyślane i zaplanowane, to podkreślają 
innowacyjność marki. Pozwalają jej na 
bezpośredni dialog z konsumentami  
i budowanie ich lojalności.
— Rozmawiał Piotr Mazurkiewicz

Jaki to może być pomysł? 

Komunikacja marek na Instagramie jest ściśle 
wizerunkowa i skupia się na dostarczeniu 
grupie docelowej interesujących, unikalnych 
treści. Musi to być jednak coś nowego, 
innowacyjnego i angażującego. Dobrze 
sprawdzają się zdjęcia tzw. behind the scenes, 
czy to z różnego rodzaju wydarzeń, etapów 
produkcji, czy po prostu czegoś, czego 
użytkownik na co dzień nie jest w stanie 
zobaczyć gdzie indziej. A także konkursy, zaba-
wy czy nawet gry. 

Marka Brandy 
Melville zawdzięcza 

Instagramowi 
popularność wśród 
nastolatków w USA.

 

Mniej więcej  
tyle zdjęć i filmów 
zamieszczanych  

jest dziennie  
na Instagramie. 

70
MLN

„Instagram 
korzysta na tym, 
że obecnie 
nakłada się na 
siebie kilka 
trendów. Wzrasta 
popularność 
smartfonów, 
maleje znaczenie 
kompaktowych 
aparatów 
fotograficznych 
i rośnie liczba 
zdjęć, które 
każdego dnia robią 
miliardy ludzi na 
całym świecie”.

– Krzysztof 
Majkowski, doradca 
biznesowy 
Gemiusa



perfum Si nawiązała współpracę z blo-
gerką Chiarą Ferragni, dzięki czemu 
udało jej się dotrzeć do ponad 2 mln ob-
serwujących jej profil na Instagramie. 

W Polsce wg badania Megapanel PBI/
Gemius (za listopad 2014 roku) Instagram 
miał ponad 2,3 mln użytkowników – to 
10,6 proc. zasięgu wśród internautów. 
Nie jest to porywający wynik – co więcej, 
odwiedza go podobna liczba użytkowni-
ków co w czerwcu minionego roku. Tyle 
że w przypadku tego typu serwisów ba-
dania Megapanelu są mało reprezenta-
tywne – bo ludzie przeglądają je głównie 
w aplikacji na swoim smartfonie, a to nie 
jest mierzone. Dla marketerów oznacza to 
przede wszystkim, że wszelkie treści, któ-
re miałyby się znaleźć na Instagramie (lub 
do których miałby on prowadzić), powin-
ny być zaprojektowane głównie z myślą 
o platformach mobilnych.

Swoje profile na tym serwisie mają 
już w zasadzie wszystkie marki odzie-
żowe działające w Polsce – zarówno 
młodzieżowe, jak i te z wyższej półki. 
Z reguły jest to masa zdjęć kolekcji, ale 
także materiały pokazujące kulisy ich 
powstawania czy obrazy z zaplecza, np. 
sesji zdjęciowych lub pokazów mody. 
– Na portalu Instagram komunikujemy 
głównie treści związane z tzw. światem 
marki – mówi Grzegorz Chyła, brand 
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Technologie

strzegli marketerzy. – Świetną kampa-
nię reklamową przeprowadził Kellogg 
w Szwecji. W Sztokholmie powstał spe-
cjalny sklep, Instashop, gdzie można było 
przyjść ze swoim zdjęciem z pudełkiem 
płatków śniadaniowych i wymienić je 
na nowe pudełko. Efektem był ogromny 
wzrost popularności tej marki w Szwecji – 
mówi Marcin Kotlarek, partner i dyrektor 
zarządzający firmy doradczej Boston Con-
sulting Group w Polsce. 

Wspomniany wcześniej przypadek 
wypromowania ubrań Brandy Melvil-
le pokazuje, że Instagram może dać na-
prawdę mocną dźwignię promocyjną. 
W tym przypadku firma wykorzysta-
ła nadreprezentację nastolatków wśród 
użytkowników Instagrama. I trafiła do 
nich w chwili, gdy konkurencyjne duże 
marki odzieżowe w USA – jak Delia, 
Aeropostale czy Abercrombie & Fitch 
– mają problemy i masowo zamykają 
placówki. – Te marki nie ewoluowały, 
a obecne nastolatki konsumują treści 
znacznie szybciej, niż ktokolwiek mógł 
prognozować – mówi Sarah Owen z no-
wojorskiego WGSN zajmującego się tren-
dami wśród młodzieży. Statystyczny 
amerykański nastolatek rocznie wydaje 
3 tys. dol. – 21 proc. z tej kwoty właśnie 
na ubrania. Niby niewiele. Ale dla mar-
ki, która szczególną popularność zyska-
ła wśród nastoletnich 
dziewcząt kupujących 
głównie online, okazu-
je się wystarczająco. 

Wśród podanych 
przez naszych roz-
mówców przykładów 
udanych promocji jest 
akcja marki Marc Ja-
cobs (odzież i akce-
soria) –poprzez swój 
profil na Instagramie 
firma przeprowadza-
ła casting do jesiennej 
kampanii reklamo-
wej, nakłaniając aspi-
rujących modeli do ta-
gowania swoich zdjęć 
hashtagiem #CastMe-
Marc. Efekt to 70 tys. 
oznaczonych zdjęć, 
spośród których mar-
ka wybrała 30 osób do 
kampanii. 

Dobre wyniki daje 
również nawiązanie 
współpracy z oso-
bami wpływowymi 
i popularnymi wśród 
grupy docelowej. Wy-
korzystała to marka 
Armani – do promocji 
swoich najnowszych 

manager House. – Pokazujemy zdjęcia 
z koncertów, których partnerem jest 
marka, organizujemy konkursy promo-
wane równolegle w innych kanałach 
social media. Instagram wykorzystuje-
my zatem przede 
wszystkim do 
działań wizerun-
kowych, unikamy 
natomiast komu-
nikatów stricte 
promocyjnych 
i sprzedażowych 
– tłumaczy.

Wojciech Piotr 
Onak, brand ma-
nager Mohito, 
mówi, że jego 
firma dostrze-
gła stale rosnącą 
popularność In-
stagrama, „który 
staje się jednym 
z najczęściej uży-
wanych mediów 
społecznościo-
wych na całym 
świecie i stanowi 
dużą konkuren-
cję dla Facebo-
oka”. A jego siła 
rażenia zwiększa się wraz 
z rosnącą popularnością 
urządzeń mobilnych. – Za-
uważyliśmy to i dlatego 
promocję kolekcji zapro-
jektowanej przez Anję Rubik 
dla Mohito wsparliśmy właśnie działa-
niami na Instagramie. W komunikacji 
marketingowej zarówno w prasie, in-
ternecie, jak i na nośnikach outdooro-
wych pokazywaliśmy, że oznaczając 
zdjęcia #AnjaRubikxMohito, klientki 
mogą zaprezentować swoje stylizacje 
wszystkim osobom zainteresowanym 
kolekcją – mówi Onak. 

Firma zdecydowała się także na nie-
standardową akcję. Kilka tygodni przed 
premierą kolekcji poprosiła zaprzyjaź-
nione celebrytki, aby włożyły koszulkę, 
zrobiły sobie w niej selfie i opublikowa-
ły je na swoich profilach pod hasłem:  
#AnjaRubikxMohito.  
– Początkowo zakładaliśmy, że akcja bę-
dzie miała charakter elitarny, jednak 
okazało się, że zostaliśmy wręcz zasy-
pani zdjęciami klientek w koszulkach 
z logo kolekcji – dodaje Onak. – Dzięki ta-
kiemu działaniu dotarliśmy do wieloty-
sięcznej grupy kobiet, które rzeczywiście 
były zainteresowane jej zakupem.

— Piotr Mazurkiewicz, Lisa Marsh
Jednym słowem: Skok popularności 
Instagrama i udane kampanie świadczą o tym, 
że serwis ten ma już potencjał marketingowy.

A to polski przykład kampanii na Instagramie.

„Jak komunikować się 
przez platformy 
społecznościowe? 
Okazuje się, że 
oczekiwania konsu-
mentów zdecydowanie 
różnią się od tego, co 
myślą same firmy. 
Nasze badania 
pokazują to wyraźnie. 
Np. 61 proc. respon-
dentów z korporacji 
uważa, że ich klienci 
pragną »czuć się  
w social media częścią 
społeczności«. 
Tymczasem zaledwie 
22 proc. konsumentów 
faktycznie tego 
właśnie oczekuje.  
W rzeczywistości 
klientów najbardziej 
interesują  
informacje o przece-
nach  
i nowościach”. 

– Marcin Kotlarek, BCG 
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