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JAK Z GITARY  
ZROBIĆ CYMBAŁY

 ROZMOWA TALK



Parę lat temu, gdy wydali swoją debiutancką płytę, większość 
słuchaczy omyłkowo brała ich za porządny zespół z Zachodu. Dziś, 
po ich drugim wydawnictwie „Vulcano” wrażenie pozostaje równie 
mocne. Ale wszyscy wiedzą, że Sorry Boys są nasi. I tym większe 

powody do dumy. Z wokalistką Belą Komoszyńską i perkusistą 
Maćkiem Gołyźniakiem rozmawia Mateusz Kołos.

● TEKST: MATEUSZ KOŁOS           ● FOT.: TOMASZ PASTERNAK

W jednym z wywiadów stwierdziliście, 
że publiczności nie oszwabi się byle 
melodyjką. Ciekawe stwierdzenie, zwa-
żywszy na to, że wasze utwory są nie-
zwykle chwytliwe i urzekają prostotą. 
To gdzie jest ta granica między prostym 
a prostackim? 
Bela Komoszyńska: W muzyce euro-
pejskiej operujemy tą samą ograniczoną 
materią dźwiękową – dwunastoma 
dźwiękami i na dobrą sprawę kilkoma 
tonacjami. Gdy z piosenki wyjmiemy 
samą linię melodyczną i potraktujemy 
ją jako samoistny byt, możemy zaaran-
żować ją na tyle sposobów, na ile starczy 
wyobraźni, muzycznych umiejętności 
i erudycji. Podobnie jak nagiego czło-
wieka można ubrać na wiele sposobów. 
Wszystko byłoby więc kwestią smaku, 
przypraw, podania, połączenia składni-
ków i okoliczności, używając analogii 
kulinarnej. Ale wydaje mi się, że nadal 
ważniejsza jest zawartość merytoryczna, 
czyli co, i autorytet, czyli kto do nas 
mówi, jakie przekazuje nam treści, nawet 
w najprostszych melodiach (one są w su-
mie najlepsze). Gdyby piosenkę „Hajs” 
zamiast Doroty Masłowskiej śpiewała 
nikomu nieznana początkująca raperka 
z osiedla, miałaby ona pewnie zupełnie 
inne znaczenie.

Od waszego debiutanckiego albumu 
minęło parę lat. Najczęściej długie 
przerwy między kolejnymi wydawnic-
twami służą zespołom, pozwalają na 

uporządkowanie materiału i odświeże-
nie spojrzenia. Potraficie sobie wyobra-
zić sytuację, gdy nagrywacie płyty rok 
po roku?
B.K.: Gdyby przyjąć, że piosenki są od-
zwierciedleniem kondycji twórców albo 
komentarzem do bieżących wydarzeń 
i jeśli przeszłyby selekcję jakościową, ide-
alną sytuacją byłoby wydawać płyty jak 
najczęściej, choć oczywiście milczenie 
też jest potrzebne i dobrze robi i twórcy, 
i odbiorcy. Samo nagranie płyty to po-
ważne przedsięwzięcie, angażujące życie, 
czas i pieniądze wielu osób – demo, praca 
zespołowa nad piosenkami, producent, 
produkcja, miksy… Potrafię sobie 
wyobrazić, a nawet marzę o sytuacji, 
kiedy wydajemy może nie co roku, ale 
co półtora. Uwielbiam każdy etap pracy 
nad płytą.
Maciek Gołyźniak: Nie mam nic prze-
ciwko nagrywaniu płyt tak często, jak 
tylko mam coś do powiedzenia, pomijając 
obiektywne trudności, jak choćby życie 
w trasie. Często będąc w trasie myślisz już 
o dźwiękach, które są następstwem energii 
z koncertów, które właśnie grasz. To jest 
nieustanny głód, w każdym razie jeśli 
o mnie chodzi. Wyznaczam sobie cele, po-
trzebuję ich i tym samym ich realizacji, do 
funkcjonowania. Uwielbiam się nawiedzać 
nowymi dźwiękami, nową muzyką.

Podobno następną płytę chcecie nagrać 
wyłącznie po polsku. Dlaczego dopiero 
teraz? Polski nie jest tak chwytliwym 

 ROZMOWA TALK

7 



8 

językiem? A może to kwestia 
specyficznej melodyki?
B.K: Podczas pracy nad „Vulcano” 
w pewnym sensie zapragnęłam bliższego 
kontaktu z ludźmi, którzy nas słuchają, 
odsłoniłam się emocjonalnie, żeby być 
bliżej. Kolejnym krokiem był polski tekst 
w „Zimnej Wojnie”. Wiem, że większość 
słuchaczy Sorry Boys odbiera muzykę 
intuicyjnie, przede wszystkim poprzez 
dźwięki, nie przez słowa. Nie ma też 
problemu ze zrozumieniem moich stosun-
kowo prostych lingwistycznie angielskich 
tekstów. Dla mnie język polski wiąże się 
z zupełnie innym frazowaniem, inną me-
lodyką, inną barwą głosu. Muzyka, którą 
gra Sorry Boys, bardzo pasuje do języka 
angielskiego, dlatego zmiana na polski to 
jest problem w pewnym sensie technicz-
ny. Ta trudność techniczna jest rodzaju: 
jak z gitary elektrycznej przerzucić się na 
cymbały i żeby one jeszcze pasowały do 
reszty. Oczywiście obowiązki wokalisty są 
jednak innej natury niż instrumentalisty. 
Nie boję się pisać polskich tekstów, mam 
większy problem właśnie z ich muzycz-
nością.

Polska muzyka od dłuższego już 
czasu równa do poziomu zachodniego, 
odcinając metkę przaśnego wschodu. 

Czy zachód ma dziś czego szukać 
na wschodzie w obszarze inspiracji? 
Białego śpiewu? Specyficznego 
brzmienia rosyjskich syntezatorów? 
Kontrolowanego kiczu Eurowizji?
M.G.: Nie czuję granic. Wyczuwam 
wpływy i inspiracje. Kultury wzajemnie 
się przeplatają, cytują. Oczywiście więcej 
razy usłyszysz inspiracje amerykańskim 
folkiem w Polsce niż polskim w Ameryce, 
ale to już inne zagadnienie.
B.K: Czasami zastanawiam się, jaką płytę 
przedstawiłabym Amerykaninowi czy 
Hindusowi w celu pokazania polskiej 
odrębności, specyfiki we współczesnej 
muzyce „rozrywkowej”. Szkopuł w tym, 
że większość z tych płyt to rzeczy uniwer-
salnie światowe. Jeśli chodzi o słowiańskie 
zabarwienie merytoryczne i muzyczne, 
to przychodzi mi na myśl Kapela ze wsi 
Warszawa, a przede wszystkim genial-
ny „Księżyc”. Czasami samo brzmienie 
języka jest już wystarczająco egzotyczne, 
aby zupełnie inaczej słyszeć całą muzykę, 
język wyznacza kontekst. Ale jest też 
kwestia instrumentarium, akordeonu, 
cymbałów innych mało zachodnich 
instrumentów.

Bela, wiele rzeczy na ostatnią płytę 
podobno ci się przyśniło. Dużo czerpiecie 

z losowych, onirycznych wizji?
B.K.: Na „Vulcano” rzeczywiście wiele 
takich inspiracji się znalazło. Każda z tych 
piosenek opowiada o jakimś archetypie, 
rzeczy uniwersalnej związanej z podświa-
domością czy historią człowieka, więc 
i sam proces pisania był silnie z takimi 
wizjami związany. Sam tytułowy utwór 
napisałam zaraz po przebudzeniu. 
Przyśniło mi się, że jestem na wyspie, na 
której mieszkają szczęśliwi ludzie wiodący 
beztroski żywot. W pewnym momencie 
ktoś mimochodem wspomniał mi, że jest 
to wyspa wulkaniczna i właściwie w każ-
dej chwili możemy wylecieć w powietrze. 
Poczułam pulsującą ziemię pod stopami. 
Nie robiło to na tych ludziach żadnego 
wrażenia. Obudziłam się, zaczęłam pisać 
„I’m sitting on the volcano”, siedzę na 
wulkanie. Przypomniało mi się powiedze-
nie „tańczyć na wulkanie”, czyli zachowy-
wać się beztrosko w obliczu nadchodzące-
go niebezpieczeństwa. To mi się ułożyło 
w całość i domknęło koncepcję płyty. 
A więc tak, przy tej płycie tego rodzaju 
doświadczenia były ważne, były częścią 
procesu powstawania. 

Na „Vulcano” śpiewasz m.in. o Dagny Juel 
i Stasiu Przybyszewskim. Fascynuje cię 
dawna bohema? Dzisiaj raczej trudno jej 
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szukać pomimo ogólnego wyzwolenia?
B.K.: „Dagny” od początku miała tak 
silną wibrację związaną z osobami Dagny 
i Przybyszewskiego, że piosenka napisała 
się sama, razem z tekstem, który tylko 
kosmetycznie zmienił się od pierwszej 
improwizowanej wersji. Historia Dagny 
i Stacha zawsze mnie tyle fascynowała, 
co przerażała. Ta młodopolska cyganeria 
fascynować może teoretycznie, w kontek-
ście idei artystycznych, które się pojawia-
ły – wolności sztuki, sztuki dla sztuki. 
Moralnie ich poczynania, nie jako arty-
stów, ale jako ludzi, były raczej wątpliwe. 
Bohema to znaczy być poza systemem, 
poza minoderią, materializmem i tym, co 
społecznie pożądane. W tym sensie dziś 
tę definicję mogą wypełniać na przykład 
squaty, które wydają się jednak mniej 
romantyczne i nie posiadają tak wpływo-
wej literackiej spuścizny, bo ta krakowska 
bohema z przełomu wieków to literacki 
mit, piękna legenda.

Jesteście jednym z zespołów, których 
koncerty można nazwać małymi 
spektaklami. Estetyzacja koncertów 
to wynik stabilnej sfery społeczno-
obyczajowej? Czy w takich warunkach 
możliwa jest rewolucja muzyczna na 
miarę chociażby tej z początku lat 90-
tych?
B.K.: Nasze koncerty mają rockową 
energię. Nie mamy wizualizacji, teatru 
świateł, scenografii. To czysty przekaz 
energii. W tym sensie nie wpisujemy się 
we współczesny estetyzujący nurt koncer-
towy, o którym mówisz. Zależy nam, żeby 
nasze sceniczne stroje coś o nas mówiły, 
tak jak elementy stroju etnicznego były 
informacją o członku plemienia. Stabiliza-
cja sfery społecznej na pewno nie sprzyja 
rewolucjom. Jednak gdyby sięgnąć okiem 
dalej niż poza własne podwórko, okazuje 
się, że niepokoje społeczne są bardzo silne, 
że prawa człowieka są nagminnie łamane 
w ogromnej części świata. Jest o czym my-
śleć, śpiewać i mówić innym, rozbudzać, 
informować.

Patrząc na wasze teledyski, można 
stwierdzić, że jesteście estetami w kwe-
stiach dopełniania dźwięku obrazem. 
Co sądzicie o takim gatunku jak film 
muzyczny? Podobała wam się „Heima”?
B.K.: Teledyski są dla nas bardzo ważne, 
jesteśmy wielbicielami filmu jako sztuki 
i bliskie jest nam myślenie soundtrac-
kowe, choć często wzdrygam się przed 

tym, bo muzyka ma też prowokować do 
myślenia, działania, dawać siłę, a nie tylko 
być soundtrackiem do naszego życia. 
Film muzyczny jest niebezpiecznie blisko 
musicalu, z którym jako gatunkiem mam 
problem. „Heima” jest dokumentem 
pokazującym koegzystencję islandzkiej 
przyrody, habitatu, ludzi i muzyki, która 
jest nią silnie inspirowana. Piękna unikal-
na opowieść muzyczno-filmowa.●

●●● IN ENGLISH

MAKING DULCIMER OUT OF GUITAR

Several years ago, when they released 
their first album, most of their listeners 
mistook them for a good Western band. 
Today, after their second record entitled 

Vulcano, the impression still remains 
strong. But everyone knows that Sorry 

Boys are ours. So we have even a bigger 
right to be proud. Mateusz Kołos talks 

to the singer Bela Komoszyńska and the 
drummer Maciek Gołyźniak. 

You said in one of the interviews that 
one cannot rook the audience with 
just any tune. Quite an interesting 
statement, bearing in mind the fact that 
your songs are really catchy and delight 
with simplicity. So where is the border 
between simple and coarse?
Bela Komoszyńska: We use the same 
restricted sound matter in the Euro-
pean music: twelve sounds and in fact 
several keys. When we take the very 
melodic line out of a song and treat it 
as an intrinsic being, we can arrange 
it in as many ways as our imagination, 
musical skills and erudition permit. 
Similarly, you can dress a naked man in 
many ways. So everything was a matter 
of our taste, seasoning, serving and 
combining ingredients with circum-
stances, to use a cooking analogy. But 
I think that it is the content of our 
songs that remains the most important: 
who talks to us about what exactly, 
even if this authority is talking with 
the use of the simplest melodies (which 
are in fact the best). If the song “Hajs” 
was performed not by the popular 
writer Dorota Masłowska but by some 
unknown novice rapper, it would have 
a totally different meaning.

Several years have already passed from 
your debut album. Long breaks between 

successive records are usually good for 
bands, who have some time to organize 
their material and refresh their attitude. 
Can you imagine yourself recording 
albums year by year?
B.K.: If we were to assume that songs 
reflect their authors’ condition or 
comment on the current affairs and if 
they were carefully selected, it would 
be best if albums could be released as 
often as possible. Though silence is 
definitely necessary as well, for both the 
author and the audience. Recording an 
album is a serious undertaking. It takes 
time, hard work and money from many 
people: demo, teamwork on the songs, 
producer, production, mixing... I can 
imagine and even dream of a situation 
when we release a record perhaps not 
every year but every year and a half. 
I love all the stages of working on an 
album.
Maciek Gołyźniak: 
I have nothing 
against recording 
so often, except for 
objective difficulties 
like for example 
living on route, 
if only I have my 
say on the matter. 
During concert 
tours, you often 
think about new 
sounds which result 
from the energy 
from the concerts 
you are currently 
performing. As far 
as I am concerned, 
it is constant 
hunger. I set aims 
for myself. I need 
them and their fulfilment to keep 
functioning. I love trying new sounds, 
new music.

I have heard that you are going to record 
your next album solely in Polish. Why so 
late? Do you think Polish is not a catchy 
language? Or perhaps it is the matter of 
its characteristic melody?
B.K.: When we were working on 
Vulcano, in a way I felt the desire to 
be closer to the people listening to us, 
I revealed myself emotionally to come 
near them. Another step we took was to 
prepare the lyrics for “Zimna Wojna” in 
Polish. I know that the majority of our 

SOMETIMES THE 
VERY SOUND OF 
A LANGUAGE IS 
SUFFICIENTLY 
EXOTIC TO MAKE 
THE WHOLE 
MUSIC SOUND 
DIFFERENT. 
LANGUAGE 
DETERMINES 
THE CONTEXT.  



audience listens to music intuitively; 
they hear most of all sounds, not lyrics. 
And they have no great difficulty in 
understanding my rather linguistically 
simple English texts. For me, the Polish 
language means completely different 
phrasing, melody and timbre. The mu-
sic played by Sorry Boys goes perfectly 
together with English, which is why 
changing into Polish would be actually 
a technical problem. This technical dif-
ficulty is like switching from an electric 
guitar to dulcimer and making it match 
the whole rest. But obviously singers 
and instrumentalists have different 
duties. I am not afraid of writing Polish 
texts but find their melody difficult.

Polish music removed its Eastern folksy 
label and reached the Western level 
some time ago. Is there anything in the 
East that could inspire the West today? 
Perhaps archaic singing in the so-called 
white voice? Characteristic sounds of 
Russian synthesizers? 
Or the controlled kitsch of Eurovision?
M.G.: I don’t feel any borders. I feel 
influence and inspiration. Cultures in-
tertwine, quote each other. Of course, 
you will hear inspirations drawn from 
American folk more often in Poland 
than in the U.S., but it is a totally 
different issue.
B.K.: I sometimes wonder what album 
I would give to an American or an 
Indian to show them Polish musical 
differences, our specificity in the con-
temporary “light” music. The problem 
is that most Polish albums are rather 
universal and global. As far as Slavic 
lyrics and music are concerned, two 
bands that come to my mind are Kapela 
ze wsi Warszawa and brilliant Księżyc. 
Sometimes the very sound of a lan-
guage is sufficiently exotic to make the 
whole music sound different. Language 

determines the context. But it is also 
a matter of instrumentarium: accordi-
on, dulcimer and other not necessarily 
Western instruments.

Bela, I have heard that you saw many 
ideas for your last album in your dre-
ams. Do you draw much inspiration from 
random, dreamy visions?
B.K.: Vulcano indeed consists of many 
such inspirations. Each song tells about 
some archetype, a universal thing 
connected with man’s subconscious 
or history, so the process of writing as 
such was also closely related to such 
visions. I wrote the title song right 
after I had woken up. I had dreamt 
about being on an island inhabited by 
happy people living a carefree life. At 
one point someone causally mentioned 
that it was a volcanic island and that 
we could blow up at any moment. I felt 
the ground pulsating beneath my feet. 
But it made no impression on those 
people. I woke up and started writing 
“I’m sitting on the volcano”. I suddenly 
remembered the expression “to dance 
on a volcano”, meaning to behave care-
lessly in the face of imminent danger. 
I managed to complete the song and 
the idea for the whole album. So yes, 
such experience was important in the 
case of this album. It was a part of its 
production.

You sing for example about Dagny 
Juel and Stanisław Przybyszewski on 
Vulcano. Are you fascinated by the old 
bohemia? Today, it becomes less and less 
visible despite the general liberation.
B.K.: From its beginning, “Dagny” has 
been full of so strong vibration con-
nected with the figures of Dagny and 
Przybyszewski that the song wrote itself 
together with the text, which was only 
slightly changed after the first impro-
vised version. The stories of Dagny and 
Stanisław have always scared rather 
than fascinated me. These bohemians 
of the Young Poland can fascinate only 
in theory, in the context of their artistic 
ideas: freedom of art or art for art’s 
sake. But as ordinary people, not as 
artists, their actions were morally rather 
questionable. Bohemia means living 
outside the system, beyond ingratia-
tion, materialism and all the socially 

desirable things. In this sense, squats 
perfectly fit the definition, but they 
seem less romantic and devoid of such 
influential literary heritage. Because 
the bohemia from Cracow from the 
turn of the centuries is a literary myth, 
a beautiful legend.

You are one of the bands whose con-
certs could be called small performan-
ces. Does aestheticizing concerts result 
from a stable social sphere? Is a musical 
revolution similar to the one from the 
beginning of the nineties possible in 
such conditions?
B.K.: Our concerts are full of rock 
energy. We do not have visualisations, 
the play of light, stage design. It is just 
energy. In this sense, we match the 
current aestheticizing concert trend you 
are talking about. We want our stage 
costumes tell something abut ourselves, 
just like the elements of ethnic clothing 
informed others about a given tribe 
member. Stabilizing the social sphere 
certainly does not favour revolution. 
But if we were to focus on a larger area 
than our own backyard, we would see 
that social unrest is quite serious and 
that human rights are repeatedly vio-
lated in many parts of the world. There 
is a lot to think, sing, talk and inform 
about.

Watching your video clips, one could 
say that you are aesthetes in terms of 
complementing sounds with images. 
What do you thing about such a genre as 
musical film? Did you like Heima?
B.K.: Video clips are very important to 
us, we are fans of film as an art and find 
soundtrack way of thinking close to our 
own, although I often wince at such 
thinking because music should also 
encourage to think and act. It should 
give strength, not only be a soundtrack 
to our life. Musical film is dangerously 
close to musical, and I have a problem 
with the latter as a genre. Heima is 
a documentary about the coexistence 
of Icelandic nature, habitat, people and 
music, which is heavily inspired by it. It 
is a beautiful and unique combination 
of film and music. ●

 ROZMOWA TALK
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REKLAMA

Z
 trądzikiem walczyła właściwie od kilkunastu 
lat, stosowała wiele preparatów antytrądziko-
wych, ale nie przynosiły oczekiwanych efektów. 
Dlatego też teraz, kiedy odwiedziła mnie po 

powrocie z wakacji, aż westchnęłam z zachwytu. To już 
nie była ta sama kobieta.

Usiadłyśmy przy kawie i zaczęła mi opowiadać, jak 
udał się jej pobyt w Syrii. Pokazywała zdjęcia i wyja-
śniała, co na nich jest. Tak minęły dobre dwie godziny. 
Wreszcie zdecydowałam się zapytać: - Co zrobiłaś z cerą? 
Jak to się stało, że tak cudownie wyglądasz? Znajoma 
uśmiechnęła się i sięgnęła do torebki. Wyjęła z niej nie-
specjalnie wyglądającą brunatną kostkę. - To prezent dla 
Ciebie - powiedziała. - To jest właśnie cały sekret. Mydło 
z Aleppo, syryjski skarb. Patrzyłam zdumiona, nie mogąc 
pojąć, jak takie mydło może tyle zdziałać. Wtedy kole-
żanka zaczęła mówić: - Te mydła są wytwarzane w Syrii 
już od ponad dwóch tysięcy lat. Można je produkować 
jedynie raz w roku, na przełomie lutego i marca, podczas 
zbiorów w gajach oliwnych i laurowych. Najpierw ręcznie 
przygotowuje się masę mydlaną, a następnie wystudzo-
ną już kroi się specjalnymi radłami w kostki i na nich 
przybija się pieczęć producenta. Później gotowe mydło, 
do którego oprócz oliwy z oliwek i oleju laurowego, doda-
wana jest także sól wodna uzyskana z soli morskiej, przez 
dziewięć miesięcy schnie i dojrzewa na pustyni. Dopiero 
po tym czasie produkt jest gotowy do użycia. 

Dowiedziałam się, że mydła z Aleppo może używać 
każdy, nawet dzieci i alergicy. Zawarta w nim oliwa z oli-
wek doskonale nawilża i odżywia skórę, pozostawiając 
na niej cienką warstwę ochronną, zabezpieczającą przed 
szko-dliwym wpływem środowiska zewnętrznego. Dziś, 
gdy prawie w każdym domu z kranu płynie twarda woda, 
nawilżenie i natłuszczenie wysuszonej skóry powinno 
stać się naszym obowiązkiem. A doskonałym produktem, 

który nam to umożliwi, jest właśnie mydło z Aleppo. Po-
nadto ma ono również właściwości lecznicze, co jest za-
sługą oleju laurowego. Dzięki niemu mydło to jest idealne 
dla osób borykających się z łuszczycą, egzemą, atopowym 
zapaleniem skóry, trądzikiem, grzybicą, a stosowane do 
mycia głowy - także z łupieżem i wypadającymi włosami.

Nic dziwnego, że moja znajoma wyglądała tak rewe-
lacyjnie. Nie mogłam się powstrzymać od słów zachwytu 
dla jej promiennej, wspaniale odżywionej skóry i zdro-
wych, lśniących włosów. Naprawdę, niewiarygodne, że ta 
brunatna kostka zdziałała tyle dobrego. Pokonała trądzik, 
z którym nie mogły sobie poradzić żadne preparaty anty-
trądzikowe, oraz nawilżyła i doskonale odżywiła wysu-
szoną skórę. Znajoma wyglądała tak młodo i promiennie, 
więc nie dziwcie się, że z początku, gdy weszła do mojego 
mieszkania, nie mogłam jej poznać.

Jeszcze tego samego dnia wieczorem wypróbowa-
łam prezent, który mi podarowała. Już następnego 
dnia zauważyłam, że moja cera jest gładka i wspaniale 
nawilżona. Wiedziałam, że od tej pory mydło z Aleppo 
na zawsze zagości już w mojej łazience. A ponieważ 
w najbliższym czasie nie wybierałam się do Syrii, od 
razu pobiegłam do znanej mi Mydlarni u Franciszka, by 
kupić zapas tego wspaniałego kosmetyku. Zawsze wolę 
mieć w szafce dodatkowe opakowanie. Wiedziałem, że 
w Mydlarni u Franciszka na pewno kupię mydło z Alep-
po. Tam zawsze można dostać naturalne kosmetyki, 
pochodzące nawet z najodleglejszych zakątków świata. 
Już niejednokrotnie zaopatrywałam się tam w pachnące 
oleje do nawilżenia ciała, czy sole do kąpieli.

 I nie pomyliłam się. Na moją prośbę sprzedawczy-
ni od razu podała mi brunatną kostkę, a pakując ją, 
uśmiechnęła się i powiedziała: - Doskonały wybór! Tego 
zakupu na pewno Pani nie pożałuje. - Wiem - odpowie-
działam z uśmiechem. - Już je wypróbowałam.

Mydlarnia u Franciszka
• Rzeszów, ul. Matejki 16,  

tel. 724 300 205
• Tesco Al. Powstańców Warszawy13,  

tel. 726 465 728 

Syryjski skarb na piękną i zdrową skórę
Znajoma właśnie wróciła z wakacji w Syrii. Przyznaję, że nie mogłam się nadziwić, jak bardzo się przez ten 
miesiąc zmieniła. Pamiętam, że zawsze miała przecież problemy z cerą - ciągle przesuszoną i podrażnioną.

Z TYM KUPONEM 10% RABATU  
NA WSZYSTKIE RODZAJE  
MYDŁA Z ALEPPO. 
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INNE KUCANIE



Ż
eby się dostać do nie-
których, trzeba opuścić 
chodniki i utwardzone 
drogi. Pomimo tego, 
że większość znajduje 
się w dużych miastach. 
Nieużytki, porzucone 
hale i ogólny chaos to 
dla takich obrazów 

stałe tło. Mieszkańcom to nie przeszka-
dza. Podobnie jak ściany z pustaków 
i przygodne meble. Jeśli w ogóle są. Nie 
ma się co przyzwyczajać do materii. 
Czasem trzeba się wynosić i przenosić 
w inne miejsce. Czasem wszystko nie 
pasuje i trzeba zaakceptować reguły gry, 
jakie narzucają kilkaset metrów dalej 
ruchliwe ulice i chodniki. Na squatach 
też rządzą pewne reguły. Nawet jeśli ich 
mieszkańcy krzywo patrzą na system 
jako taki.

ODZYSKUJE SIĘ WIARĘ W CZŁOWIEKA
Krystian mieszkał w Zakaźnym w Bia-
łej Podlaskiej. Nie szpitalu, chociaż 
przyznaje, że pod względem czystości 
nie różnił się zbytnio. Bo o czystość 
się dbało. Tak jak o inne rzeczy. Był 
ogródek, były wyznaczone dyżury. Lu-
dzie przebywali stale ze sobą, ciągle coś 
robili. Jak się miało problem, to się nie 
płakało w kącie, tylko się rozmawiało. 
Różni siedzieli. Niektórzy z proble-
mami, rozbitymi rodzinami na karku 
i brakiem perspektyw. Inni z racji prze-
konań, jeszcze inni z czystej ciekawości. 
Ci ostatni najczęściej pojawiali się 
i znikali. Krystian wytrzymał w squ-
acie dwa lata. Przyszedł, bo uważał, że 
państwo nie ma mu nic interesującego 
do zaoferowania. Organizował mani-
festacje i koncerty, zbiórki pieniędzy 
na schroniska dla zwierząt, doglądał 
uprawianych w ogródku warzyw. Od-
szedł, bo dręczyło go poczucie ciągłego 
zawieszenia, czekania na przesiedlenie 
do innego nieużytku przez władze. – 

To jest właśnie squatting, to „kucanie” 
w jednym miejscu, aby zaraz przenieść 
się w inne – mówi. Dziś pracuje w fir-
mie budowlanej, jest świeżo po ślubie, 
spłaca mieszkanie. W innym mieście. 
Dwóch lat spędzonych w Zakaźnym nie 
żałuje. – Squat krzepi. Odzyskuje się 
wiarę w człowieka, we wspólnotę. Jak 
się rzeczy robi razem, to lepsze wycho-
dzą – podsumowuje. Do dzisiaj nie je 
mięsa. Uważa, że tak jest zdrowiej.

POTRZEBA PONAD PRAWEM
Squat, jaki znamy z dzisiejszych miast, 
ma dwojaką formę. Jest albo podpięty 
pod działania subkulturowe i skupia się 
na wzbudzaniu pierwotnych wzorców 
zachowań kreujących zależności społecz-
ne, albo stanowi wypadkową nieszczęśli-
wych zdarzeń życiowych. Innymi słowy: 
na nowo stara się zjednoczyć ludzi 
w sprawnie działające stado, niezależnie 
od tego, kto w tym stadzie się znajduje. 
Zdarza się więc tak, że obok siebie żyją 
tu ludzie świeżo po skończeniu liceum 
i eksmitowani emeryci, którzy nie mają 
pojęcia o doktrynach anarchizmu. 
Jednoczenie odbywa się poprzez wspólne 
wykonywanie obowiązków – dbanie 
o squat, animację kultury, gotowanie. 
Dzięki temu squaty są jednymi z pręż-
niej działających komórek społecznych. 
A przy tym działają na zasadach non-
-profit i do it yourself – ich działalność 
nie opiera się na grantach i sponsorach. 
– To może się podobać i podoba się 
wielu ludziom, którzy odwiedzają squaty 
podczas koncertów czy happeningów 
– komentuje Krystian. Jedynym, co 
tak naprawdę może razić w ideologii 
squattersów to wyższość potrzeb nad 
prawem – w tym przypadku potrzeby 
domu ponad prawem własności. – Ale 
przecież nie właziliśmy nikomu z butami 
do mieszkań. Zajmowaliśmy miejsca, 
które inni porzucili, nadawaliśmy im 
drugie życie. To bardzo utylitarne 

myślenie, które 
powinno zamykać 
usta twierdzącym, 
że squattersi to 
nieroby, których 
głównym zajęciem 
jest niszczenie – 
podsumowuje.

ROK NIEBEZPIECZ-
NEGO ŻYCIA
Polskie squaty 
rozwijają się pręż-
nie od połowy lat 
90-tych i obecnie 
nie mają się czego 
wstydzić przed 
jednostkami 
hiszpańskimi czy 
holenderskimi, 
które podawane 
są za przykład 
sprawnego dzia-
łania alternatyw-
nego. Z postępem 
idą jednak nowe 
niebezpieczeń-
stwa – pazerny 
kapitalizm 
i wolność poglą-
dów. A wolność 
poglądów oznacza tu przede wszyst-
kim radykalną prawicę, która coraz 
częściej obiera sobie squaty jako miejsca 
nalotów.

– Squatersi to lewacy, anarchiści, lu-
dzie, którzy nie chcą mieszkać w Polsce 
katolickiej rządzonej przez średnie kla-
sy. Dlatego trzeba ich tępić – przyznaje 
Krystian. Za jego bytności w Zakaź-
nym zdarzało się kilka nieprzyjemnych 
tarć z radykalnymi zwolennikami pra-
wicowych poglądów. W niczym jednak 
nie przypominały one tego, co dzieje się 
w ostatnich latach. – To jakaś niesamo-
wita eskalacja nienawiści, do tego pod-
sycana przez media. Lewica i prawica 
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● TEKST: MATEUSZ KOŁOS

Bez wygód, bez telewizora, bez szafy z modnymi ubraniami, za 
to ze świadomością bycia we wspólnocie i możliwości życia poza 

wszechobecną konsumpcją. Squaty nie uczą alternatywnego życia. 
Osoby, które tu przychodzą, same mają o nim takie wyobrażenie. 

Choć nie wszystko jest przecież takie różowe.

W SQUATACH NIKT NIE 
SPISKUJE PRZECIW 
SYSTEMOWI ANI NIE 
KNUJE REWOLUCJI 
– MÓWI KRYSTIAN. – 
TO CZĘSTO NIE JEST 
NAWET WYBÓR TYCH 
LUDZI. SĄ ALBO BIEDNI, 
ALBO WYKORZYSTANI, 
ALBO NIEZROZUMIANI 
PRZEZ PAŃSTWO, JAK 
CHOĆBY IMIGRANCI. TO 
MIEJSCA DLA TYCH, 
KTÓRZY NIE PASUJĄ, 
KTÓRZY CHCĄ PODĄŻAĆ 
OBOK PRĄDU. 
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przepychają się nad szpaltami, a w squ-
atach bije się niewinnych ludzi – stwier-
dza. Kwintesencją takich zajść jest akcja 
z listopada ubiegłego roku, gdy grupa 
narodowców odłączyła się od pochodu 
niepodległościowego i zaatakowała squat 
Przychodnia. Obyło się bez pobitych, 
ale media rozpętały burzę. – W squatach 
nikt nie spiskuje przeciw systemowi ani 
nie knuje rewolucji – mówi Krystian. 
– To często nie jest nawet wybór tych 
ludzi. Są albo biedni, albo wykorzystani, 
albo niezrozumiani przez państwo, jak 
choćby imigranci. To miejsca dla tych, 
którzy nie pasują, którzy chcą podążać 
obok prądu – tłumaczy.

W życie squatów jest również wpisany 
opór wobec samego systemu. A wła-
ściwie przepychanki, bo najczęściej 
taką formę przyjmują próby eksmisji 
mieszkańców squatów. Przypadki takie 
jak warszawska Elba albo poznański 
Rozbrat mówią same za siebie: nagła 
potrzeba sprzedania gruntów przez 
właściciela, po które ostatecznie nikt się 
nie zgłasza, procesy i niezdrowe zainte-
resowanie mediów. – Dla squattersów 
to chleb powszedni, bo alternatywne 
działania zawsze będą spychane w kie-
runku tych ogólnie akceptowanych. 

Tak jak mówiłem – kucasz w jednym 
miejscu i zaraz musisz iść gdzie indziej. 
Mi to nie pasowało, więc wróciłem do 
systemu – przyznaje Krystian. Ale nie 
odgranicza się od swojej przeszłości. 
Utrzymuje kontakt z paroma znajomymi 
z kolektywu. W zeszłym roku odwiedził 
Amsterdam, gdzie squatowane są całe 
ulice. – Wszyscy jakoś z tym żyją. U nas 
na taki stan rzeczy trzeba będzie jeszcze 
trochę poczekać – stwierdza. ●

●●● IN ENGLISH

DIFFERENT KIND OF SQUATTING 
 

Without comforts, television, without 
a wardrobe with trendy clothes, but with 
an awareness of being a part of a com-
munity and a possibility to live outside 

the omnipresent consumption. Squats do 
not teach the alternative life. People who 
come here have this kind of image of it. 

However, not everything is that pink. 

In order to get to some of them you need 
to leave the pavements and paved roads. 
Despite the fact that most of them live 
in the big cities. Wastelands, abandoned 
halls and general chaos are background 
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SQUAT, JAKI ZNAMY 
Z DZISIEJSZYCH MIAST, MA 
DWOJAKĄ FORMĘ. JEST ALBO 
PODPIĘTY POD DZIAŁANIA 
SUBKULTUROWE I SKUPIA SIĘ NA 
WZBUDZANIU PIERWOTNYCH 
WZORCÓW ZACHOWAŃ 
KREUJĄCYCH ZALEŻNOŚCI 
SPOŁECZNE, ALBO STANOWI 
WYPADKOWĄ NIESZCZĘŚLIWYCH 
ZDARZEŃ ŻYCIOWYCH. INNYMI 
SŁOWY: NA NOWO STARA SIĘ 
ZJEDNOCZYĆ LUDZI W SPRAWNIE 
DZIAŁAJĄCE STADO, NIEZALEŻNIE 
OD TEGO, KTO W TYM STADZIE SIĘ 
ZNAJDUJE. 
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for such images. The inhabitants do not 
care about it. Like the walls made of 
hollow bricks and accidental furniture. If 
there is any at all. You shouldn’t get used 
to material things. Sometimes you need 
to leave the place and move to another. 
Sometimes, not everything is ok and 
you need to accept the rules of the game 
which are set by the busy streets and 
pavements several hundred meters away. 
There are some rules in the squats. Even if 
their inhabitants frown upon the system 
in general. 

YOU REGAIN THE BELIEF IN HUMANITY
Krystian lived in Zakaźne (English: 
Isolation) in Biała Podlaska. Not in the 
hospital, but he admits that as far as 
cleanliness was concerned, there was al-
most no difference. Since we cared about 
cleanliness. Just like about other things. 
There was a garden, and we had duties. 
People spent time together doing some-
thing all the time. If someone had prob-
lem, they were not crying while sitting in 
the corner, but they were talking about 
it. There were different people. Some of 
them with problems, broken families on 
their hands and without any perspectives. 
Some people because of their beliefs, 

but some due to pure curiosity. The last 
ones appeared and disappeared the most 
frequently. Krystian had stayed in squat 
for two years. He had gone there, since he 
had thought that the country had noth-
ing interesting to offer him. He organized 
manifests and concerts, collections of 
money for the animal shelters, he looked 
after the vegetables planted in the garden. 
He left, because he was plagued by the 
feeling of constant limbo, waiting for 
the relocation to other wasteland by the 
authorities. “This is squatting, like squat-
ting down in one place just to move into 
other place in a while,” he said. Today, he 
works in a construction company, he has 
just got married and he has been paying 
off the loan for the flat. In another city. 
He does not regret living in Zakaźne for 
two years. “Squat reassures. You regain 
the belief in humanity, in community. 
If you do something together, it will be 
better,” he summarizes. Even today he 
still does not eat meat. He thinks it is 
much healthier. 

A NEED ABOVE THE LAW
There are two kinds of squat we know 
from the current cities. It is either con-
nected with some activities of subcultures 

and it focuses on arousing the original 
standards of behavior creating the social 
relationships or it is an outcome of 
unfortunate situations in our lives. In 
other words: it is aimed to try to reunite 
people into successfully working flock 
regardless of who belongs to the flock. So 
it happens that there are people who have 
just graduated from high school next to 
evicted senior citizens who do not have 
even a clue about anarchism doctrine. 
Unification takes place by means of joint 
performing of the duties like taking care 
about the squat, cultural managements 
and cooking. Thanks to it, squats are one 
of the most successfully functioning units 
of the society. And at the same time, they 
work on the basis of non-profit organiza-
tions and do-it-yourself rule – its activity 
is not based on the grants and sponsors. 
“It can attract many people, and in fact 
many people who visit squats during 
the concerts and happenings like it,” 
comments Krystian. The only thing that 
can be found offensive in the ideology of 
squatters is the dominance of needs over 
the law – in this case, the need to have 
a home above the ownership. “But actu-
ally, we didn’t go into somebody’s house. 
We took places which were abandoned 
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by some people, we gave those places 
a second chance. It is a very utilitarian 
way of thinking which should silence 
people who think that squatters are bums 
whose main job is to destroy everything ,” 
he summarizes.  

A YEAR OF DANGEROUS LIFE
Polish squats have been developing 
dynamically since the mid-1990s and 
now have nothing to be ashamed of in 
relation to Spanish or Dutch units which 
are considered to be the example of well 
working alternative activities. But new 
risks are coming together with progress 
– rapacious capitalism and freedom of 
views. And freedom of views means here 
among other things a radical right wing 

which choses more frequently squats as 
the raid spots. 

“Squatters are lefties, anarchists, 
people who don’t want to live in Catholic 
Poland ruled by the middles class. That is 
they should be persecuted,” admits Krys-
tian. While he was staying in Zakaźne, 
there were cases of some unpleasant fric-
tions with radical followers of right wing 
views. But they bore no resemblance to 
what has been taking place in the recent 
years. “It is some kind of incredible 
escalation of hate which is additionally 
fueled by media. The left and right wings 
push their ways in the columns, and the 
innocent people are beaten up in squats,” 
he states. The essence of such incidents is 
a situation which took place in November 

last year when a group of nationalists 
detached from the independence march 
and attacked Przychodnia Squat. Fortu-
nately, no one was beaten up, but media 
unleashed a storm. “In squats, no one 
plots against the system and plans revolu-
tion,” says Krystian. “Often, it is not even 
their own choice. The people are either 
poor, or exploited, or not understood by 
the country like for example immigrants. 
This is the place for people who do not fit 
anywhere, who wants to follow next to 
the current,” he explains. 

Opposition towards the very system 
is a part of squats’ lives as well. More 
precisely, scrambles, since it is the form 
most frequently assumed by the attempts 
to evict the squatters. The cases like 
Elba in Warsaw or Rozbrat in Poznań 
speak for themselves: a sudden need of 
the owner to sell the lands which no one 
comes forward for ultimately, trails and 
unwholesome interests by the media. “It 
is their daily bread for squatters, because 
alternative activities would always be 
pushed towards those generally accepted. 
As I said – you squat down in one place 
and in a while you need to go somewhere 
else. It didn’t suit me, so I got back to the 
system,” admits Krystian. But he does 
not isolate himself from his past. He is in 
touch with a couple of people from the 
squat. Last year, he visited Amsterdam 
where entire streets are squatted. “Every-
one lives there somehow. We need to wait 
a bit for such a situation in Poland,” he 
states.  ●

POLISH SQUATS HAVE BEEN 
DEVELOPING DYNAMICALLY 
SINCE THE MID-1990S AND 
NOW HAVE NOTHING TO BE 
ASHAMED OF IN RELATION 
TO SPANISH OR DUTCH UNITS 
WHICH ARE CONSIDERED TO 
BE THE EXAMPLE OF WELL 
WORKING ALTERNATIVE 
ACTIVITIES.
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OMEGA Pilzno Godawski & 
Godawski to rozległa grupa 
kapitałowa. W jej skład wcho-
dzi spółka matka z siedzibą 

w Pilźnie, gdzie odbywa się nadzór nad 
działalnością firmy na całym konty-
nencie, Podkarpacki Park Logistyczny 
z magazynami w Mokrzcu i Podgrodziu 
koło Dębicy oraz spółka PP PKS Rzeszów. 
W skład Grupy wchodzą też autoryzowa-
ne serwisy marek Volvo i Man. Tak duża 
spółka musi funkcjonować bez zarzutu na 
każdym szczeblu.

– W całej Grupie OMEGA Pilzno 
zatrudnionych jest około tysiąc pracowni-
ków – podaje Marzena Pelc, Pełnomocnik 
Zarządu ds. Personalnych/HR. – Przed-
siębiorstwo podzielone jest na działy ope-
racyjne, zarządzane przez kierowników, 
oraz działy wspierające zarządzane przez 
pełnomocników. 

W ten sposób w OMEGA Pilzno można 
odnaleźć osiem działów transportu, 
w których pracują zespoły złożone z kie-
rownika, spedytorów, rozliczeniowców, 
fakturzystek i opiekunów technicznych, 

dwa działy spedycji (każdy zespół składa 
się z kierownika i spedytorów) oraz siedem 
działów wspierających, pośród których 
znajdują się działy: Handlowy, HR, Ja-
kości, Techniczny, Oponowy itp. W nich 
pracują zespoły złożone z pełnomocników 
lub managerów oraz asystentów. 

Firma obsługuje klientów w całej 
Europie, toteż ze względów praktycznych 
poszczególne działy nadzorują pracę 
różnych kierunków. W ten sposób np. 
jednostce zajmującej się Anglią przypi-
sani są konkretni kierowcy, samochody, 
spedytorzy, osoba rozliczająca koszty de-
legacji oraz opiekun techniczny. To mała 
firma, która stanowi cząstkę całości.

W firmach tak rozległych trzeba 
szczególnie dbać o to, by każdy pracow-
nik był przygotowany do wykonywania 
swoich obowiązków. W OMEGA Pilzno 
zatrudnieni mają otwartą ścieżkę kariery 
niemal w każdą stronę, dzięki czemu 
mogą rozwijać się w wybranym przez 
siebie kierunku. Gwarantuje to lepsze 
wykorzystanie naturalnych predyspozycji 
i talentów pracownika. 

– Wyznacznikiem doboru pracow-
ników jest profil stanowiska pracy, 
który jasno określa cechy, kompetencje 
i wymagane doświadczenie na danym 
stanowisku pracy. Pracownicy są dobiera-
ni do konkretnych zespołów i to stanowi 
istotę i przesądza o ostatecznej decyzji co 
do zatrudnienia kandydata – wyjaśnia 
Marzena Pelc.

Każdy nowo zatrudniony pracownik 
w Grupie OMEGA Pilzno bierze udział 
w szkoleniu adaptacyjnym. Cykl szkoleń 
jest organizowany także dla tych, którzy 
zmieniają stanowisko wewnątrz firmy 
lub awansują. A możliwości awansu jest 
sporo, ponieważ w firmie dopuszczalne 
są nie tylko awanse „pionowe” (objęcie 
stanowiska bezpośrednio wyższego), ale 
także „poziome”, czyli zmiany stanowiska 
pracy, z którym nie wiążą się modyfikacje 
w hierarchii. Możliwe są także migracje 
pomiędzy stanowiskami w obrębie całej 
grupy kapitałowej. Taką szansę posiada 
każdy z zatrudnionych, a także stażyści 
– najlepszym z nich OMEGA proponuje 
umowę o pracę. 

GRUPA OMEGA PILZNO  
- PODSTAWĄ SĄ LUDZIE!

OMEGA Pilzno pojawiła się na rynku w 1991 i od tego czasu zdążyła 
stać się już jednym z najważniejszych graczy w branży spedycji, 

transportu i logistyki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie precyzyjny 
dobór pracowników oraz odpowiednia organizacja pracy.

 MIASTO CITY

● TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     



Jak z dumą podkreślają władze 
firmy, OMEGA Pilzno, mimo że funk-
cjonuje w branży postrzeganej jako 
męska, oferuje też szerokie możliwości 
pracy dla kobiet. W tej chwili w firmie 
zatrudnionych jest 40 pań. Znaleźć je 
można na każdym szczeblu drabinki 
korporacyjnej – od kadry zarządzającej 
do kierowców. ●

●●● IN ENGLISH

OMEGA PILZNO GROUP  
– FOUNDED ON PEOPLE!

OMEGA Pilzno entered the market in 
1991. Since then, it has become one of 

the most important players in the branch 
of forwarding, transport and logistics. It 
would not be possible but for the careful 

staff selection and appropriate work 
organization. 

OMEGA Pilzno Godawski & 
Godawski is a wide group of compa-
nies. It consists of the mother company 
registered in Pilzno, which supervises 
the group’s activities in the whole 
continent, the Podkarpackie Logistics 
Park with warehouses in Mokrzec 
and Podgrodzie near Dębica, and the 
company PP PKS Rzeszów. The Group 
includes also authorised Volvo and 
MAN service centres. Such a large 
company has to function flawlessly at 
each level.

“The whole OMEGA Pilzno Group 
employs about a thousand people,” 
says Marzena Pelc, Plenipotentiary of 
the Board for Human Relations. “It is 
divided into operations departments led 
by managers and support departments 
led by plenipotentiaries.”

This way, OMEGA Pilzno includes 
eight transport departments employ-
ing teams consisting of a manager, 
forwarding agents, settlement special-
ists, invoice specialists and technical 
assistants, two forwarding departments 
(with a manager and forwarding agents 
in each team) and seven support de-
partments with for example Sales, HR, 
Quality, Technical and Tyre Depart-
ments. They employ teams consisting 
of plenipotentiaries or managers and 
assistants.

As the company has clients in the 
whole Europe, for practical reasons 
different departments are responsible 

for different directions. For instance, 
specific drivers, trucks, forwarding 
agents, professionals accounting for 
travel expenses and technical assistants 
are ascribed to the unit supervising 
Great Britain. It constitutes a small 
company, a part of the larger whole.

Such vast companies should devote 
particular attention to preparing every 
employee for their duties. OMEGA 
Pilzno provides its employees with 
career paths open to almost every 
direction, thanks to which they can 
develop in any way they want. It helps 
them put to use their natural predispo-
sitions and talents.

“Employees are selected according 
to job profiles, which clearly specify 
features, qualifications and experience 
required for a given position. The 
actual decision whether to employ 
a candidate or not depends on which 
particular team the employee would 
join,” says Marzena Pelc.

Each newly appointed employee in 
the OMEGA Pilzno Group takes part 
in an adaptation training. A series of 
trainings is also organized for those 
who change their position inside the 
company or receive promotion. And 

the company offers good promotion 
prospects as it allows for not only 
“vertical” promotions (moving to 
a directly higher position) but also 
“horizontal” ones (changing the 
position but maintaining the hierar-
chy). Migrating between posts within 
the whole group is also possible. Each 
employee has a chance like this, in-
cluding interns, the best of whom are 
offered contracts of employment.

As proudly emphasised by its au-
thorities, OMEGA Pilzno offers also 
excellent job opportunities for women, 
even though it operates in a branch 
considered to be male-dominated. 
Currently the company employs 40 
women. They can be found at every 
rung of the corporate ladder – from 
the managerial staff to drivers. ●
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DELIKATNOŚĆ ROBAKÓW  
Z JEDWABNEGO SZLAKU
Żyjąc w czasach proekologicznych nie wyobrażamy sobie wykorzystywania zwierząt 

do produkcji dóbr materialnych. Owadom jakoś wybaczamy trud i śmierć za nasze 
zachcianki. Jedwab, choć znany od tysiącleci, zbrukany jest śmiercią tysięcy owadzich 

istnień. W obliczu takiego piękna wszystko jest jest dozwolone.

● TEKST I FOT.: AGATA BRAUN         

J
eśli istnieje jakikolwiek dale-
kowschodni obiekt pożądania, 
który od wieków fascynuje 
ludzkość na całym świecie, to 
jest nim z pewnością jedwab. 

Ta gładka, bardzo delikatna w dotyku 
tkanina była powodem wielu waśni 
i konfliktów na przestrzeni wieków. 
Jedwab okalał swoją zdradliwą delikat-
nością wojny, nieszczęśliwe miłości oraz 
wiele dworskich intryg. Swoim chłodem 
i gładkością studził rozedrgane serca 
zalotników, a także otwierał wiele drzwi 
prześlizgując się przez palce łapówkarzy. 
Skąd wzięła się ta obsesja na punkcie 
chińskiej tkaniny narodowej? Cóż, jej 

produkcja to prawdziwy cud natury.
Każdy słyszał z pewnością o Jedwab-

nym Szlaku, prowadzącym ze wschod-
niego wybrzeża Chin, aż to azjatyckich 
krańców Europy. Głównym towarem 
transportowanym podczas handlowych 
wypraw na szlaku, obok przypraw, był 
oczywiście jedwab – królewska tka-
nina miękka i delikatna niczym skóra 
niemowląt, chłodny w lecie i ciepły 
podczas zimowych nocy. Materiał dzięki 
swoim niezwykłym właściwościom 
był przez wieki obiektem pożądania. 
Posiadanie jedwabnych szat świadczy-
ło o ogromnym bogactwie i wysokim 
statusie społecznym, a kobieta posiada-

jąca choćby chusteczkę pochodzącą od 
handlarzy z Jedwabnego Szlaku, pięk-
niała w oczach. W Europie jedwab był 
gotowym, importowanym produktem. 
Nie wiadomo, czy na jego popularność 
i status miały wpływ niecodzienne wła-
ściwości, delikatność, czy może tajem-
nica przędzy, która na zachód od Uralu 
była zdecydowanie niemożliwa.

Produkcja jedwabnej nici zachodzi 
w sposób w stu procentach naturalny, 
jedynie przędza, z której wyrabia się bele 
materiału ma charakter mechaniczny. 
Chińska legenda głosi, że tradycja przę-
dzenia tej szlachetnej tkaniny sięga 3600 
roku przed naszą erą. Cesarz chiński, 

 PODRÓŻE TRAVEL
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niejaki Huang Di, był wielkim wielbi-
cielem drzew morwowych, które rosły 
w jego ogromnym ogrodzie. Niestety 
były niszczone prze jakieś nieznane mu 
szkodniki. Zmartwiony cesarz poprosił 
swoją cierpliwą małżonkę Xi Lingshi, 
aby sprawdziła co odpowiada za umie-
ranie morw. Xi Lingshi, jako posłuszna 
żona poszła do ogrodu z filiżanką herbaty 
w dłoni, stanęła pod morwą i poczyniła 
znaczące dla świata odkrycie. Ukochane 
drzewo cesarza zostało zawłaszczone 
przez larwy moszczące się niezbyt uro-
dziwych kokonach, z których wystawały 
białe motki. Gdy cesarska małżonka piła 
pod morwą swoją jaśminową herbatę, 
do porcelanowej filiżanki wpadł jej 
jeden z białych motków, który wypadł 
z kokonu. Próbując wydobyć go z na-
czynka, kobieta odkryła, że kłębuszek 
zwinięty jest z niezwykle wytrzymałej, 
długiej i delikatnej nici. Namoczywszy 
go w swoim naparze, wydobyła jeden 
koniec i nawinęła piękną nic na szpulkę. 
Według Chińczyków właśnie w taki 
sposób narodziła się tradycja jedwabnego 
kultu. Azjaci skrzętnie strzegli swojej 
tajemnicy, zarabiając krocie na eksporcie 
tego drogiego materiału. Jedwab znalazł 
wiele zastosowań, sprawdzając się ideal-
nie w rolach: tkaniny, z której wyrabiano 
szaty, płótna malarskiego, przewiewnych 
moskitier, podkładów do kaligrafii, 
a nawet woali, którymi owijano cesarskie 
nocniki... Dopiero około V wieku naszej 
ery przemycono tajemnicę produkcji 
jedwabiu do Konstantynopola, co znacz-
nie spopularyzowało jedwab na terenie 
całej Europy i Afryki Północnej.

Tajemnicą kryjącą się za produk-
cją tej niezwykłej, śliskiej, miękkiej 
i ekskluzywnej tkaniny, są larwy motyli 
zwanych jedwabnikami. Owady te 
żywią się liśćmi morw i dębów, a ich 
łapczywość nie zna granic. Rozmnażają 
się w koronach drzew jedynie przez dwa 
miesiące w okresie wiosennym oblepia-
jąc liście i łodygi tysiącami zarodników 
przekształcających się w dorodne larwy. 
Wylęg trwa do ośmiu dni, a jedwabniki 
liczą sobie ułamki milimetrów. W ciągu 
kolejnego miesiąca osiągają wielkość do 
dziesięciu tysięcy razy większą i roz-
poczynają owijanie się w kokon, co 
trwa trzy dni. To właśnie w tym czasie 
produkują jedwabną nić, którą niczym 
śpiworem, szczelnie okalają swoje ciała. 
Wtedy też hodowcy muszą rozdzielić 
jedwabniki na dwie grupy: grupę larw 
do ponownego wylęgu, czyli motyle, 
oraz te produkcyjne, do wykorzystania 
nici. Pierwsza grupa zostaje „puszczona 
wolno” i pozwala się jej na rozwinięcie 
motylich skrzydeł oraz złożenie kolej-
nych jaj do lęgu. Motyle jedwabnika 
przypominają tłuste ćmy, nie ma w nich 
ani odrobiny gracji i elegancji jedwabiu. 
Patrząc na nie trudno uwierzyć, iż za 
ich sprawą powstaje coś tak pięknego 
i delikatnego. Grupa druga nie ma tyle 
szczęścia. Kokony w ostatniej fazie przed 
wylęgiem motyli traktuje się gorącą parą, 
zabijając tym samym niedoszłe moty-
le. Następnie moczy się jej w ciepłym 
roztworze wodnym, by jedwabna nić 
nasiąkła i rozkleiła się z enzymatycznego 
lepiku. By wyciągnąć początek jedwab-
nej nici niezbędna jest szczotka ryżowa, 

której grube włókna idealnie „wplątują” 
się w ciasne zwoje jedwabiu i pozwalają 
na znalezienie początku. Zazwyczaj nić 
pochodząca z kokonu jedwabnika osiąga 
do półtora kilometra długości, jednak 
zdarzają się też większe okazy, sięgające 
nawet kilku kilometrów.

Gdy już odnajdziemy początek zwoju, 
następuje nawijanie nici na szpulę. Był 
to proces bardzo żmudny, tym bardziej, 
że nić jest siedmiokrotnie cieńsza od 
ludzkiego włosa. Nić sama w sobie 
cechuje się wielką siłą i odpornością, 
jednakże aby dostosować ją do produkcji 
tkanin, należy uprząść z niej siedmioz-
wojową przędzę. Niegdyś dokonywano 
tego przy użyciu drewnianych krosien 
i piór czapli, obecnie produkcja przebiega 
maszynowo, a rozwijane kokony trafiają 
od razu na kilkanaście szpul. Przędzą 
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POSIADANIE JEDWABNYCH 
SZAT ŚWIADCZYŁO 
O OGROMNYM BOGACTWIE 
I WYSOKIM STATUSIE 
SPOŁECZNYM, A KOBIETA 
POSIADAJĄCA CHOĆBY 
CHUSTECZKĘ POCHODZĄCĄ 
OD HANDLARZY 
Z JEDWABNEGO SZLAKU, 
PIĘKNIAŁA W OCZACH. 
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tka się materiał, który następnie jest 
ręcznie malowany, wyszywany szlachetna 
nicią lub maszynowo farbowany. Potem 
wystarczy tylko kupić jakiś jedwabny 
drobiazg i przekazywać go z pokolenia na 
pokolenie, bo przy dobrym użytkowaniu 
posłuży nam nawet kilkadziesiąt lat.

Koneserzy lubują się w jedwabnych 
kołdrach, tak zwanych quiltach, których 
produkcja zdaje się być dość kontrower-
syjna. Do etapu moczenia kokonów, 
wszystko przebiega tak, jak w przypadku 
jedwabnych nici. Zamiast wyciągać za 
pomocą miotełki początek niteczki, 
w przypadku kołdry zwłoki larwy się wy-
ciąga, następnie biały kokonik namacza 
i za pomocą gładkiego ruchu rozciąga się 
go na specjalnym stojaku. Kokon wygląda 
jak rozmoczona wata, którą następnie się 
suszy i rozkłada warstwami na wielkim 
stole. Zespół kilku kobiet formuje z nich 
prostokąt pierzynowego wypełnienia 
i okala materiałową powłoką. Właści-
wości kołder o jedwabnym wypełnieniu 
są znane na całym świecie; hipoalergicz-
ne, miękkie, w upale chłodzą, a zimą 

ogrzewają. Ceny tych cudeniek są całkiem 
umiarkowane, a niezamoczona poranną 
kawą pierzynka będzie nas rozpieszczać 
delikatnością przez kolejną dekadę. Przez 
wzgląd na potrzeby turystów, kołderki 
pakuje się próżniowo, by mieściły się 
w walizce. Ot i cała wielka filozofia.●

●●● IN ENGLISH

WORM DELICATENESS  
FROM THE SILK ROUTE

 
Living in the times of environment-

friendly awareness, we cannot imagine 
using animals for production of some 

material goods. However, we can forgive 
the insects the effort and death for our 
whims. Although known for thousands 
of years, silk is tarnished with a death 

of thousand insects. In the face of such 
beauty, everything is allowed. 

If there is any other orient object of de-
sire which mankind has been fascinated 
with for the centuries around the whole 

world, it is certainly silk. This smooth, 
very delicate to the touch fabric was 
a reason for many feuding and conflicts 
in the course of history. Silk was a back-
ground with its treacherous delicateness 
for wars, unhappy loves and numerous 
court intrigues. It cooled down with its 
chill and smoothness quivering hearts of 
the lovers as well as opened many door 
gliding over the hands of bribe-takers. 
Where does this obsession with the Chi-
nese national fabric come from? Well, its 
manufacture is a real marvel of nature.

Everyone surely heard about the Silk 
Route leading its way from the eastern 
coast of China to the Asian ends of 
Europe. The main goods transported 
during trade travels on the route, next 
to the spices, was certainly silk – a roy-
al fabric, soft and delicate as a skin of 
a small baby, chill in summer and warm 
during winter nights. Having silk robes 
signified enormous affluence and high 
social status, and a woman having at 
least a handkerchief coming from the 
Silk Route grew pretty rapidly. Silk was 
a ready, imported product in Europe. 
Nobody knows if its popularity and 
status was influenced by the unusual 
properties, fragility or maybe the secret 
of the yarn which was definitely impossi-
ble west from the Ural Mountains. 

A silk thread is manufactured in one 
hundred percent naturally, only the 
yarn which rolls of fabric are made of 
is produced mechanically. A Chinese 
legend has it that Huang Di was a huge 
admirer of Mulberry trees which grew 
in his enormous garden. Unfortunately, 
they were damaged by the unknown for 
him vermin. Worried emperor asked 
his patient wife, Xi Lingshi to check 
what is responsible for killing his plants. 
Xi Lingshi as an obedient wife went 
to the garden with a cap of tea in her 
hand, stood beneath the Mulberry tree 
and made a significant discovery. The 
emperor’s beloved tree was appropriated 
by the larvae snuggling down in their 
not very pretty cocoons which white 
skeins were stuck out from. When the 
empress was drinking her jasmine tea 
under the tree, one of the skeins which 
fell out of the cocoon went into the 
porcelain cup of her. While trying to 
get it out of the cup, she found out that 
the small ball is strung from unusual-
ly durable, long, but delicate thread. 
Having it soaked in her tea, she took 
one end of it and strung a beautiful silk 

 PODRÓŻE TRAVEL
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NIĆ SAMA W SOBIE 
CECHUJE SIĘ WIELKĄ SIŁĄ 
I ODPORNOŚCIĄ, JEDNAKŻE 
ABY DOSTOSOWAĆ JĄ 
DO PRODUKCJI TKANIN, 
NALEŻY UPRZĄŚĆ Z NIEJ 
SIEDMIOZWOJOWĄ 
PRZĘDZĘ. NIEGDYŚ 
DOKONYWANO TEGO PRZY 
UŻYCIU DREWNIANYCH 
KROSIEN I PIÓR CZAPLI, 
OBECNIE PRODUKCJA 
PRZEBIEGA MASZYNOWO, 
A ROZWIJANE KOKONY 
TRAFIAJĄ OD RAZU NA 
KILKANAŚCIE SZPUL.

thread into a ball. According to the 
Chinese, this is how the tradition of the 
silk cult was born. The Asians thorough-
ly guarded their secret earning fortunes 
on the export of this valuable fabric. 
Silk found many applications, turning 
out to be perfect as a fabric which was 
used to make robes, artist’s canvas, light 
mosquito nets, ground for calligraphy 
and even veil which covered emperor’s 
chamber pots… Only about the 5th 
century, a secret of silk production was 
sneaked to Constantinople which much 
popularized silk within the area of Eu-
rope and North Africa. 

The secret hidden behind the pro-
duction of this unique, smooth, soft 
and exclusive fabric are the larvae of the 
moths, called silkworms. Those insects 
eat the leaves of mulberry trees and 
oaks and their greediness has no limits. 

They reproduce in the tree crowns 
during only two months in the spring 
covering the leaves and stalks with 
thousands of spores metamorphosing 
into fine-looking larvae. The hatching 
lasts up to eight days, and silkworms 
are fractions of millimeter big. During 
the next month, they reach the size up 
to ten thousand times bigger and start 
to wrap themselves in cocoons, which 
takes three days. This is the time when 
they produce the silk thread which they 
wrap tightly around themselves like 
sleeping bags. Then the breeders have 
to divide silkworms into two groups: 
one group of the larvae goes for another 
hatching that is moths and the other 
containsthose for production, to use 
their threads. The first group is ‘set free’ 
and let to metamorphose into moths 
and lay eggs for hatching. The butterflies 
of the silkworms look like fat moths, 
there is no grace and elegance of the 
silk in them at all. Looking at them, 
it’s difficult to believe that it is thanks 
to them that something as pretty and 
delicate is made. The second group is 
not that lucky. The cocoons in the last 
phase before hatching to the moths are 
treated with hot steam in order to kill 
would-be moths. Then, the cocoons are 
soaked in a warm water solution so that 
the silk thread becomes saturated and is 
going to be extracted from the enzy-
matic sticky substance. In order to take 
out the filament ends, a brush is needed 
which thick fibers perfectly fits the tight 
rolls of the silk and make it possible to 
find the end of the filament. Usually, 
the thread coming from the silkworm 
cocoon reaches up to a half kilometer 
of length, however, there are sometimes 
bigger examples reaching even a couple 
of kilometers of length. 

When the end is finally found, the 
process of reeling the thread follows. It 
was very laborious, all the more because 

the silk thread is seven times finer than 
a human hair. A thread is character-
ized by a great strength and resistance, 
however, in order to adjust it to the 
fabric production, a multi-filament 
yarn is produced. Once, it was made by 
using wooden looms and heron’s feather, 
currently, the production is automatized, 
and unwoven cocoons are winded onto 
about fifteen reels at once. The yarn is 
then woven into fabric which is later 
hand-painted, embroidered with a noble 
thread or dyed by machines. Then, it is 
enough to buy some silk accessorize and 
pass it from one generation to another, 
because it can serve us even several doz-
en years when properly used. 

The connoisseurs like having silk 
quilts which production seems to be 
controversial. To the stage of cocoon 
soaking, everything looks the same as 
in the case of silk threads. Instead of 
pulling the end of the filament using 
a brush, in case of a quilt, the corpse of 
the larva is taken out, then the white 
cocoon is soaked, and giving it a smooth 
pull, it is stretched on a special rack. The 
cocoon looks like a soaked wadding, 
which is then dried and laid in layers on 
a huge table. A team of several women 
forms a rectangle of the quilt filling 
out of it and surrounds it with a fabric 
cover. The properties of quilts with silk 
filling are known around the world; they 
are hypoallergenic, soft, they chill in 
the heat, and warm in the winter. The 
prices of these amazing things are quite 
moderate, and a quilt not wetted with 
morning coffee can pamper us with its 
delicateness for another decade. Having 
in mind the needs of the tourist, the 
quilts are vacuum-packed so that they fit 
the suitcase. And this is the whole great 
philosophy of it. ●



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

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

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

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

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

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

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

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

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

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

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

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

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

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

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

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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  RECENZJE REVIEWS

 PUSTKI – SAFARI 
WYD. AGORA

Jeden z najciekawszych polskich zespo-
łów z kręgu gitarowej muzyki indie po 
dłuższej przerwieznów zaskakuje. Mocne 
przesunięcie w stronę elektroniki i , jak 
mówi lider zespołu Radek Łukasiewicz, 
próba napisania „pozytywnych durowych 
piosenek” dała album inny niż wszystkie 
poprzednie, niemniej przypominający, że 
Pustki, obecnie już jako trio, to kolek-
tyw niezmiennie poszukujący i zawsze 
z doskonałym rezultatem. Dorastają wraz 
ze swoimi słuchaczami.●

●●● IN ENGLISH

PUSTKI – SAFARI 
RELEASED BY AGORA

One of the most interesting Polish bands 
among the guitar indie music after 
a longer break surprises again. A strong 
move towards electronic music and, as 
the band leader, Radek Łukasiewicz says, 
an attempt to write “positive major songs” 
created an album which is different that 
all the previous ones, still reminding 
that Pustki, now as a trio, is a team 
permanently looking for something and 
always with a great effect. They grow up 
together with their listeners. ●

 LIMBOSKI – VERBA VOLANT
WYD. KARROT KOMANDO

Bardzo zróżnicowana, eklektyczna, mimo 
to ze wspólnym, m.in. bluesowym mia-
nownikiem artystycznych poszukiwań 
płyta krakowskiej grupy udowadnia, że 
tradycja Zdroju Jana, Düpą i Pudelsów 
ma wciąż świetnych kontynuatorów. 
Gościnnie mogliby tu zaśpiewać Robert 
Johnson,Tom Waits i Maleńczuk.
Tak obecnie brzmi krakowska bohema. 
Tylko dla orłów.

●●● IN ENGLISH

LIMBOSKI – VERBA VOLANT
RELEASED BY KARROT KOMANDO

A very diversified and eclectic, but still 
with a common, mainly blues denom-
inator of the artistic searches album of 
a Kraków band proves that the tradition 
of Zdrój Jana, Düpa and Pudelsi still has 
great continuators. Robert Johnson, Tom 
Waits and Maciej Maleńczu could appear 
as guests here. This is how Kraków bohe-
mia sounds. Only for the eagles. ●

PIOTR METZ POLECA
RECOMMENDED BY PIOTR METZ 

  THE WAR ON DRUGS  
– LOST IN THE DREAM
WYD. SONIC

Najlepszy, klasycznie skonstruowany al-
bum w dorobku amerykańskiej formacji, 
autorskiego projektu Adama Granduciela, 
inspirowany dokonaniami Dylana, Toma 
Petty i The Waterboys. 
Country-rockowe brzmienie jest tu jed-
nak współcześnie podkręcone w sposób 
niemal niezauważalny. Może dlatego od 
tej płyty trudno się uwolnić. Świetna do 
samochodu.

●●● IN ENGLISH

THE WAR ON DRUGS  
– LOST IN THE DREAM
RELEASED BY SONIC

The best, classically constructed album in 
the achievements of the American band, 
of the original project of Adam Granduc-
iel, inspired by the accomplishments of 
Dylan, Tom Petty and The Waterboys. 
Country-rock sound is tuned up here in 
a modern way almost invisibly. Maybe, 
this is why it is difficult to free yourself 
from this album. It’s great to be listened 
to in your car. ●
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 SPRZĘT EQUIPMENT

taste 
GUST

 AUTO 
z napędem na cztery koła

O
ddając ze trzy lata temu ja-
kieś testowe audi – strzelam, 
że była to A6 – zobaczyłem 
w myjni dużego pickupa 
ze znaczkiem VW. Przez 
moment się nawet zastana-

wiałem, czy ktoś nie chciał stuningować 
Navarry. Ludzie robią różne rzeczy. 
Pamiętam, jak przerabiali pontiaki Fiero 
na ferrari. Ale zapytałem człowieka od 
prasowej floty Audi – co to jest. To był 
Amarok. Obiecałem sobie, że muszę się 
takim volkswagenem jak najszybciej 
przejechać. Moi wierzyciele wiedzą, jak 
jestem słowny. Przejechałem się parę 
tygodni temu.

Amarok jest inny niż wszystkie 
volkswageny. Ale tylko z zewnątrz. 
W środku użytkownik passata znajduje 
– passata, skody – skodę, transportera – 
transportera.

Samochód może mieć stały napęd na 
cztery koła. Może mieć na tylną oś. Może 
też mieć dopinany napęd na przód. 

Wiecie, że pierwsze czteronapędowe 
volkswageny, to były garbusy robione 
dla Deutsches Afrikakorps? Zaraz ktoś 
mi powie, że podczas wojny nie było 
volkswagenów, ale dla mnie, jeżeli coś 
wygląda jak Garbus i produkowane było 
w Wolfsburgu, to jest volkswagenem.

Moda na samochody skrzyniowe na-

zywane z amerykańska pikapami poja-
wiła się (jak większość samochodowych) 
za sprawą urzędników ministerstwa 
finansów. Pełen odpis VAT od paliwa 
spowodował, że samochody – nie bójmy 
się tego słowa – rolnicze, sprzedawały 
się w Polsce w najwyższych wersjach 
wyposażeniowych. Od 1 kwietnia trochę 
się zmieniło, ale mimo tego Amarok 
jest bardzo interesującą propozycją. 
Czasy takie, że w pochwalne teksty nikt 
nie wierzy, więc i tak nie ma sensu się 
rozpisywać.

Napiszę tylko, że ponoć jeden 
z dziennikarzy zachwycał się wielowaha-
czowym tylnym zawieszeniem Amaro-

Obok Audi, Porsche, Skody, Seata i kilku innych marek, w koncernie Volkswagena (znanym 
w pewnych kręgach jako Der Konzern) istnieje Volkswagen Nutzfahrzeuge. Żyjemy w czasach, 

w których firmy raczej upraszczają nazwy – np. kto pamięta, skąd się wzięła nazwa HP, bo źródła 
IBM to już nawet ja nie pamiętam? Jeżeli więc ktoś – że tak powiem – używa w komunikacji 
porządnego niemieckiego opisowego rzeczownika, musi pracować w rzadko dziś spotykany 

porządny sposób.

 ● TEKST: MARCIN KĘDRYNA  ● ŹRÓDŁO FOT.: MAT. PRASOWE
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REKLAMA

ka. Dowcip hermetyczny, chodzi o to, 
że Amarok, mimo klasycznej dla tego 
rodzaju pojazdów sztywnej osi i resorów 
piórowych, prowadzi się jak lepszej klasy 
samochód osobowy.

Sprawdźcie to, jeżeli będziecie mieć 
okazję. Ja dawno nie jeździłem tak 
porządnie wymyślonym i zrobionym 
samochodem. 

●●● IN ENGLISH

FOUR-WHEEL DAS AUTO

Apart from Audi, Porsche, Skoda, 
Seat and several other makes, 

Volkswagen Group (known as Der 
Konzern in some circles) con-

sists also of Volkswagen Nutz-
fahrzeuge. Nowadays companies 
generally simplify their names. 
For example, who remembers 

where the abbreviations HP or 
IBM come from? Even I don’t 

know the source of the latter. 
So if someone – so to say – uses 
a decent and descriptive German 

noun in communication, he or 
she has to work in a now rather 

unusual, decent way.

Returning a test Audi about three years 
ago (I guess it was an A6), I saw a large 
pickup with the VW logo in a car wash. 
For a moment I was wondering that 
perhaps someone had wanted to tune 
the Navarra. People do all sorts of stuff. 
I remember Pontiac Fieros being convert-
ed into Ferraris. But I asked a guy from 
Audi’s press fleet what the car was. It was 
an Amarok. I promised myself to try this 
Volkswagen as soon as possible. My cred-
itors know that I’m a man of my word. So 
I tried it several weeks ago.

The Amarok is different than all 
Volkswagens. But only from the outside. 
Inside, those who drive Passats find a Pas-
sat, those who drive Skodas see a Skoda 
and those who drive Transporters are get 
a Transporter.

The car can be a permanent four-wheel 
drive. It can have a rear axle. It can be 
switched into a front-wheel drive, too.

Do you know that Volkswagen’s first 
4WDs were the Beetles made for German 

Afrika Korps? Now some of you are going 
to tell me that there were no Volkswagens 
during the war, but for me if something 
looks like the Beetle and was produced in 
Wolfsburg, it is certainly a Volkswagen.

The fashion for pick-up trucks has 
started thanks to clerks working in the 
ministry of finance (similarly to other car 
fashions). A full VAT deduction on fuel 
made these in fact agricultural cars sell in 
their best equipment variations in Poland. 
Much has changed since 1 April, but 
Amarok is still a very interesting car. No 
one believes in laudatory descriptions any 
more so there is no point in elaborating.

The only thing I would like to add is 
that a journalist was reportedly admir-
ing Amarok’s multi-link rear suspen-
sion. A hermetic joke, in fact. The thing 
is that the Amarok, despite its beam 
axle and leaf springs typical of such 
vehicles, drives better than upper-class 
passenger cars.

You should really check it when the 
opportunity occurs. I hadn’t driven 
such a well-invented and solidly-made 
car for long. ●
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Pewnie dlatego whisky tych kaco-
gennych związków ma w sobie 
jeszcze więcej. 

Ważne, żeby nie pić zbyt dużo. 
A jeżeli już się wypija – zdecydowanie 
robić to odpowiedzialnie. Ale dziś wyjąt-
kowo zajmiemy się nie tyle zawartością 
butelki, co samą butelką, a dokładnie 
naklejką na niej. A ta powinna zaintereso-
wać nawet zaprzysiężonych abstynentów.

W Brazylii – gdyby ktoś nie wiedział 
– mówi się po portugalsku. „Os Gême-
os” to w tym języku znaczy bliźniacy. 
Logiczne więc, że Gustavo i Otavio 
Pandolfo tak się nazwali. Dziś są jednymi 
z ważniejszych artystów streetartowych na 
świecie. Chłopcy, choć właściwie panowie, 
bo w tym roku stuknęła im czterdziestka, 

pierwsze artystyczne kroki stawiali na 
ulicach São Paulo. Mówią, że upały w ich 
rodzinnym mieście bywają tak dotkli-
we, że większość dzieciństwa i młodości 
spędzili na ulicy, przed domem. Obserwu-
jąc jak zmieniają się mody. Najpierw, jak 
wielu swoich rówieśników, zafascynowali 
byli amerykańską kulturą hip hopową, 
z całym jej dobrodziejstwem, czyli didże-
jowaniem, rapowaniem, breakdancem 
oraz graffiti. Zanim zajęli się malowaniem 
próbowali swoich sił w tańcu właśnie. 
Graffiti zaraził ich kalifornijski artysta 
Barry McGee, który przyjechał do Brazylii 
na stypendium. I to w Kalifornii bracia 
mieli swoją pierwszą zagraniczną wystawę. 
Dziś ich prace zdobią mury największych 
miast, eksponowane są w prestiżowych 

galeriach ,,Ich sztukę doceni zarówno 
erudyta, historyk sztuki, jak i dzieciak 
prosto z ulicy”. Tak o pracach Os Gemeos 
powiedział Jeffrey Deitch, amerykański 
marszand, kurator, były dyrektor Muzeum 
sztuki Współczesnej w Los Angeles.

Os Gêmeos regularnie realizują spek-
takularne akcje artystyczne, współpraco-
wali z firmą Nike, z greckim komitetem 
olimpijskim. Teraz przyszedł czas na 
Hennessy.

To nie pierwszy raz, kiedy nowoczesny 
artysta projektuje dla tej firmy. W ze-
szłym roku naklejkę dla limitowanej serii 
butelek przygotował amerykański artysta 
Futura 2000. 

Bracia zwiedzili Cognac, dowiedzieli 
się jak powstaje koniak, wrażenia przelali 

STREETART  
na koniaku

Mój nauczyciel chemii z podstawówki, pan dr Paśko, mówił, żeby nie pić 
koniaku, bo w odróżnieniu od czystej wódki jest w nim poza etanolem dużo 

związków, które większej ilości mogą powodować kaca.

 ● TEKST: MARCIN KĘDRYNA  ● ŹRÓDŁO FOT.: HENNESSY



na papier. Nie miało znaczenia, że tym 
razem dzieło nie pojawi się na ścianie 
kilkupiętrowego budynku, tylko na 
niedużym kawałku folii. Jak powiedzieli: 
„duży budynek to dla nas zupełnie to 
samo, co mała kartka”. Butelek z tym 
dziełem sztuki w Polsce będzie można 
kupić 1200. 

Zobaczymy, kto będzie projektował na-
klejkę w przyszłym roku. Może Banksy. 
A może jakiś Polak. Chyba, że Banksy 
jest Polakiem – jeszcze nikt nie udowod-
nił, że nie. ●

●●● IN ENGLISH

STREETART ON COGNAC

My chemistry teacher from the 
primary school, doctor Paśko said that 

you shouldn’t drink cognac since in 
comparison to pure vodka, there is a lot of 
compounds, apart from ethanol, which in 

bigger amount can cause a hangover.

Probably this is why whisky has got even 
more of those hangover-making com-
pounds. 

It is important to drink not too much. 
And if you drink – you should do it re-
sponsibly. But today, we will exceptionally 
not focus on the content of the bottle, but 
on the very bottle, and more precisely, the 
label on it. And it should arouse interest of 
even those who swore not to drink at all. 

In Brazil, if someone doesn’t know it, 
people speak Portuguese. Os Gêmeos 
means twins in this language. Logically 
speaking, Gustavo and Otavio Pandolfo 
were called like this. Today, they are ones 

of the most important street artists in the 
world. The guys, or actually gentlemen, 
since they have turned forty, made their 
first artistic steps on the streets of São 
Paulo. They say that the heat waves in 
their family city are such severe that they 
had spent most of the childhood and 
youth at the street in front of their house. 
By observing the changes of trends and 
fashions. At first, as many of their peers, 
they got fascinated by the American hip 
hop culture with all its obligations that is 
DJing, rapping, breakdance and graffiti. 
Before they started to paint, they had 
tried their hand at dancing. Barry McGee, 
an artist from California who came to 
Brazil for a scholarship infected them with 
graffiti. And it was in California that the 
brothers had their first own international 
exhibition. Today, their works grace the 
walls of the biggest cities and exhibited in 
the prestigious galleries. “Their art can be 
valued either by an erudite person, art his-
torian or a child straight from the street.” 
This is how Jeffrey Deitch, an American 
art dealer, curator and former director of 
the Modern Art Museum, Los Angeles 
described them. 

Os Gêmeos regularly take part in spec-
tacular artistic actions, they collaborated 
with the Nike Company and the Greek 
Olympic Committee. Now the time has 
come for Hennessy. 

It is not the first time that a modern 
artist prepares designs for this company. 
Last year, American artists, Futura 2000 
prepared the label for a limited edition of 
the bottles. 

The brothers visited Cognac, leaned 
how cognac is being made and they 
committed their impressions to the paper. 

It didn’t matter that this time the work of 
art would not appear on the all of a several 
hundred meter building, but on the small 
piece of plastic wrap. As they said: “a big 
building means to us the same as a small 
piece of paper.” There will be 1200 bottles 
of this liquor to be bought in Poland. 

We will see who is going to design the 
bottle next year. Maybe Banksy. Or may-
be someone from Poland. Unless Banksy 
is Polish – no one disproved it yet. ●  

,,ICH SZTUKĘ DOCENI 
ZARÓWNO ERUDYTA, 
HISTORYK SZTUKI, 
JAK I DZIECIAK 
PROSTO Z ULICY”. TAK 
O PRACACH OS GEMEOS 
POWIEDZIAŁ JEFFREY 
DEITCH, AMERYKAŃSKI 
MARSZAND, KURATOR, 
BYŁY DYREKTOR 
MUZEUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ W LOS 
ANGELES.
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OWNER OF  
A LONELY HEART

Zdjęcia/photo: Koty 2 (www.koty2.com)
Modelka/model: Lena @AMQ

Stylista/stylist: Kazik Stolarczyk 
Fryzury/hair: Kazik Stolarczyk

Makijaż/makeup: Bibi
Asystentka/assistant: Różena Grey

set design: Jacob

hat HATHAT
blouse MICHAŁ SZULC
coat ANNA GREGORY



 MODA FASHION
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leg warmer MONIKA BŁOTNICKA
shoes MICHAŁ WÓJCIAK

hat RÓŻENA GREY

vest MONIKA BŁOTNICKA
sweater NENUKKO

hand warmers MONIKA BŁOTNICKA
tights MARYLIN



 MODA FASHION

jacket MONIKA BŁOTNICKA
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dress MICHAŁ WÓJCIAK
sweater ANNA STOLARCZYK

bag CELINE PARIS
hat VINTAGE
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 MODA FASHION

vest MONIKA BŁOTNICKA
sweater NENUKKO
hat RÓŻENA GREY
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 FELIETON COLUMN

Dziś będzie do Was i o Was, Drogie 
Córki Smakoterapii, Matki Alergików 
oraz Dzieci z Wyzwaniami Dietetycz-
nymi, Niezmordowane Przemytniczki 
Kaszy Jaglanej mimo protestów mężów 
dzierżących niezmiennie talerze z kotletem 
schabowym (lub mielonym), golonką oraz 
piwo. Niezłomnie żonglujące coraz to 
nowymi potrawami, które mają przekonać 
córkę, syna, męża, teściową, sąsiadów 
i przyjaciółkę. Dziewczyny! Od dziś 
pomyślcie również o sobie! I nie pytajcie 
mnie więcej co „zażyć”, „wypić”, „wy-
ciąć” lub „wstawić” sobie tu i ówdzie by 
poprawić sobie samopoczucie i oczywiście 
wygląd.

„Chcę schudnąć” – piszecie.
A internet odpowiada:
Pozbądź się 5 kg tłuszczu z brzucha w 6 

dni przy użyciu „…” – w 100% natural-
nej i bezpiecznej substancji, którą stosują 
celebryci.

Schudnij 6kg. Potrzeba 7 dni!
Powtarzam to przy każdej okazji, 

powtórzę i teraz. Nie istnieje żadna 
„dieta cud”, żaden „specyfik cud”, żaden 
przepis jeden dla każdego. Schudnięcie 
ma sens, bo jest trwałe, jedynie w wy-
niku przejścia na zdrową dietę, a zatem 
w wyniku stopniowego dochodzenia przez 
organizm do równowagi. Nie ma żadnej 
drogi na skróty. Nie ma możliwości by 
błędy ostatnich 20-30-40 lat naprawić 
w 7 dni ani nawet w 2 miesiące. Wedle 
Medycyny Chińskiej „wymiana” całego 
człowieka zajmuje 7 lat! Dajmy więc sobie 
czas. Zacznijmy wtedy, kiedy naprawdę 
będziemy gotowe, nie oglądając się na 
sceptycznych członków bliższej i dalszej 
rodziny. Klucz to prawdziwe jedzenie, 
naturalne, domowe, bez chemii, bez 

konserwantów, GMO. Prawdziwe jedzenie, 
bez względu na to, czy wybierzecie dietę 
eliminującą niektóre produkty, zawsze 
prowadzi do poprawienia stanu organizmu 
(jeśli cierpisz już na jakieś dolegliwości 
– potrzebujesz indywidualnej diagnozy). 
Prawdziwym jedzeniem nie jest ani cukier, 
ani biała mąka, ani miliony produktów 
leżących na półkach sklepowych z datą 
przydatności do spożycia na 3 lata wprzód 
i z połową tablicy Mendelejewa w składzie. 
Prawdziwe jedzenie to warzywa i owoce 
sezonowe, kasze, nasiona i orzechy, i nie-
wielkie ilości ryb lub mięs (nie wędlin!) dla 
wszystkożerców (maksymalnie dwa razy 
w tygodniu). Zdrowie to szczupła sylwetka 
ale niekoniecznie w rozmiarze 36!

Bądźcie zatem zdrowe i szczęśliwe! Bo 
przecież wszystkie jesteśmy piękne!●

●●● IN ENGLISH

WE WANT TO LOSE WEIGHT.  
SERIOUS TASTE-THERAPY MOTHER
 

Today’s feature is about you and 
addressed to you, dear Taste-therapy 
Daughters, Mothers of Allergy Sufferers 
and Children with Dietary Requirements, 
Tireless Smugglers of Millet in spite of 
your protesting husbands clinging on to 
beer and plates with hamburgers or pork 
chops. You keep trying to conjure all 
sorts of dishes supposed to convince your 
daughter, son, husband, mother-in-law, 
neighbours and friends. Girls! As from 
today, think also about yourselves! And 
don’t ask me any more what to “take”, 
“drink”, “cut out” or “put in” your bodies 
here and there to make you feel and obvi-
ously look better.

CHCEMY SCHUDNĄĆ,  
Czyli Matka Smakoterapia na poważnie

“I want to lose weight”, you tell me.
And the Internet responds:
Lose 5 kg of belly fat in 6 days with the 

use of “...”, a one-hundred-percent natural 
and safe substance taken by celebrities.

Lose 6 kg. You need 7 days!
I keep repeating this all the time and 

I will do it now, too. There is no miraculous 
diet, no miraculous drug and no recipe fit 
for everyone. Losing weight makes sense 
and has long-lasting effects only if you start 
a healthy diet, which makes your body 
gradually regain its balance. There can be 
no shortcut here. There is no possibility of 
correcting mistakes from the last 20-30-
40 years within 7 days or even 7 months. 
Chinese medicine claims that it takes 7 
years to “replace” a whole man! So we have 
to take our time. Start the diet when you 
are really ready and do not look around for 
the sceptical members of your immediate 
or distant family. The key to success is 
real, natural, home-made food without 
chemicals, preservatives or GMO. Real 
food, no matter whether you choose a diet 
that eliminates certain products or not, 
always leads to health improvements (but 
if you already suffer from some conditions, 
you need an individual diagnosis). Real 
food does not mean sugars, white flour 
or millions of products filling the shelves 
in stores with expiry dates set for three 
years ahead and stuffed with a half of the 
periodic table. Real food means seasonal 
fruit and vegetables, porridge, seeds and 
nuts, plus small amounts of fish or meat (no 
cured meat!) for all-eaters (maximally twice 
a week). Being healthy means having a slim 
figure but not necessarily in size 36!
So be healthy and happy! Because all of us 
are beautiful! ● 

● TEKST: IWONA ZASUWA

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

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

SMAKOTERAPIA.PL  ●  WWW.FACEBOOK.COM/SMAKOTERAPIAfo
t.:

 M
ag

da
le

na
 P

aw
la

k



38 

W   stylowych wnętrzach na 
gości czekają luksusowe, 
indywidualanie zaaranżowa-
ne pokoje oraz wykwintna 

Restauracja Magnolia z autorską kuchnią, 
opartą na założeniach idei slow food. Nie 
tylko koneserów zainteresuje z pewnością 
Salon Win Karpackich – jedyna w Polsce 
piwnica, w której można degustować wina 
w formule czasowej i jedyna mieszcząca tak 
dużą kolekcję win z Karpat.

Bogata oferta orientalnych masaży i rytu-
ałów oferowanych w SPA Dwór Kombornia 
pozwoli doświadczyć luksusowej pielęgnacji 
i harmonijnego odprężenia. Błogi relaks 
zapewni Strefa Wellness obejmująca kom-
pleks basenów, saun i łaźni, grotę solną 
i siłownię. Natomiast tutejszy Instytut 
Kosmetyczny zadba o urodę i kondycję 
każdej skóry.

Położenie na skraju Bieszczad czyni 
z Dworu doskonały punkt startowy wy-
praw mających na celu poznanie spuścizny 
kulturowej oraz atrakcji turystycznych 
i przyrodniczych Podkarpacia. 

To wyjątkowe miejsce czeka właśnie na 
Ciebie. Zapraszamy! ●

●●● IN ENGLISH

KOMBORNIA MANOR HOTEL & SPA**** 
IRRESISTIBLE PLACE – NEVER TO 

FORGET 
 

Do you need a relaxation in a magical 
place? Or maybe a gift of beautiful 

moments and tastes of life for you and 
your beloved one? Please, visit our manor 

boutique located in the extensive and 
historic residence with an age-old park.  

 
In the stylish interiors, luxury and individ-
ually designed rooms as well as a refined 
Magnolia Restaurant with original cuisine 
based on the principles of slow food idea 
wait for the guests. Carpathian Wine Sa-
lon, the only in Poland wine cellar where 
a wine tasting in time formula is possible 
and the only place containing such a big 
collection of wines from the Carpathian 

Region, will surely arouse interest of not 
only the connoisseurs. 

A rich offer of oriental massages and 
rituals offered in SPA Kombornia Manor will 
give you a chance to experience a luxury care 
and harmonic relaxation. A blissful relax is 
provided by Wellness Zone including a com-
plex of swimming pools, saunas and bathes, 
a salt cavern and a gym. While the local Cos-
metic Institute will take care of your beauty 
and condition of all types of skin. 

The location on the edge of Bieszczady 
Mountains makes the Manor a perfect 
starting point of the expeditions aiming at 
learning more about the cultural heritage 
and tourists and natural attractions of Pod-
karpackie Region. 

This unique place waits for you. Come 
and join us! ●

Dwór Kombornia Hotel&SPA****
Kombornia 1, 38-420 Korczyna koło 
Krosna, tel/fax: (+48) 13 435 42 89
hotel@DworKombornia.pl  
www.DworKombornia.pl

DWÓR KOMBORNIA HOTEL & SPA**** 
IRRESISTIBLE PLACE – NEVER TO FORGET 
Potrzebują Państwo relaksu i odprężenia w magicznym miejscu? A może 
prezentu z pięknych chwil i smaków życia dla siebie i ukochanej osoby? 
Zapraszamy do butikowego hotelu w rozległej, zabytkowej rezydencji 

z wiekowym parkiem.

 MIASTO CITY



WWW.RZESZOWAIRPORT.PL

  

Stały dodatek  
Portu Lotniczego 

Rzeszów-Jasionka
Permanent section of  

Rzeszow-Jasionka Airport 
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jerba – nieduża wyspa leżąca przy wschodnim wy-
brzeżu Tunezji. Według legendy na jej piaskach 
miała osiąść w powrotnej drodze do domu mitycz-
na łódź Odyseusza. Przyjaźnie nastawieni miesz-
kańcy wyspy częstowali przybyszów owocami lo-

tosów, pod wpływem których goście zapominali o powrocie do 
domu, chcąc na zawsze pozostać w tej cudnej krainie. Ze wzglę-
du na tę magiczną potrawę, Odyseusz nazwał mieszkańców wyspy 
Lotofagami – czyli zjadaczami lotosów. Choć to tylko mityczna 
opowieść, to nie odbiega wiele od rzeczywistości. Wyspa uważana 
jest za bastion spokoju i uosobienie sielskiego, nadmorskiego stylu 
życia. To właśnie tutaj najlepiej można przyglądać się codziennej 
pracy rybaków, siedząc w jednej z przyjemnych, portowych knaj-
pek, wypełnionej gwarem lokalnych plotek. Obecnie Djerba kusi 
przede wszystkim luksusowymi hotelami oraz talasoterapią wraz 
z licznymi ośrodkami Spa. Do najsłynniejszych zabytków należy 

między innymi najstarsza zachowana synagoga w Afryce Północ-
nej – Al-Ghariba oraz rzymska grobla – droga łącząca wyspę z lą-
dem, która pomimo upływu wieków nadal jest w użyciu. Podróż na 
Djerbę pozwala odkryć nieco inne oblicze Tunezji.

Wyspa Djerba to jedna z destynacji turystycznych znajdująca się 
w ofercie biura Podróży Exim Tours z wylotami z Rzeszowa. Biu-
ro posiada bogatą ofertę hotelową dostosowaną do potrzeb każ-
dego klienta, począwszy od hoteli 3* aż po hotele 5*. Większość 
z nich znajduje się bezpośrednio przy piaszczystej plaży lub w nie-
wielkiej odległości od nich. Djerba popularna jest wśród miłośni-
ków gry w golfa, stąd niektóre z hoteli położone są w pobliżu pól 
golfowych, aby umożliwić gościom czynne uprawianie tego spor-
tu. Najwięcej hoteli zlokalizowanych jest w pobliżu miasta Mido-
un, otoczonego pięknymi ogrodami, sadami owocowymi oraz ga-
jami palmowymi. Turyści, którzy pragną bliżej poznać tunezyjską 
kulturę i codzienność powinni wybrać się na miejscowy suk (targ), 
znajdujący się w starej medinie, będący fascynującą mieszaniną eg-
zotycznych towarów, barw i zapachów. Popularnym miejscem na 
robienie zakupów jest również stolica wyspy Haumt Souk. Mia-
sto słynie ze swoich licznych bazarów i targów, na których zakupić 

Pierwszym znanym podróżnikiem,  
który odwiedził tę wyspę był Odyseusz.  
Co tak bardzo zafascynowało jego  
i jego towarzyszy, że przez długi czas  
nie chcieli wracać do swych domów?

D J E R B A

źródło fot.: shutterstock.com



można między innymi wyroby ceramiczne, biżuterię, przedmioty 
z korali czy też wyroby skórzane, pamiętając obowiązkowo o tar-
gowaniu cen ze sprzedawcami. Ścisła zabudowa miasta umożliwia 
turystom zwiedzenie wszystkich zabytków pieszo.

Ponadto turyści mogą korzystać z licznych wycieczek fakulta-
tywnych, dzięki którym można zapoznać się z urokami wyspy, 
a także udać się w część kontynentalną w niezapomnianą wypra-
wę na Saharę. 

W magiczną podróż po Djerbie zabierze Państwa biuro podró-
ży Exim Tours, od ponad 20 lat organizator najlepszych wakacji.

IN ENGLISH

DJERBA

Odysseus was the first popular traveller to visit this 
island. What fascinated him and his companions so 
much that they were so reluctant to get back home? 

Djerba is a small island located off the eastern coast of Tunisia. Leg-
end has it that Odysseus’s mythical ship arrived at one of its beaches 
on the way home. The hospitable inhabitants of the island offered 
their guests lotus fruits that made them forget about homecoming 
and decide to stay in this marvellous land forever. Odysseus called 
the inhabitants of the island Lotus-eaters after these magic fruits. 
Although this is only a mythical story, it has in fact much to do 
with the reality. The island is considered an oasis of peace and the 
epitome of pastoral, seaside lifestyle. It is a perfect place to observe 
fishermen’s everyday work sitting in one of the cosy port restaurants 
filled with the hubbub of local gossip. Currently Djerba attracts 
tourists mainly with luxury hotels and thalassotherapy and SPA 
centres. Its most popular monuments include above all the oldest 
synagogue in North Africa called El Ghriba and a Roman cause-
way which linked the island with the continent and remains open 
even after so many centuries. Travelling to Djerba gives a chance 
to discover a different nature of Tunisia.

Djerba is one of the destinations offered by EXIM Tours with 
flights from Rzeszow. The travel agency has a rich accommodation 
offer adjusted to various needs: from 3* to 5* hotels. Most of them 
are located directly by sandy beaches or near them. Djerba is pop-
ular among golf lovers, which is why some of the hotels offered by 
EXIM Tours are situated near golf courses so that their guests can 
actively play the sport. The majority of hotels are located near Mi-
doun, a city surrounded by beautiful gardens, fruit orchards and 
palm groves. Tourists who wish to get to know the Tunisian cul-
ture and everyday life should visit the local souk (market) in an old 
medina fascinating its guests with exotic goods, vivid colours and 
pleasant scents. Houmt Souk, the capital of the island, is another 
popular shopping destination. The city is famous for its numerous 
marketplaces offering for example ceramics, jewellery and objects 
made of coral or leather. But its visitors should remember to bargain 
over prices with stallholders. Because of its densely-packed build-
ings, the city is perfect for walking sightseeing tours.

Moreover, tourists can take various optional trips to experience 
the beauty of the island or to visit the continent and make an un-
forgettable expedition to Sahara.

You can begin your magic tour over Djerba with EXIM Tours, 
which has been organizing the best holidays for more than 20 years.
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... 14:25 18:10 FR8224 738

....5..   14:15 18:00 FR8224 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4..7 14:20 18:30 FR862 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1.3.... 13:40 17:20 FR7622 738

....5.. 16:50 20:30 FR7622 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2345... 11:10 12:45 LH1384 CR7

1.....7 11:15 12:50 LH1384 CR7

1.34... 21:00 22:35 LH1386 CR7

.2....7 (20.04.2014 - brak lotu) 21:05 22:40 LH1386 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... 09:50 13:25 FR3472 738

.....6. 16:40 20:15 FR3472 738

..3.... 17:00 20:35 FR3472 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1.3456. 07:15 10:50 FR2236 738

.......7 07:45 11:20 FR2136 738

.2..... 08:30 12:05 FR2136 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 06:10 09:50 FR3202 738

..3.... 10:15 13:55 FR3202 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. 17:30 19:40 FR3121 738

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. 11:20 14:15 K2464 DH4

.2..... 12:00 14:55 K2464 DH4

Rzym Fiumicino | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. 18:25 21:25 K2474 DH4

.2.....  19:05 22:05 K2474 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 6 7  
(20.04.2014 - brak lotu 

21.04.2014 - brak lotu  

04.05.2014 - brak lotu)

07:30 08:25 LO3805 E170

1 2 3 4 5 6 7  
(04.04.2014 - brak lotu

20.04.2014 - brak lotu)

13:40 14:35 LO3801 E195

1 2 3 4 5 6 7  
(19.04.2014 - brak lotu 

20.04.2014 - brak lotu  

21.04.2014 - brak lotu

01.05.2014 - brak lotu  

03.05.2014  - brak lotu)

16:35 17:30 LO3807 E170

1 2 3 4 5 . 7 
(18.04.2014 - brak lotu  

20.04.2014 - brak lotu

21.04.2014 - brak lotu 

30.04.2014 - 02.05.2014   

- brak lotu)

22:40 23:35 LO3803 E170
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... 18:35 20:30 FR8225 738

....5..       18:25 20:20 FR8225 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4..7 18:55 21:10 FR863 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1.3.... 17:45 19:35 FR7623 738

....5.. 20:55 22:45 FR7623 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... ( 21.04.2014 - brak lotu) 06:05 07:55 LH1387 CR7

.2345.. 06:05 08:00 LH1387 CR7

12345.7 13:35 15:20: LH1385 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... 13:50 15:30 FR3473 738

.....6. 20:40 22:25 FR3473 738

..3.... 21:00 22:40 FR3473 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1.3456. 11:15 12:55 FR2137 738

......7 11:45 13:25 FR2137 738

.2..... 12:30 14:10 FR2137 738

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.  07:45 10:50 K2463 DH4

.2.....  08:30 11:35 K2463 DH4

Rzym Fiumicino | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. 14:50 17:45 K2473 DH4

.2.....   15:25 18:20 K2473 DH4
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Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. 20:05 22:10 FR3122 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 10:15 12:15 FR3202 738

..3.... 14:20 16:20 FR3202 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1 2 3 4 5 6  
(21.04.2014 - brak lotu

22.04.2014 - brak lotu

01-03.05.2014 - brak lotu)

05:50 06:45 LO3804 E170

1 2 3 4 5 6 7  
(19-21.04.2014 - brak lotu

04.05.2014 - brak lotu)

08:50 09:45 LO3806 E170

1 2 3 4 5 6 7  
(04.04.2014 - brak lotu

20.04.2014 - brak lotu)

15:00 15:50 LO3802 E195 / E175

1 2 3 4 5 6 7 
(19-21.04.2014 - brak lotu

01.04.2014 - brak lotu

03.04.2014 - brak lotu)

17:55 18:45 LO3808 E170



RZESZÓW

TUNEZJA

EGIPT

GRECJA

PARYŻ

OSLO

LONDYN

MANCHESTER

BUŁGARIA

TURCJA

FRANFURKT

DUBLIN

EAST MIDLANDS

RZYM

WARSZAWA

GDAŃSK

TENERYFA

BRISTOL

LATEM Z RZESZOWA/IN SUMMER FROM RZESZOW: 
 

BUŁGARIA – BURGAS, EGIPT – HURGHADA, MARSA ALAM, 
SHARM EL SHEIKH, GRECJA – HERAKLION, TENERYFA, 
TUNEZJA – DJERBA, ENFIDHA, TURCJA – ANTALYA



INTERNET

KONTAKT / CONTACT

DOJAZD / ACCESS

PARKING / CAR PARK

SAMOCHODEM/BY CAR

AUTOBUSEM/BY BUS

TAXI/BY TAXI

www.rzeszowairport.pl

PORT LOTNICZY „RZESZÓW - JASIONKA” Sp. z o.o. 
RZESZOW-JASIONKA AIRPORT Ltd. 
Jasionka 942 
36-002 Jasionka
Tel. +48 17 852-00-81, +48 17 717-86-11
Fax. +48 17 852-07-09
e-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl

MPK linie „51” i „53” - z ulicy Bardowskiego.
www.mpk.rzeszow.pl

MPK lines „51” and „53” - from Bardowskiego street.
www.mpk.rzeszow.pl
                             
MKS Żółta Linia „224” i „225” – z centrum miasta /
przystanek usytuowany na dworcu głównym PKS/ 
www.pks.rzeszow.pl
                           
MKS Yellow Line “224” and „227” – from the city 
centre/a stop situated at the PKS central station 
 www.pks.rzeszow.pl

PARKING JEST BEZPŁATNY! CAR PARK FREE OF CHARGE!

ZAMÓW TAXI: / CALL A TAXI 
Tel. +48 534 110 110 / 800 400 400 / +48 17 19622 / 
+48 17 19191
Całodobowy postój taksówek znajduje się przed 
terminalem odlotów i przylotów. Średnia cena 
dojazdu do centrum Rzeszowa wynosi ok. 50 zł. 
Możliwość płatności kartami kredytowymi.
The 24-hour taxi rank is situated in front of the 
terminal. The average price of a drive to the city 
centre of Rzeszow equals ca. 50 PLN.  
Major credit cards accepted.  

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka położony jest 10 km 
na północ od centrum miasta Rzeszowa. Dobry dojazd 
z różnych części kraju możliwy jest dzięki usytuowaniu 
lotniska w pobliżu dwóch ważnych dróg krajowych: nr 
9 Rzeszów – Warszawa oraz nr 19 Rzeszów – Lublin.
Rzeszow-Jasionka Airport is situated 10 km north from 
the city centre of Rzeszow. Good access to the airport 
is provided by two national roads no. 9 (Rzeszow – 
Warsaw) and no.19 (Rzeszow – Lublin).

Wykaz punktów  
handlowo-usługowych w terminalu: 

PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY:
• Punkt Informacji Turystycznej
• Help Desk Ryanair
• Kantor
• Wypożyczalnie Samochodów
• Relay
• One minute
• Kasa PLL LOT
• Help Desk Eurolot

I PIĘTRO / STREFA OGÓLNODOSTĘPNA
• Flying Bistro / restauracja
• Green Cafe / kawiarnia
• Air Bar Café / kawiarnia

I PIĘTRO / STREFA ZASTRZEŻONA / SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free/ sklep
• Coffee Corner/bar
• Executive  Lounge – salonik biznesowy

I PIETRO / STREFA ZASTRZEŻONA / NO-SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free / sklep
• Coffee Express / bar
• Biżuteria / sklep

II PIĘTRO / STREFA OGÓLNODOSTĘPNA:
• Taras widokowy 
• kawiarnia Słoneczne Tarasy
• Baltona Crew Shop

A list of commercial and service  
points available at the terminal:

GROUND FLOOR / TERMINAL HALL:
• Tourist Information Point
• Help Desk Ryanair
• PLL LOT ticket office
• Exchange office
• Rent-a-Car
• Relay
• One minute
• Help Desk Eurolot

I FLOOR / FREE ACCESS AREA:
• Flying Bistro / restaurant
• Green Cafe / café
• Air Bar Café / café

I FLOOR / SECURITY RESTRICTED AREA / SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free/ shop
• Coffee Corner/bar
• Executive Lounge

I FLOOR / SECURITY RESTRICTED AREA / NO-SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free / shop
• Coffee Express / bar
• Biżuteria / shop

II FLOOR / FREE ACCESS AREA:
• Observation deck
• Coffe Słoneczne Tarasy 
•  Baltona Crew Shop

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





reklama_Wezyr_205x280_spad3mm_c.indd   1 14-02-14   12:54



75

INWESTOR
investor



Polska w    e – dymie
I farmacja, i tytoń szukają sposobów,                 jak włączyć się do tej gry.

2 tys. 
Mniej więcej tyle firm (uwzględniając  

małe punkty sprzedaży) działa  
na tym rynku. 

5 %
Tylko taki jest udział  

w sprzedaży produktów  
pochodzących z Polski.

90%
A to udział produktów  
pochodzących z Chin.

10 tys.
Tyle osób jest zatrudnionych 

w branży.

1,2 mln
To liczba użytkowników  
e–papierosów w Polsce.
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Polska w    e – dymie
I farmacja, i tytoń szukają sposobów,                 jak włączyć się do tej gry.

1,5 mld zł
To szacowana wartość  

rocznych przychodów całej branży e–papiero-
sowej w Polsce (lider rynku ocenia go jednak 

znacznie niżej, bo na 600 mln zł). 

150 zł
Tyle przeciętnie kosztuje  

dobry e–papieros – czyli urządzenie 
do „palenia”.

36%
O tyle spadła w latach 2002–2012 liczba 

tradycyjnych papierosów wprowadzanych 
rocznie do legalnego obrotu w Polsce. Na 

spadek wpływa – poza e–papierosami  
– rosnąca akcyza i w konsekwencji cena 

detaliczna papierosów. 

10–20 zł
A tyle trzeba zapłacić za wkład  

z płynem (roztworem z nikotyną), który przy  
umiarkowanym wykorzystaniu wystarczy  

na tydzień lub dłużej.
 

Źródła: Stowarzyszenie na rzecz E–Palenia „STEP”; raport Insytutu Badań  
nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Phillipa Morrisa; informacje własne

Jan Jęczmyk

327 mln zł
O tyle zmalały wpływy do budżetu państwa z tytułu akcyzy 

w pierwszych 11 miesiącach 2013 roku w porównaniu 
z takim samym okresem rok wcześniej. 



iedy do Polski trafił pierwszy elektroniczny papieros? Najpew-
niej był to rok 2007, kiedy to nowinkę tę dostali w prezencie 
od swoich chińskich partnerów biznesowych Dawid Urban 
i Miłosz Dziurłaj. Produkt spodobał im się na tyle, że wkrót-

ce porzucili dotychczasową działalność i zaczęli importować sprzęt do  
e–palenia. W ten sposób powstała Grupa CHIC, będąca dzisiaj liderem 
branży e–papierosowej, której wartość w Polsce szacuje się obecnie nawet 
na 1,5 mld zł.

Choć od tamtych czasów minęło już siedem lat, to polski rynek  
e–papierosowy nadal nie doczekał się jakichkolwiek regulacji. Tego typu 
produkty są już nie tylko w wyspecjalizowanych punktach, ale również 
w sklepach należących do popularnych sieci handlowych. Tymczasem nie 
ma nawet przepisów, które zabraniałyby ich sprzedaży nieletnim. 

I to właśnie powoduje, że e–papierosy stają się polem coraz ostrzej-
szej bitwy legislacyjnej, w której krzyżują się najróżniejsze interesy. Od 
jej wyniku będzie zależeć mnóstwo rzeczy – od zdrowia Polaków przez 
przychody budżetu państwa po kształt rynku – i rozwój lub schyłek wielu 
firm. I młodych spółek, i wielkich koncernów. 

W lutym Parlament Europejski przegłosowywał tzw. dyrektywę ty-
toniową. W Polsce było o niej głośno głównie za sprawą kontrowersyjne-
go nakazu wycofania ze sprzedaży papierosów cienkich i mentolowych. 
Ale oczy w stronę Brukseli kierowali również przedstawiciele branży e–
papierosowej.

Ostatecznie zapisy dotyczące tych wyrobów, które znalazły się w dy-
rektywie, poszły w kierunku zapewnienia większego bezpieczeństwa kon-
sumentom. Nałożono więc np. na producentów i dystrybutorów obowiązek 
bardziej szczegółowego badania składu, toksyczności składników i ich ab-
sorpcji podczas korzystania z produktu. Po części dyrektywa utrudni też 
reklamowanie e–papierosów. Ale i tak firmy z tej branży są zadowolone, 
bo groziło im coś naprawdę fatalnego – uznanie ich produktu za wyrób 
medyczny – jak np. plastry czy tabletki nikotynowe.

– W praktyce oznaczałoby to nasz koniec – mówi wprost Artur Ziół-
kowski, członek zarządu Stowarzyszenia STEP, które zrzesza ok. 30 firm 
działających na tym rynku. Zakwalifikowanie e–papierosa jako wyrobu 
medycznego oznaczałoby bowiem, że produkty związane z e–papierosa-
mi byłyby dostępne wyłącznie w aptekach i przechodziłyby standardowe 
procedury medyczne. W przypadku sprzedawców byłby to więc rzeczy-
wiście ich koniec, a w przypadku firm wprowadzających produkty na ry-
nek – ogromne komplikacje.

E-papierosy nadeszły z Chin. W ciągu zaledwie kilku lat narodził się 
zupełnie nowy rynek – od małych sklepików i stoisk, takich jak te  

na zdjęciu, po firmy zatrudniające setki osób. 

Czy powinien zostać uznany za wyrób 
medyczny? Tak chciałyby m.in. resort 
zdrowia i koncerny farmaceutyczne.

E–papieros. Dylematy

Czy powinien być dostępny  
dla nieletnich? Dziś żadne przepisy  

tego nie zabraniają.

E–papieros. Dylematy

xxxxx



– Mało kto byłby w stanie udźwignąć takie koszty – tłumaczy Ziół-
kowski. Jego zdaniem po takich zmianach rynek zamarłby na dwa lub 
nawet trzy lata. – Czy ktoś wymaga tego typu procedur od koncernów 
tytoniowych produkujących tradycyjne papierosy? – pyta retorycznie. 
– Podczas spotkań z europarlamentarzystami i przedstawicielami pol-
skiego rządu zwracaliśmy uwagę na to, że takie rozwiązanie byłoby 
szkodliwe – mówi także Dawid Urban z Grupy CHIC.

Pomysł w Brukseli przepadł. Ale oddalenie groźby unijnej nie ozna-
cza końca zmartwień branży ani w ogóle upadku koncepcji, by e–pa-
pierosy kwalifikować jako wyrób medyczny. Decyzje będą bowiem po-
dejmowane na poziomie krajowym. 

I tak właśnie wyobraża sobie dalsze losy e–papierosów polskie Mi-
nisterstwo Zdrowia, które „rozważy ponowienie starań o uregulowanie 
tej sprawy w taki sposób, aby wyroby zawierające nikotynę, a niebędą-
ce wyrobami tytoniowymi, podlegały rejestracji jako produkty lecz-
nicze, inhalatory zaś– jako wyroby medyczne”. To fragment oficjalnej 
odpowiedzi, którą „Businessweek” otrzymał na pytanie o stanowisko 
ministerstwa.

Urzędnicy resortu twierdzą, że takie rozwiązanie da większą kon-
trolę nad wyrobami e–papierosowymi, zwiększy odpowiedzialność 
dostawców i umożliwi ograniczenie dostępności wyłącznie dla peł-
noletnich. Przedstawiciele ministerstwa oświadczyli nam, że resort bę-
dzie forsował nowe zapisy przy okazji najbliższej nowelizacji ustawy 
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych. Kiedy może nastąpić ta nowelizacja? Na pytanie już nie 
dostaliśmy odpowiedzi.

Wielu ekspertów wskazuje, że pozostawienie (tak jak jest dziś) moż-
liwości sprzedawania e–papierosów w sklepach (a nie wyłącznie w ap-
tekach) to szansa na utrzymanie zatrudnienia dla ponad 120 tys. punk-
tów sprzedaży oferujących obecnie tradycyjne papierosy – których rynek 
(a w każdym razie ten legalny) ostatnio stale się kurczy. – Rozwiązania 
przyjęte w Brukseli w odniesieniu do wszystkich produktów nikotyno-
wych są już wystarczająco restrykcyjne – mówi Maciej Ptaszyński, dy-
rektor generalny Polskiej Izby Handlu. Jego zdaniem handlowcy mają 
nadzieję, że kolejnych poważnych ograniczeń już nie będzie. – Oczy-
wiście zakaz sprzedaży nieletnim wprowadzić trzeba. To nie podlega 
żadnej dyskusji – dodaje.

Tę ostatnią kwestię na razie sektor reguluje samodzielnie. – Od 
początku naszej działalności nie sprzedajemy e–papierosów nieletnim  
– mówi Piotr Zieliński, współwłaściciel spółki OKPL, która zarządza 
siecią 20 sklepów stacjonarnych (w tym 16 we franczyzie) i prowadzi 
sklep internetowy Smooke.pl. Jest to powszechna praktyka na tym ryn-
ku. Sprzedawcy chcą bowiem unikać kontrowersji i – pomimo braku 
oficjalnego zakazu – sami wpisują w regulaminy sklepów, że niepełno-
letnim nie sprzedadzą. Firmy e–papierosowe deklarują też, że oczeku-
ją regulacji dotyczących norm produkcyjnych i ogólnej jakości. – Przy 
czym te przepisy nie powinny być zbyt szczegółowe, bo w przeciwnym 
wypadku będą sprzyjać tylko wybranym podmiotom – podkreśla Zie-
liński. Tym bardziej że klient jest różny. – Po pierwsze, ludzie robią to 
z przyczyn czysto ekonomicznych, bo tak jest taniej. Po drugie, dla czę-
ści z nich jest to sposób na rzucenie palenia. Bo w e–papierosie można 
modyfikować dawki nikotyny, schodząc do bardzo niewielkich – tłu-
maczy Tomasz Gaczorek, przedsiębiorca, który prowadzi sklep interne-
towy z e–papierosami i dwa punkty sprzedaży stacjonarnej w Krakowie. 

– Elektroniczne papierosy są substytutem tych tradycyjnych. To po-
dobny produkt, ten sam rynek i ci sami konsumenci – mówi zdecydo-
wanie Marcin Peterlik z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. 
Ten postuluje z kolei w jednym ze swoich raportów, aby e–papierosy ob-
jąć akcyzą. – Chodzi o zrównanie pozycji konkurencyjnej producentów 
wyrobów nikotynowych i zapewnienie większych wpływów do budże-
tu, które spadają m.in. z powodu wzrostu popularności e–papierosów 
– odpowiada Peterlik pytany o przesłanki stojące za tą rekomendacją. 
Bo budżet państwa to kolejny gracz na tym boisku. 

Branża e–papierosowa do pomysłu objęcia jej produktów akcyzą 
podchodzi bez entuzjazmu. Ale zdaje sobie sprawę, że jeśli tylko oddali 
się widmo wrzucenia ich do worka z wyrobami medycznymi, to prędzej 
czy później ten podatek jest nieunikniony. Pytanie tylko o wysokość.  

– Jesteśmy gotowi na ten temat rozmawiać, ale w rozsądnych granicach. 
Ciekawym pomysłem byłoby np. uzależnienie stawki od stężenia nikoty-
ny w produkcie – mówi Ziółkowski. Jego zdaniem, jeśli podatek będzie 
jednak zbyt wyśrubowany, to zabije rynek. – Przykładem są tutaj Włochy, 
gdzie wprowadzono zbyt wysoką akcyzę, w dodatku w sposób całkowicie 
nieprzemyślany – dodaje (stawka 58 proc. ceny sprzedaży doprowadziła do 
załamania rynku, wywołało to nawet protesty pod parlamentem w Rzy-
mie). Akcyzę wprowadzają też samodzielnie poszczególne stany w USA, 
na czele z Minnesotą.

Twórcy Grupy CHIC zgadzają się z poglądem, że e–papierosy to używ-
ka nikotynowa i może zostać objęta akcyzą. Ale wskazują, że ich o wiele 
niższa szkodliwość przemawia za łagodnym potraktowaniem przez fisku-
sa. – Ważne, aby taki ruch był dobrze przemyślany, oparty na solidnych 
analizach i nie sprawił, że nagle tradycyjne papierosy okażą się tańsze od 
mniej szkodliwych elektronicznych – argumentuje Dawid Urban. 

Zapytane przez nas o to Ministerstwo Finansów stwierdza jednak, że 
w ogóle nie przymierza się do takiego ruchu. „Obecnie nie jest planowane 
objęcie e–papierosów podatkiem akcyzowym. Obowiązująca, unijna dy-
rektywa tytoniowa nie przewiduje takiego opodatkowania” – oświadczyło 
nam biuro prasowe resortu finansów. 

Koncerny tytoniowe same interesują się nowym biznesem (o polity-
ce tradycyjnego przemysłu tytoniowego wobec e–papierosów więcej pi-
szemy w tekście na s. 50), a nowi gracze umacniają swoją pozycję. Gru-
pa CHIC szybko wychodzi poza początkową rolę importera i sprzedawcy. 
– W naszej strategii postawiliśmy na budowanie marek własnych, wpro-
wadzamy własne wzory i najwyższe standardy jakościowe, których bez-
względnie wymagamy od naszych dostawców – reklamuje swą ofertę Da-
wid Urban. Firma – podobnie jak inne – importuje przede wszystkim 
z Chin, ale z fabrykami współpracuje na zasadzie wyłączności. W pla-
nach ma też duże inwestycje, choć czasem na drodze staje polityka.  
– W ubiegłym roku byliśmy mocno zaangażowani w realizację dużej in-
westycji na Ukrainie, ale po sygnałach naszych analityków wycofaliśmy 
się w obawie przed destabilizacją polityczną tego kraju – dodaje. Jakiś czas 
temu firma wróciła jednak do negocjacji z partnerami w Kijowie.

– Nasze firmy zarejestrowane są w Polsce, już dzisiaj tworzymy ok. 5 
tys. miejsc pracy – zaznacza Urban. Uważa, że jeśli branża będzie dalej się 
rozwijać, to istnieje szansa, że e–papierosy staną się rozpoznawalnym pol-
skim produktem eksportowym w kategorii wyrobów tytoniowych. – To hi-
storyczna szansa – mówi. – Jesteśmy dwa kroki przed konkurencją. Mamy 
odpowiednie technologie, know–how i stabilny kapitał na inwestycje. 

Czy powinien być obłożony akcyzą? 
Niski jej poziom nie zabije rynku,  
ale zwiększy wpływy do budżetu. 

E–papieros. Dylematy

Czy powinien być sprzedawany online? 
Obecnie internet wyrównuje szanse 

mniejszych graczy.

E–papieros. Dylematy

ZD
JĘ

CI
A:

 W
ŁO

D
ZI

M
IE

RZ
 W

AS
YL

U
K/

RE
PO

RT
ER



▶▶Klony Groupona padają. Ale z osłabionego rynku zakupów grupowych wyrastają nowe usługi.

▶▶ „Te portale były silnym narzędziem marketingu dla biznesów lokalnych. Ten efekt zniknie”. 

„Local buying”, „smart prices”, 

„click and collect”, „in
verted deals” 

– m.in. takie anglojęzyczne terminy 

padają z ust ekspertów pytanych 

o nadchodzące trendy i mody 

w e–handlu.

Technologie 

Internetowe kupony  

zmieniły więcej, niż się wydaje. 

„Przyczyniły się m.in. do mody na 

sushi, salony spa czy weekendowe 

wyjazdy do hoteli butikowych”.



za 999 zł (zamiast 1980 zł) czy 2,6 tys. zł za 
osiem dni na Dominikanie (zamiast 5200 
zł). Tylko czy potem dla takich turystów 
chce się komuś wysilać?  

– Absolutnie nie zgadzam się z twier-
dzeniem, że klienci z kuponami są gorzej 
traktowani. Jesteśmy platformą umożli-
wiającą rozwój i pozyskiwanie nowych 
klientów, więc przedsiębiorcom zależy na 
zapewnieniu najlepszej obsługi, aby klienci 
chcieli wrócić, płacąc pełną cenę – polemi-
zuje Aniela Hejnowska, dyrektor zarządza-
jąca Groupon Polska. Powołuje się na ba-
danie z lutego tego roku, w którym 90 proc. 
klientów zadeklarowało, że wraca. – Sama 
bardzo często kupuję oferty na Groupo-
nie, zwłaszcza do restauracji, i sprawdzam 
w praktyce jakość obsługi oraz nastawienie 
personelu. Jak dotąd zawsze z pozytywnym 
rezultatem – zapewnia. 

Groupon przyznaje jednak, że format 
zakupów grupowych w dużej mierze się 
wyczerpał. – Sztuką było odejście od nie-
go w odpowiednim momencie. Dzisiaj po 
prostu sprzedajemy usługi, czasami też 
produkty. Klient może skorzystać z oferty 
w każdej chwili – nie musi już czekać, aż 
zbierze się wymagana liczba chętnych – 
mówi jego szefowa. 

– Żaden biznes w sieci nie rozwinął 
się wcześniej tak gwałtownie. Po okresie 
wybuchu przyszedł więc okres stabiliza-
cji i optymalizacji – mówi Piotr Majcher-
kiewicz, prezes Grupera. Jak tłumaczy 
– zniknęła spora część odwiedzin, powo-
dowana wcześniej dużymi wydatkami na 
reklamę oraz atmosferą nowości. Firmy 
musiały dostosować wydatki do skali pro-
wadzonego biznesu, a wielu mniejszych 
graczy, którzy nie zdołali zbudować masy 
krytycznej, zwinęło się z rynku. 

– Niedługo nasze czwarte urodziny. 
Sprzedaliśmy w tym czasie ponad 2,3 mln 
kuponów. Duża grupa klientów do nas 
wraca. Szacujemy, że w ciągu kilku lat 
z promocji tego typu skorzystało 20–25 
tys. firm w Polsce. Sama baza naszych 
partnerów to blisko 10 tys. podmiotów.  
Wiele firm dzięki tej formie kontaktu 

Mniej więcej tyle osób w szczycie popularności 
korzystało w Polsce z serwisów sprzedających 
rabatowe kupony na towary i usługi. 

Elegancki salon fryzjerski w centrum War-
szawy, minutę temu wybiła 17. Wchodzi 
klientka – ma internetowy kupon rabatowy 
i chce się ostrzyc. – Ci z kuponami tylko do 
17 – z satysfakcją obwieszcza recepcjonist-
ka. Nie pomagają tłumaczenia kobiety, że 
mieszka pod miastem, do 17 pracuje i innego 
dnia trudno jej będzie skorzystać z wykupio-
nej i opłaconej usługi. Recepcjonistka twar-
do odmawia. 

To scenka sprzed trzech lat. Ale klien-
tem drugiego sortu miał chyba okazję poczuć 
się choć raz prawie każdy, kto kiedykolwiek 
korzystał z kuponów nabywanych na Gro-
uponie, Gruperze, Citeamie czy jakimkol-
wiek z dziesiątków tzw. serwisów zakupów 
grupowych, które powstały w ciągu ostatnich 
czterech lat. W szczycie popularności – był 
to mniej więcej listopad 2011 roku – liczba ich 
użytkowników w Polsce przekraczała 6 mln. 
Bywało tak, że w ciągu 30 godzin sprzedawa-
ło się np. 750 wycieczek do Hiszpanii, a w 48 
godzin – 800 pobytów w Pradze. 

Przez kilka ostatnich lat zakupy grupo-
we (grupowe głównie z nazwy i genezy, bo 
model szybko podryfował w kierunku po 
prostu ofert kuponowych z dużymi upusta-
mi) były zdecydowanie najszybciej rosnącym 
segmentem rynku e–commerce. Ale gdzieś 
od roku 2012 zaczęło się wyraźne otrzeź-
wienie – wskaźniki spadają, a kolejne firmy 
zamykają interes. Agora zlikwidowała swój 
HappyDay, e–handlowy hegemon Allegro.
pl pogrzebał swój Citeam, jeden z najwięk-
szych w kraju, a padające małe firmy trudno 
zliczyć. W agregatorach w rodzaju GoDe-
alla.pl nadal można znaleźć listy liczące 
dziesiątki serwisów (niekiedy nawet nowo 
powstających), ale to w większości plankton 
bez znaczenia. Wygasła intensywna niegdyś 
reklama tego typu usług.  
– Naszym zdaniem model zakupów gru-
powych najlepsze lata ma już za sobą – 

mówi dyplomatycznie Paweł Klimiuk, 
rzecznik grupy Allegro.  

– Konsekwentny spadek ich znaczenia 
jest tendencją widoczną na rynkach bardziej 
rozwiniętych, takich jak USA czy Austra-
lia, już od połowy 2011 roku. Obserwujemy 
to również w Polsce. Klienci odchodzą roz-
czarowani jakością ofert, a dostawcy „z oko-
licy” są zniechęceni zwrotem z inwestycji. 
Dla nich model bonów grupowych okazał 
się relatywnie drogi, nie zbudował jednocze-
śnie trwałego portfela powracających klien-
tów – ocenia Małgorzata Broniarek, ekspert 
w dziale doradztwa biznesowego PwC.

– Model biznesowy serwisów oferu-
jących zakupy grupowe był od początku 
skazany na porażkę w dłuższym terminie – 
uważa Mateusz Gordon, ekspert od e–han-
dlu firmy Gemius. – Jego motorem miało 
być budowanie lojalności klienta. Tymcza-
sem skończyło się na tym, że głównymi 
klientami są poszukiwacze promocji, któ-
rym daleko do lojalności wobec marki.

Zadziałał prosty mechanizm ekono-
miczno–psychologiczny. Do wielu firm, 
które wystawiały takie oferty – głównie po 
to, by się zareklamować, korzystając z du-
żego zasięgu – docierało poniewczasie, że 
muszą obsłużyć masę osób za boleśnie małe 
pieniądze. Warunki bywały różne, ale z re-
guły – uwzględniając najpierw obowiąz-
kowy rabat w ofercie, a potem prowizję 
serwisu – do usługodawcy wpływa ok. 25 
proc. cennikowej wartości usługi. Dzięki 
temu możliwe były takie okazje jak osiem 
dni w Turcji w czterogwiazdkowym hotelu 

Los zakupów grupowych 
to internetowe memento. 
Tu prawie żadna moda  
nie trwa długo. 
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Wiek klientów  Jak często klienci kupują w takich 
serwisach 

45–54 lata 23%
55–64 lata  
15%

35–44 lata 
18%

18–24 lata
17%

25–34 lata 
23%

raz w roku 33%

2–3 razy w roku 
37%

więcej niż 10 
razy w roku 7%

trudno 
powiedzieć 1%

65+ lat  
4%

ZD
JĘ

CI
A:

 1
23

RF

3–10 razy w roku  
22%  



Technologie

z klientami rozwinęło 
skrzydła – dodaje Maj-

cherkiewicz.
Bez wątpienia model 

zakupów grupowych odci-
snął piętno na internecie. 
– Dzięki niemu rynkiem e–
handlu zainteresowali się ci przedsiębiorcy, 
którzy nigdy wcześniej nie wykorzystywali 
sieci w swoich strategiach – mówi Mateusz 
Gordon z Gemiusa. – Wzrosło też zainte-
resowanie konsumentów. Wielu klientów, 
którzy nie byli przekonani do e–handlu, 
rozpoczęło tę przygodę właśnie od zaku-
pów grupowych.

Internetowe „groupony” wpłynęły zresz-
tą nie tylko na e–commerce. – Wcześniej 
w Polsce, w odróżnieniu od np. USA, nie 
było kultury kuponów rabatowych. Gro-
upon i podążające za nim serwisy zmieniły 
podejście konsumentów. Wiele osób prze-
konało się, że faktycznie mogą kupić pełno-
wartościową usługę znacznie taniej i dzięki 
temu spróbować czegoś nowego – mówi 
Hejnowska. – Przyczyniliśmy się m.in. do 
mody na sushi, salony spa czy weekendowe 
wyjazdy do hoteli butikowych.

– Portale zakupów grupowych były sil-
nym narzędziem marketingowym dla wie-
lu biznesów lokalnych i ten efekt zniknie 
– uważa Małgorzata Broniarek z PwC. Jej 
zdaniem wiele małych firm będzie musiało 
szukać nowych, możliwie niedrogich na-
rzędzi dotarcia do klientów – 
mowa np. o zapewnieniu so-
bie dobrego pozycjonowania 
w wyszukiwarce i na mapach, 
pojawianie się w lokalnych 
recenzjach (dla usług) czy 
w porównywarkach cen (dla 
produktów).

– Model sprzedażowy, który ma 
szansę bazować na lojalności, to tzw. 
inverted deals – mówi Mateusz Gor-
don. – Zgodnie z nim klient dostaje 
zniżki po pierwszym zakupie, a więc 
na początku płaci pełną cenę, a do-
piero potem odczuwa korzyść finan-
sową. Klient decyduje się więc na 
zakupy w tym e–sklepie, który lubi, 
a nie w tym, w którym jest najtaniej 
– dodaje.

Przez moment wydawało się, że 
rolę nowego hitu przejmą kluby za-
kupowe, takie jak Zlotewyprzedaze.
pl. Ale po kilku miesiącach dyna-
micznego wzrostu większość (poza 
wspomnianym liderem) radzi sobie 
co najmniej umiarkowanie, a nie-

które, jak Privore, z hukiem upadły. Wiele 
obiecywano sobie też po serwisach ofe-
rujących darmowe kupony rabatowe, ale 
tutaj także nie zanosi się na wielki boom. 
– To dobra oferta dla dużych firm, które 
chcą zapłacić za rozprowadzenie wśród 
klientów kuponów zniżkowych. Małe 
firmy się na to nie zdecydują, bo ich po 
prostu nie stać na wykładanie pieniędzy 
z góry – mówi przedstawiciel branży. 

Co więc nadejdzie po zakupach gru-
powych? – Kierunkiem rozwoju e–com-
merce na świecie będzie postępująca per-
sonalizacja reklamy internetowej. Widać 
to już w Europie Zachodniej i USA, gdzie 
sklepy kładą duży nacisk na dopasowa-
nie oferty do indywidualnych preferencji 
klientów. Jest to możliwe dzięki analizie 
smart data, czyli inteligentnych danych – 
mówi Maciej Wyszyński, dyr. zarządza-
jący w firmie Sociomantic Labs. Jak wy-
jaśnia, algorytmy komputerowe analizują 
dane z systemów CRM oraz ścieżki zaku-
powe klienta, by przygotować adresowaną 
do niego ofertę. Dzięki takim zabiegom 
prawdopodobieństwo dokonania zaku-

pu zwiększa się nawet dwukrotnie. 
– Sklepy oferują w ten 
sposób np. dodatkowe 
akcesoria do wcześniej 
zakupionych produk-
tów lub kolejne czę-
ści książek czy filmów 
jeszcze przed premie-
rą. Taki sposób dotar-
cia do klienta, zwany 
streamingiem CRM, 
wykorzystują również 
linie lotnicze, które 
dzięki temu np. zwięk-
szają rentowność mniej 
popularnych połączeń 
– mówi Wyszyński. 

Niemal wszyscy 
eksperci poruszają jednak 

wątek m–commerce, czyli transakcji do-
konywanych za pośrednictwem tabletów 
czy smartfonów. Na razie Polacy chętnie 
pobierają aplikacje handlowe, oglądają na-
wet za ich pośrednictwem towary, ale gdy 
przychodzi do zakupów – wolą domowy 
komputer. Nawet w przypadku rynkowych 
potentatów m–commerce odpowiada naj-
wyżej za kilka procent sprzedaży. PayPal 
szacował wartość tego kanału w 2013 roku 
na 1 mld zł – a w kolejnych latach rynek ma 
zyskiwać ok. 60 proc. rocznie. 

– W najbliższym roku działy marketin-
gu i przedsiębiorcy uświadomią sobie, że 
wdrożenie rozwiązań mobilnych jest obo-
wiązkiem. Traktowane do tej pory po ma-
coszemu mobilne strony, sklepy czy aplika-
cje zyskają na popularności. To wpłynie na 
zwiększenie częstotliwości robienia zaku-
pów za pomocą smartfonów oraz tabletów 
przez Polaków – mówi Piotr Krawiec, pre-
zes mGenerator.pl. – A w 2014 roku liczba 
tabletów sprzedanych w Polsce zbliży się do 
9 mln sztuk.

Krawiec dodaje, że na popularyzacji 
handlu mobilnego w najbliższym czasie 
zyskają nie tylko duże firmy. Upowszech-
nienie idei „local buying” przyczyni się do 
wzrostu sprzedaży także w lokalnych skle-
pach oraz u okolicznych dostawców usług. 
Możliwe będzie również wykorzystanie na 
szerszą skalę „smart prices” – inteligent-
nych cen. Będą się one zmieniały w zależ-
ności od dnia, godziny, a nawet lokalizacji 
klienta. W tym roku wzrośnie też zainte-
resowanie usługami typu „click & collect”. 
Możliwość rezerwacji towaru oraz jego 
późniejszego odbioru na miejscu to szan-
sa dla tradycyjnych sklepów na pozyskanie 
nowych klientów.

– Bazując na doświadczeniach z ryn-
ku amerykańskiego, wierzę, że nasz sukces 
powtórzy segment zakupów mobilnych – 
mówi Aniela Hejnowska. – O ile jako bran-
ża ustandaryzujemy system płatności na 

smartfonach i tabletach. 
——  Piotr Mazurkiewicz

Jednym słowem: Zakupy 
grupowe, choć wytraciły impet, 
przetarły szlak do powszechnej 
popularyzacji e–commerce. 

„Kierunkiem 
rozwoju  
e–commerce  
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pełną cenę,  
a dopiero potem 
odczuwa korzyść 
finansową”.

—— Mateusz Gordon, 
Gemius

„Trudno powiedzieć, 
jaki segment  
e–handlu teraz 
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Poszukujemy naszą „Beauty Star"! Castingi odbędą się 
10 i 17 maja! Te dni będą wyjątkowe dla ciebie i twoich 
przyjaciółek. Możecie wspólnie wziąć udział w metamor-
fozach przeprowadzanych przez wizażystów perfumerii 
Douglas! Gwarantujemy aromatyczną kawę, wspaniałą 
muzykę i pyszną zabawę. Kto wie, może któraś z was 
wygra główną nagrodę? Zwyciężczyni ma szansę wziąć 

udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, która odbędzie się 
w jednej z najpiękniejszych europejskich metropolii. Jej 
efekty zostaną pokazane w świątecznej kampanii Douglas 
w 2014 roku. Dowiedzcie się, gdzie na was czekamy 
i przyjdźcie do wybranych perfumerii. Wykorzystajcie szan-
sę! Zyskacie pewność siebie, dowiecie się, jak pokazać 
światu swoją urodę i zdobędziecie wyjątkowe nagrody. 

Castin
gWielki

Castingi: 10 i 17 maja
Więcej szczegółów na www.douglas.pl/star

Wielki finał: 31 maja
Złote Tarasy, Warszawa

DOUGLAS!

Zostań twarzą Douglas! 

Partnerzy:
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YOUR PARTNER IN BE AUT Y
KROK 1

KROK 3

KROK 2

KROK 4

1  Artdeco
Art. Couture Lipstick Pearl Blazing 
Red 366, delikatna pomadka 
nadająca intensywny i trwały ko-
lor. Dodatkowo odżywia delikatną 
skórę warg, 4 g, nr 798673

66,90 zł
2  Estēe Lauder

Pure Color Envy Sculpting Lipstick 
220 Infamous, nawilżająca szmin-
ka z pigmentem wzmacniającym 
trwałość koloru, 3,5 g,  
nr 783413

135 zł
3  Chanel

Rouge Coco Shine 69 Flirt, po-
madka o właściwościach błyszczy-
ku. Nawilża usta przez ponad  
8 godzin, 4 g, nr 658251

149 zł
4  Guerlain

Rouge G de Guerlain No. 20 Gina, 
majstersztyk sztuki kosmetycznej 
i jubilerskiej. Nawilżająca i trwała 
szminka o intensywnej barwie 
w eleganckim etui z lusterkiem, 
3,5 g, nr 441977. Marka dostępna 
w wybranych perfumeriach.

199 zł
5  Revlon

Super Lustrous 014 Sultri 
Samba, głęboko nawilżająca 
szminka wygładzająca skórę 
warg. Oferuje atrakcyjny, 
bardzo nasycony i matowy 
kolor, nr 809357

29,90 zł 
6  YSL

Rouge Pur Couture Mat Nr 201, 
pomadka nadająca supermodny 
matowy efekt makijażu ust, 
3,8 g, nr 694138. Marka dostępna 
w wybranych perfumeriach.

145 zł

1  Sensai
Lip Base, innowacyjna baza 
pod makijaż ust wzbogacona 
o faktor 15 SPF chroniący 
przed promieniowaniem sło-
necznym. Utrwala także kolor,  
4,2 g, nr 423378

125 zł
2  IsaDora

Perfect Lipliner, wodoodporna 
konturówka do ust wzbogaco-
na składnikami odżywczymi. 
Zabezpiecza skórę warg przed 
niekorzystnym działaniem 
wolnych rodników,  
1,2 g, nr 740365

37,90 zł
3  Laura Mercier

Konturówka do ust True Red  
Baby Lips o kremowej konsy-
stencji. Dzięki miękkiemu  
gryfowi jest łatwa w aplikacji.  
W komplecie z temperówką, 
1,49 g, nr 605761. Marka 
dostępna w wybranych  
perfumeriach.
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Jak wykonać maki jaż  ust ,  k tór y  zamieni  
je  w prawdziwe dzie ło sztuki?  

Przed tobą wskazówki .

PERFEKCYJNE USTA

Krok pierwszy to aplikacja bazy pod  
makijaż. Kosmetyk ten nie tylko przedłu-
ża trwałość szminki. Dodatkowo chroni 
wrażliwą skórę ust przed niekorzystnym 
działaniem wolnych rodników. Jeśli jest 
wzbogacony filtrem przeciwsłonecznym, 
stanowi barierę dla szkodliwych promieni 
słonecznych powodujących fotostarzenie 
się skóry. 

Krok drugi to podkreślenie kształtu 
ust konturówką. Wyrównanie kształtu 
ust ułatwia aplikację szminki czy błyszczy-
ku. Można sięgnąć po konturówkę w kolo-
rze szminki, ale równie popularne są kred-
ki transparentne, które lekko rozjaśniają 
skórę wokół ust, dzięki czemu wargi wyda-
ją się pełniejsze. Nowoczesne konturówki 
dodatkowo pielęgnują i chronią skórę. 

Krok trzeci to nałożenie szminki. 
Wypełnienie szminką zaznaczonego kontu-
ru jest niemal finalnym ruchem. Po aplika-
cji pierwszej warstwy warto odcisnąć usta 
na chusteczce higienicznej i dopiero po 
tym nałożyć kolejną warstwę. Dzięki temu 
kosmetyk będzie się trzymał na ustach 
znacznie dłużej. Jeśli wybierzesz szminkę 
matową, możesz w tym momencie zakoń-
czyć makijaż ust.

Krok czwarty to wzmocnienie koloru 
błyszczykiem. Szminka wzbogacona 
bezbarwnym błyszczykiem powoduje, że 
usta wydają się bardziej pełne. Błyszczyk 
tworzy również dodatkową warstwę 
ochronną przed wysychaniem oraz jest 
barierą przed szkodliwym działaniem  
promieni słonecznych. 

Tekst i konsultacja: Magdalena Przygoda

KONIEC NIEWINNOŚCI 

1

2

3

5

6

4

2

4

5

1
3

4  Dior
Contour Universel, konturów-
ka o transparentnym kolorze, 
która podkreśla kształt ust  
i zapobiega rozmazywaniu, 
1,2 g, nr 700154

145 zł
5  Collistar

Wygładzająca i wypełniająca 
baza pod makijaż ust. Odży-
wia wrażliwą skórę, a ustom 
dodaje zmysłowej objętości, 
2 ml, nr 729314

79 zł
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DOUGLAS WYDARZENIA

Do 70 ekskluzywnych marek kosmetycznych, 
dostępnych w Polsce wyłącznie w sieci per-
fumerii Douglas, dołączyła jeszcze jedna. 
Kultowa marka Laura Mercier, uwielbiana 
między innymi przez wizażystów amery-
kańskich gwiazd, a dotychczas obecna tylko 
w ekskluzywnych domach towarowych na 
świecie. Laura Mercier to kosmetyki do 
makijażu i pielęgnacji stworzone w 1996 roku 
przez francuską niezwykle utalentowaną ma-
kijażystkę Laurę Mercier, której ambicją było 
osiągnięcie efektu nieskazitelnej skóry. Są to 
produkty wybierane przez klientów ceniących 
wysoką jakość. Kosmetyki marki Laura Mercier 
są dostępne w wybranych perfumeriach sieci 
Douglas oraz w e-perfumerii www.douglas.pl. 

W zabytkowych wnętrzach pałacu Szlenkierów, w którym mie-
ści się Ambasada Włoch w Warszawie, zaprezentowano luk-
susową nowość marki Collistar, dostępnej wyłącznie w perfu-
meriach Douglas. Collistar przedstawił kolekcję Ti Amo Italia 
z niepowtarzalnymi składnikami aktywnymi pozyskiwanymi 
z regionu Półwyspu Apenińskiego. 20 marca zaprezentowano 
m.in. kolekcję makijażu Ti Amo Italia, którą stworzył słynny 
włoski projektant, Antonio Marras. Twarzą marki Collistar 
w tym roku jest znana i ceniona aktorka, Margareth Made. Jej 
piękne zdjęcia wykonał jeden z najznamienitszych włoskich 
fotografów – Giampaolo Sgura. 

L AURA MERCIER
W POLSCE

Z ZIEMI WŁOSKIEJ  
DO POLSKIEJ

Kosmetyki marki Laura Mercier cieszą się ogromną  
popularnością wśród wizażystów amerykańskich gwiazd

Kosmetyki marki Laura Mercier  
dostępne są w wybranych  
perfumeriach sieci Douglas

Gośćmi specjalnymi spotkania byli  
ambasador Włoch, Riccardo Guariglia,  
wraz z małżonką, Nelly Guariglią 

Tayaba Jafri, makijażystka Laura Mercier, 
zdradziła tajemnica makijażu idealnego

Douglas – najwyższa jakość 
obsługi klienta według Daymaker!

I miejsce w Badaniu satysfakcji klienta 
przeprowadzonym przez Daymaker

wśród 156 sieci handlowych w 2014 roku.

Douglas  96,8
Lancerto  95,1

Zara Home  94,9
Hugo Boss  94,2
Gino Rossi  93,4

Massimo Dutti  93,4
Simple  93,2

Swarovski  92,3
The Body Shop  91,7

Tape à l’oeil  91,7
Yes  91,7

Triumph  90,8
Wrangler Lee  90,8

Solar  90,2
Tommy Hilfiger  90,2

Inglot  89,9
Sephora  89,2

Giacomo Conti  89,1
Hebe  87,9

Play  87,9
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UPIĘKSZAJĄCE ALGI
YOUR PARTNER IN BEAUT Y

L AURA MERCIER
PURIF YING 
CLE ANSING OIL  
Wzbogacony w substancje odżywcze 
olejek, poradzi sobie nawet z wodo-
odpornym makijażem twarzy i oczu. 
Jest niezwykle delikatny i przebadany 
dermatologicznie. Nie wywołuje 
podrażnień nawet przy wrażliwej cerze, 
200 ml, nr 606514. 
Marka dostępna w wybranych  
perfumeriach.

190 zł

BIOTHERM
BLUE THERAPY 
SERUM  
Zamknięto w nim całe 
bogactwo morza. Są  
w nim algi oraz zna-
mienny dla marki czysty 
ekstrakt z planktonu  
termalnego. Ta kom-
binacja tworzy serum 
nawilżające, regenerujące, 
chroniący przed starze-
niem, 30 ml, nr 695687

229 zł
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DOUGL AS BE AUT Y SYSTEM
PRO -AGE PROTECTIVE
NIGHT CRE AM  
Intensywnie ujędrniający krem na noc.  
Zawiera m.in. roślinne komórki macierzy-
ste pobudzające produkcję kolagenu  
w skórze oraz ekstrakt z czerwonych alg, 
który nawilża i łagodzi podrażnienia, 
50 ml, nr 721691

169 zł

CL ARINS
MASQUE CRÈME
ANTI-SOIF 
W składzie tej maseczki zawarto całą armię 
naturalnych składników, takich jak czerwona 
alga, kwas hialuronowy czy wyciąg z drzewa 
Katafray. Wszystkie mają jeden cel. Nawilżyć 
skórę i wzmocnić jej naturalną barierę 
ochronną, 75 ml, nr 735243

159 zł
DERMIK A

AQUAOPTIMA 
To krem, który niczym szklanka 

wody, gasi pragnienie skóry. 
Doskonale nawilża i zapobiega 

ponownemu odwadnianiu się skóry. 
Dostępny jest w kilku konstysten-

cjach do wyboru, 50 ml, nr 556976

55 zł

Serum jest jednym z silniej działają-
cych kosmetyków . Może być nawet 
dwa razy bardziej aktywne niż krem. 
Jego rodzaj i częstotliwość stosowania 
powinny być dopasowane do potrzeb 
skóry. Aplikuje się je pod krem, raz lub 
dwa razy dziennie.

L A MER
CRÈME DE 
L A MER  
Ten nawilżający krem regenerujący 
stał się już kosmetyczną legendą.   
Dzięki unikalnemu kompleksowi 
Miracle Broth prawdziwie odmienia 
skórę, przywracając jej młodzieńczą 
energię i blask oraz zapewnia 
głębokie odżywienie. Poprawia 
wewnętrzną strukturę skóry. Przed 
każdą aplikacją należy go ogrzewać  
w palcach przez kilka sekund,  
aż stanie się przezroczysty, a dopiero 
potem wmasowywać w skórę  
twarzy, 30 ml, nr 039506. 
Marka dostępna w wybranych  
perfumeriach.

560 zł

Krem nakładamy punktowo, a następnie 
przenosimy na resztę twarzy delikatnymi 
ruchami: zawsze od środka na zewnątrz. 
Warto też jednocześnie wykonać delikatny 
masaż lub oklepać skórę opuszkami palców. 

Oczyszczając skórę, należy unikać 
tarcia, gdyż może dojść do mikro-
urazów i rozciągania skóry. Lepiej 
jest przyłożyć nasączony produk-
tem wacik i policzyć do 10, aby 
zdążył on rozpuścić makijaż. 

Tekst i konsultacja: Marcelina Michalak

Z morskich głębin,  

do których nie dotarły 

żadne zanieczyszc
zenia.



Wielki casting 
Douglas  

Beauty Star!

 10 i 17 maja

SPR@WDŹ NOWE KORZYŚCI  
Z ZAKUPÓW ONLINE!

Dołącz do ekskluzywnego grona miłośniczek piękna 
i dowiedz się, jak dbać o nie na co dzień. 
www.facebook.com/PerfumerieDouglasPolska

Śledź nasz kanał na YouTube, by doświadczać piękna jeszcze 
mocniej. Naucz się wykonywać profesjonalny makijaż,  
który zachwyca! www.youtube.com/DouglasPolska

ZBIERAJ punkty z Twoją Kartą Douglas!

Płać wygodnie bezpośrednio PRZY ODBIORZE!

Korzystaj z bezpłatnej przesyłki – już od 199 zł!

Wybieraj prezenty dostępne TYLKO ONLINE,  
ZAWSZE dwie próbki do Twojego zamówienia GRATIS!

Korzystaj zawsze i wszędzie – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę!

ZNAJDŹ SWOJĄ NAJBLIŻSZĄ PERFUMERIĘ NA WWW.DOUGLAS.PL!
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Pozwolić sobie na chwilę wyciszenia w dzisiejszym świecie pełnym 
bodźców, dzwięków, niepotrzebnych informacji. Wibrujących telefonów. 

Atakujących maili. Mieć moment dla siebie – prawie niemożliwe. 
Wyłączyć się z takiego życia. I być. Po prostu. Takim momentem jest 
podróż. Lot samolotem. Ucieczka. Wyłączona komórka to jedyna dziś 

opcja na spokój. Jak inspirująco dopełnić ten czas? Ja wiem.
Świetni bohaterowie opisani wprost, po męsku, genialna fotografia, 

prostota i klasa, to coś, za co czytelnicy „Malemena” pokochali  
ten prawdziwie polski magazyn. Teraz wybrane fragmenty towarzyszyć 

Wam będą w podróży. Z pewnością będzie udana. 

Michał Kukawski

W CHMURACH

zdjęcie Michał Szlaga
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Rok 1984. Pół roku po zawieszeniu 
stanu wojennego. Sam środek go-

spodarczej zapaści. W gazetach aerobik, 
moda na trwałe fryzury, „Seksmisja” 
i dyskusje o roli ojca w rodzinie. Słowo 
„tacierzyństwo” jeszcze się nie pojawia. 
W „Świecie Młodych” Limahl sąsiadu-
je z Jerzym Urbanem. „Młody Technik” 
odkrywa, że komputer potrafi nie tylko 
liczyć, lecz także rysować. Co prawda tyl-
ko wykresy i słupki, ale za to w czterech 
kolorach. „W przodujących gospodarczo 
krajach świata komputer już teraz moż-
na mieć we własnym domu! Jest to sprzęt 
produkowany na podstawie najnowocze-
śniejszej 16-bitowej technologii”. 

Oprócz tematów oczywistych – życie partii, 
śmierć Popiełuszki – gazety pisały o... 

przyszłości.

PRZEGLĄD 
PRASY

Nowością w dziedzinie urządzeń odtwa-
rzających dźwięk jest aparatura compact 
disc. „Największa rewolucja w dziedzinie 
zapisu dźwięku od 1877 roku! Jednak czy 
CD chwyci?” – zastanawiają się dzienni-
karze. „Fantastyka” publikuje opowiada-
nie, którego bohater mieszka w mieszka-
niu ze szklanymi ścianami pozwalającymi 
widzom obserwować, co dzieje się w środ-
ku. „Big Brother” pojawi się w telewizji 
dopiero za 15 lat. „Seksmisja” wywołuje 
dyskusję nad tradycyjnymi rolami ko-
biet i mężczyzn w społeczeństwie. Ko-
lejkowa rzeczywistość ujawniła bowiem, 
że przypisywanie kobietom wrodzonej 
łagodności i tolerancji jest czczą fanta-
zją. Że naprawdę są nieustępliwe, twarde 
i waleczne. Jednak słowo „gender” zrobi 
karierę w prasie dopiero za 30 lat. W cza-
sopismach pojawiają się ilustracje z nagi-
mi dziewczętami. Nagość ogranicza się 
do topless, ale w komiksach nowoczesne 
wiedźmy dosiadają latających skuterów 
o fallicznych kształtach. Zakładają one 
organizację pod wdzięcznym szyldem Ligi 
Emancypantek. „Razem” publikuje foto-
reportaż z wyborów Miss Polonia Natura, 
a „Motor” – dyskusję nad tym, czy war-
to w samochodzie mieć radio i jak długo 
jeszcze potrzebne będą kartki na paliwo. 
Pisma kobiece piszą o orgazmie, kosme-
tykach i ubraniach. Maseczki są z ogór-
ka, a ubrania przerabiane i szyte własnymi 
rękoma. Biuletyn „Solidarności” publi-
kuje listy Zbigniewa Bujaka. Wciąż jest 
na wolności. 
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BOGDAN WENTA, PIŁKARZ RĘCZNY: 
Mieliśmy bardzo silną drużynę. Dwa 
tygodnie przed planowanym wyjaz-
dem na igrzyska pokonaliśmy w turnie-
ju w Jugosławii gospodarzy – przyszłych 
złotych medalistów z LA – i zespół z Ru-
munii, który na igrzyskach zdobył brąz. 
Mieliśmy nadzieję na medal. Wszyscy 
cieszyliśmy się na wyjazd do Los Ange-
les, a szczególnie debiutanci – to była ich 
szansa na pokazanie się szerszej publicz-
ności. Nic nie wskazywało na to, że wy-
jazd nie dojdzie do skutku. 
O tym, że nie pojedziemy, dowiedzie-
liśmy się pod sam koniec obozu przy-
gotowawczego w Zakopanem. Które-
goś dnia po prostu zwołano zebranie. 
Pojawili się przedstawiciele KC PZPR 
i oznajmili, że Polska solidaryzuje się 
z ZSRR i nie weźmie udziału w igrzy-
skach. Do dziś pamiętam rozczarowa-
nie, złość i ból malujące się na twarzach 
sportowców, trenerów, lekarzy, fizjote-
rapeutów. Można powiedzieć, że zabra-
no nam cztery lata zawodowego życia.
Nikt nikogo o nic nie pytał, to była 
decyzja odgórna. Byliśmy tylko czę-
ścią rozgrywki politycznej, na którą 
nie mieliśmy żadnego wpływu. W ra-
mach moralnej rekompensaty mieliśmy 
jechać na zawody „Przyjaźń-84”, ale to 
nie mogło się równać igrzyskom. Dla 

niektórych zawodników występ w LA 
miał być pożegnaniem ze sportem. Za-
kończenie kariery na igrzyskach jest 
największym marzeniem każdego spor-
towca.

ROBERT SKOLIMOWSKI, SZTANGISTA: 
Nie spodziewaliśmy się bojkotu. Jeździ-
liśmy do krawców na ostatnie przymiar-
ki garniturów i dostaliśmy sprzęt spor-
towy na poczet igrzysk. Miesiąc przed 
imprezą szlifowaliśmy formę na obozie 
przygotowawczym w Grecji. W trakcie 
pobytu dowiedzieliśmy się, że zawodni-
cy ZSRR bojkotują igrzyska, ucieszyli-
śmy się, że ubędzie nam konkurentów 
– mieli wtedy bardzo silną reprezentację 

w podnoszeniu ciężarów. Później doszła 
do nas wiadomość, że Czechosłowacja 
także się wycofuje, a niedługo potem, 
że i my mamy bojkotować igrzyska, ra-
zem z całym Układem Warszawskim. 
Wiadomość była dla nas bardzo dużym 
zaskoczeniem, tym bardziej że Rumu-
ni pojechali. Nie było możliwości wy-
łamania się i pojechania na igrzyska 
na własną rękę. Koszty podróży i za-
kwaterowania były zbyt wysokie, by 
wziąć je na siebie.
Nie można powiedzieć, że moje przy-
gotowania i trening poszły na marne. 
Byłem zadowolony, bo powiedziano 
nam, że będziemy startować w zawo-
dach zastępczych („Przyjaźń-84”). Wte-
dy nie robiło mi większej różnicy, czy 
pobiję swój rekord na igrzyskach, czy 
na mniejszych zawodach.
30 lat temu byłem w szczytowej formie. 
To mogły być dla mnie najważniejsze 
zawody w karierze. Na „Przyjaźni-84” 
podniosłem 402,5 kg. Nikt nie miał ta-
kiego wyniku w Los Angeles.
Władza potraktowała nas przedmioto-
wo. Dla nich sport to była jedna z dzie-
dzin, w której można było zademon-
strować swoje polityczne wpływy. Cała 
decyzja była poza nami. Nikt nie brał 
pod uwagę tego, że dla nas sport to coś 
najważniejszego w życiu. 

Nie jedziecie!
30 lat temu polscy sportowcy mocą decyzji ówczesnych władz 
nie pojechali na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Była to 
odpowiedź na bojkot igrzysk w Moskwie w 1980 roku przez 

kraje zachodnie. Wśród 67 reprezentantów Polski byli zarówno 
debiutanci, sportowcy u szczytu kariery, jak i ci, dla których to była 

ostatnia szansa na olimpijski medal.

FOT. CORBIS
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Skąd się brały 
kasety wideo

„KRWAWY MACIEK”
Maciej Szczepański (szef Radiokomitetu 
w latach 1972-1980) uruchomił pierwszy 
w kraju system dystrybucji kaset wideo. 
Na koszt telewizji kupił kilkadziesiąt 
magnetowidów i użyczył członkom KC, 
ministrom i sekretarzom PZPR. Telewi-
zja przygotowywała kopie z przekładem 
czytanym przez Jana Suzina. Jego głos 
uwielbiały żony decydentów.

DKF
Kasety VHS pojawiły się, gdy Polacy za-
częli wyjeżdżać na Zachód. Oglądało się 
je w klubach studenckich i DKF. Ajen-
ci przynosili własny magnetowid i kase-
ty. Puszczali film akcji, karate i czasem 
porno. Na początku lat 80. tłumaczenie 
było po prostu czytane na żywo z kart-
ki (robił to np. sam organizator pokazu).

„WYMIANY” KASET
W Warszawie stoiska „wymiany” kaset 
można było spotkać np. na jarmarku per-
skim na Kole i na Wolumenie, we Wro-
cławiu na tzw. giełdzie pod Pałacykiem. 
Istniały także w innych miastach. To był 
regularny handel, ale aby zachować pozo-
ry legalności, cały proceder odbywał się 
teoretycznie na zasadach wymiany: moż-
na było zwrócić wcześniej kupiony film, 
a nowy dostawało się taniej.

PRZEMYT
Filmy trafiały do nas z Niemiec Zachod-
nich albo Dalekiego Wschodu, głów-
nie z Tajlandii. W Europie Zachodniej 
działał już wówczas zorganizowany biz-
nes dystrybucji pirackich kopii wideo 
na wielką skalę. Policje europejskie do-
piero zaczynały zwalczać ten proceder, 
ale już można było przeczytać o prze-
chwyceniu kontenerów z kasetami. 

PORNO
Ponieważ porno trafiało do nas z prze-
mytu, celnicy dysponowali magnetowi-
dem i sprawdzali, co jest na kasetach. 
Zatrzymywano filmy, które „godzi-
ły w ustrój socjalistyczny”, zawierały 
„ogromny ładunek horroru” albo były 
„niezgodne z polskimi normami obycza-
jowymi” (pornografia). Oglądanie por-
nografii było wśród właścicieli magneto-
widów zjawiskiem masowym. Miało też 
charakter klasowy – np. wśród robotni-
ków w dobrym tonie było mieć na półce 
najnowsze filmy.  

Wspólne oglądanie filmów na wideo to jeden z symboli lat 80. 
Skąd jednak się właściwie brały kasety, co na nich było i jakie 
miały dla nas znaczenie? Wypowiedzi dr. Patryka Wasiaka 

zebrał i opracował Krzysztof Miękus.
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„EKRAN”
„Ekran” był bardziej otwarty na kino 
popularne niż „Film” czy „Kino”. Jako 
pierwszy zaczął publikować regularnie 
listy najpopularniejszych filmów na wi-
deo, robione według zestawień informa-
cji pochodzących od właścicieli wypoży-
czalni. Pierwsza dostępna w Polsce lista 
przebojów wideo wyglądała następująco:
1. „Komando” (1985)
2. „Akademia policyjna 3” (1986)
3. „Top Gun” (1986)
4. „Kobra” (1986)
5. „Pluton” (1986)
6. „Rambo” (1982)
7. „Gliniarz z Beverly Hills 2” (1987)
8. „Autostopowicz” (1986)

„KALIGULA” I „WIELKIE ŻARCIE”
„Kaligula” Brassa był głośny już w mo-
mencie kręcenia. W polskich DKF 
funkcjonował jako pornografia z dawką 
przemocy. Podobny status – wydarzenia 
artystycznego i zjawiska z dziedziny kul-
tury popularnej – zyskało też „Wielkie 
żarcie” (1973).

PEWEX
Około 1985-1986 pojawiają się magneto-
widy i czyste kasety wideo w peweksach. 
Ceny magnetowidów stanowiły równo-
wartość kilkunastu lub nawet 20 śred-
nich polskich pensji. 

DWUKASETOWCE
Przez całe lata 80. kopie pirackie nie 
udawały tych oryginalnych – nagrywa-
no na zwykłych kasetach, a tytuły wpi-
sywano długopisem. „Dwukasetowce” 
oznaczały, że na jednej kasecie mieszczą 
się dwa różne filmy.

AKTORZY
„Film” w „Portrecie na życzenie” publi-
kował sylwetki popularnych aktorów. 
Znaleźli się tam Redford, Newman, 
Hoffman czy Belmondo. W 1987 w ple-
biscycie wygrał Chuck Norris, którego 
Polacy znali z pirackich kopii „Oddziału 
Delta” i „Samotnego wilka McQuade’a”.

WIDEONOWA
Popularne były filmy, w których Rosja-
nie dostawali łomot. Ich oglądanie było 
moralną subwersją. Powstała nawet wy-
pożyczalnia związana z opozycyjnym 
wydawnictwem Nowa. Można było tam 
dostać zakazane filmy o Bondzie. 

„RAMBO”
Ten film stał się symbolem kultury wi-
deo w latach 80. Wszedł na ekrany 
na Zachodzie w 1982 roku, na kasetach 
pojawił się w Polsce pewnie rok lub dwa 
lata później i aż do lat 90. należał do naj-
chętniej oglądanych u nas filmów na wi-
deo. Był to film o męskości i to pewnie 
sprawiło, że tak wielu mężczyzn – zresztą 
nie tylko w Polsce – tak chętnie się iden-
tyfikowało z bohaterem. 

ZAGROŻENIE DLA SYSTEMU
Partyjni oficjele zdawali sobie sprawę 
z tego, że wideo stanowi zagrożenie dla 
systemu. Część z nich wyobrażała sobie, 
że za całym tym Hollywood stoi jakaś 
wyspecjalizowana agencja rządowa USA. 

ŻYCIE NA ZACHODZIE
Dzięki filmom wideo Polacy pozna-
wali świat. Szokowało ich, że nastolat-
ki w USA mają samochody, a ludzie 
mieszkają we własnych domach. Filmy 
uzmysłowiły, jaka przepaść dzieli Pol-
skę od Zachodu. Stąd m.in. tak wyso-
kie oczekiwania wobec przemian w 1989 
roku. Spodziewano się, że będzie nam się 
żyło jak w „Gliniarzu z Beverly Hills”. 
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P racujesz w weekend?
– Tak.

– Przecież jesteś chory!
– Spoko. Michael grał z grypą.
Dla mnie i mojego przyjaciela hasło „Mi-
chael w meczu z grypą” to jasny przekaz. 
Finały NBA, rok 1997, mecz Chicago 
Bulls z Utah Jazz i ledwo żywy MJ. Sam 
fakt, że wystąpił, to było coś. A on wyci-
snął 38 punktów, choć się słaniał na no-
gach... Wygrali. Magia. Wcześniej NBA 
nie istniało w mojej świadomości. Intere-
sowałem się, ale żeby podziwiać?! Kogo? 
Wilta Chamberlaina i jego 100 punktów 
w meczu? To prehistoria. Poza tym był 
o metr wyższy od wszystkich pozosta-
łych. Larry’ego Birda? Sorry, ale wąsy 
i przykrótkie spodenki w czasach przed-
hipsterskich mnie śmieszyły. NBA za-
częło się od Jordana. Gdy zaczynał grę 
w NBA, ja zaczynałem chodzić. Gdy za-
cząłem oglądać koszykówkę, on miał na 
koncie trzy mistrzostwa. W sumie zdo-
był sześć. Chciałbym powiedzieć, że go 
lubiłem. Ale był tak nieziemski, że trud-
no było się z nim identyfikować. Grałem, 
ale brak talentu do rzucania rekompen-
sowany wzrostem pozwalał mi jedynie 
imitować na boisku zagrania Rodma-
na. Nawet zainwestowałem w jego ko-
szulkę – teraz wiem, że był to sygnał 
dla rywali, że nie ma sensu mnie kryć, 
bo i tak nie trafię. Natomiast koszulka 

z numerem 23... Na boisku to było jak 
zaproszenie ekipy wroga, żeby nie odstę-
powali cię na krok. Najfajniej, gdy na-
przeciwko siebie stawało dwóch gości w 
koszulkach Jordana. Pojedynek samców 
alfa. Prawdziwy Jordan był tylko jeden – 
osiedlowy MJ też mógł być tylko jeden. 
Było mnóstwo pozerów niegrających w 
kosza, ale noszących się w jego koszul-
kach, butach – to był z kolei sygnał, że 
masz bogatych rodziców. Buty nike były 
świetne, ale jordany – wow! Dzięki, Mi-
chael, za pierwszą lekcję dyskryminacji 
na tle finansowym. Inna sprawa, że i ja 
sam w końcu takie kupiłem – używane 
i ciasne. To już jednak były czasy, gdy 
odrobinkę nauczyłem się grać. Wcze-
śniej? Nie odważyłbym się.

Ale czy się za to gniewam? W ogóle. 
Za nieprzespane noce z kanałem DSF, 
żeby zobaczyć Michaela Jordana w akcji? 
– też nie. Nawet reklamy niemieckich 
sekstelefonów (ruf mich an, nul ziben...) 
nie odstraszały. Siedziałeś do późna 
i czekałeś, aż się pojawią – Michael i jego 
byki. Rano ci niewyspani to była trochę 
elita. „Oglądałeś?”. „Oglądałem”.
W ogóle Michael wszedł mi w krew 
mocniej, niż myślałem. Przeżyłem szok, 
gdy przeczytałem, że podobno ta grypa 
w meczu z Utah Jazz – to z powodu celo-
wo „zatrutej” pizzy. Skąd szok? Bo prze-
czytałem to w ubiegłym roku, a szczęka 
ciągle wisi. Podobnie jak plotka, że MJ 
nie odszedł do baseballa przez wzgląd 
na ojca, ale było to karne zesłanie z po-
wodu hazardu. Pół dnia do siebie docho-
dziłem – a dowiedziałem się o tym już 
jako 29-latek. 
Do dziś – jak zdarza mi się słabszy dzień 
– myślę sobie, że Michael Jordan też cza-
sem pudłował. Ba, w czasie kariery spu-
dłował ponad 9000 rzutów. 26 razy nie 
trafił, gdy kosz decydował o zwycięstwie 
lub porażce. I co? Nikt mu tego nie pa-
mięta. Pamiętamy za to, że w meczu 
z grypą cisnął do końca, jakby to miał 
być jego ostatni mecz. Nie był. Upadł-
by, gdyby nie przytrzymali go koledzy 
z drużyny. Ale dopiero po końcowej sy-
renie. Tego się nie zapomina. 

Niewyspani 
to była elita

Michael Jordan w NBA zadebiutował 26 października 
1984 roku. Dla wielu na zawsze pozostanie koszykarzem 

wszech czasów. Zdrowy czy chory, na boisku potrafił czynić 
cuda. Każdy, chciał być jak on, a przynajmniej mieć jego buty.

FOT. CORBIS
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P rof. Mieczysław Gałuszka* pewnie 
by nie odebrał. Nie wiedział jeszcze, 

że napisze rozprawę o potocznym odbio-
rze serialu telewizyjnego na przykładzie 
„Niewolnicy Isaury”. Badał oczekiwania, 
motywacje i emocje jej miłośników.
– Wobec seriali widz ma oczekiwania 
określone na starcie, od emocjonalnych, 
przez poznawcze, do rozrywkowych 
– tłumaczy prof. Gałuszka. – Najczęściej 
wymieniane powody, dla których ludzie 
oglądają sitcomy, to: przyjemność, za-
dowolenie, zastąpienie marzeń, ucieczka 
w piękny świat, piękne kobiety, szybkie 
samochody... A w Polsce lat 80. tego nie 
było – my mieliśmy siermiężny socjalizm, 
a w „Dynastii” istniały wspaniałe rezy-
dencje, ludzie żyli zupełnie inaczej niż my. 
Popularność seriali to nic zaskakujące-
go. Takie wątki są obecne już u Homera 
czy Dantego. Miłość, erotyzm, sagi ro-
dzinne czy relacje społeczne – właśnie to 
lubimy podglądać najbardziej. Na tym 
tle „Niewolnica Isaura” zaskakuje – kto 
czytał książkę, ten wie, że na podstawie 
niespełna 200-stronicowej powieści na-
kręcono stuodcinkowy serial. 
– W swojej pracy doszedłem do tego, 
że ten serial był odbierany w dwóch 
typach odtworzenia: była to ideologia 
„pokory i zgody” oraz ideologia „buntu 
i walki”. W pierwszym przypadku treści 
przymuszały widza do akceptacji swojej 
sytuacji egzystencjalnej – Isaura miała 
przecież jeszcze gorzej.
Jednak z bohaterką też się utożsamiano: 

mimo że jest gdzieś indziej, ma tak samo 
źle jak my – szczególnie w przypadku re-
lacji miłosnych. 
– Część kobiet odbierała to w katego-
rii buntu, część ludzi szła o krok dalej 
i utożsamiała losy Isaury z losami Polski 
– niewolnica reprezentowała uciśniony 
naród, a Leoncio partię komunistyczną. 
Prof. Gałuszka w swojej książce „Między 
przyjemnością a rytuałem. Serial telewi-
zyjny w kulturze popularnej” podzielił 
odbiorców na kategorie. „Isaurę” oglą-
dali głównie „marzyciele-wizjonerzy”, 
„rytualiści” oraz „fani i maniacy”. 
– Oni tam odnajdywali cząstkę siebie 
i dostrzegali tam swoje problemy.
Część odbiorców serialu o niewolnicy 
traktowała go jako rozrywkę ironiczną. 
Byli to – jak pisze pan profesor – „in-
telektualiści-goście”, którzy oglądali ten 
serial, bo zwyczajnie byli ciekawi, dlacze-
go inni ludzie są nim tak mocno zafa-
scynowani. 
– Częściowo było to przez nich ukry-
wane, bo w rozmowach ludzie zwy-
czajnie się wstydzili, że mając wyższe 

wykształcenie, oglądają tego typu seriale. 
Próbowali to maskować, ale kiedy pogłę-
biała się rozmowa, dowiadywałem się od 
tych środowisk wielu ciekawych faktów. 
Od ekonomistów np. dowiedziałem się, 
że „Dynastia” bardzo dobrze uczyła Po-
laków zasad kapitalizmu. 
– Jedna z respondentek np. stwierdzi-
ła – widząc, w jaki sposób w tym seria-
lu zostało przedstawione niewolnictwo 
– że ona taką niewolnicą mogłaby z wiel-
ką chęcią zostać, bo w swoim życiu „wol-
nego człowieka” ma zdecydowanie gorzej.
Serial trafiał do masowego odbiorcy, bo 
był zbudowany na języku mówionym 
– sprowadzał się do maksimum 500 słów, 
czyli tylu, ile przeciętny, średnio wy-
kształcony człowiek używa na co dzień.
– Co ciekawe moim zdaniem, obecnie 
mimo tak wielu możliwości w dalszym 
ciągu oglądamy to samo, tylko w uno-
wocześnionej wersji – miłość, zdrada, 
zbrodnia itd. Forma się doskonali, ale 
producenci trzymają się jednak sztyw-
nych formatów, bo to się po prostu do-
brze sprzedaje. 

„Niewolnica Isaura” to był ulubiony serial mamy naszej 
redakcyjnej koleżanki. Bo gdy się zaczynał, pustoszało całe 

miasto, znikała kolejka do automatu telefonicznego 
i można było spokojnie dzwonić. 

Leoncio to partia 
komunistyczna

dr hab. n. hum. prof. nadzw. 
Mieczysław Gałuszka jest 
kierownikiem Katedry Nauk 
Humanistycznych oraz Zakładu 
Socjologii i prodziekanem 
ds. kierunków humanistycznych 
Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
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TEMAT NUMERU

W NUMERZE:

KWIETNIOWO-MAJOWY NUMER

JUŻ W SPRZEDAŻY

Szukaj w salonach

prasowych

Nie stoimy 

w miejscu, chodź z nami!

JULIUSZ MACHULSKI
Machulskiego pytamy o to, dlaczego w naszym kraju kiepsko z komediami ostatnimi czasy. 
Mówi, że to dlatego, że unikamy trudnych tematów. Co ciekawe, Łoziński mówi to samo.

1984
Rok, który zmienił Polskę. Gdy patrzymy na to, co się wydarzyło 30 lat temu, nachodzi nas nieodparte 
wrażenie, że rok 1984 był inny niż pozostałe lata. Piszemy o kilkunastu z tych zdarzeń, a moglibyśmy 
napisać całą książkę.  Bo pominęliśmy np. prezentację Macintosha, grę Tetris i nie zrobiliśmy wywiadu 

z urodzoną w 1984 roku Dodą (co akurat nawet nas nie zaskakuje). Bo zajęliśmy się sprawami, które nas 
wtedy bardziej poruszały – „Akademią Pana Kleksa”, Frankiem Kimono czy Michaelem Jordanem – 

albo takimi, o których nie mieliśmy najmniejszego pojęcia – jak crack czy Buran.

KATARZYNA FIGURA
W konfrontacji z Make Life Harder, do której nie doszło. Złożona historia zahaczająca o topografię 

Gdyni, topografię Kasi F. i niechlubne wspomnienia ze scholi u księdza Darka. Wszyscy mieli 
skomplikowane dzieciństwo.

www.malemen.pl






